માહિતી ( મળળવવાનો )અધિકાર
અધિધનોયમ-૨૦૦૫નોી કલમ-(૪)

ુ એસ.પટે લ
િસમખ
બીજા વિારાનોા ખાસ જમીનો સસંપાદનો અધિકારરીશી
અમદાવાદ

નં. એલએકયુ/ઈએસટી/આરટીઆઈ/પ્રોએકટીવ  ડીીસક્રોલઝર/વશશ૨૦૨૪-૨૦૧૮
બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારીનશ કચચેરી,
બશજા મધાળચે, કલચેકટર કચચેરી કમ્પધાઉન ડ, જીલલધા સચેવધા સદન,
સુભધાષબશજ સકસર્કલ, અમદધાવધાદ
તધા.૦૬/૦૯/૨૦૧૮
પધત,
મચે.જજલલધા કલચેકટરશશ,
(પશ.આર.ઓ શધાખધા),
કલચેકટર કચચેરી,
અમદધાવધાદ.

ધવષય:- મધાહિતશ અધધકધાર અધધધનયમ-૨૦૦૫ નશ કલમ- ૪ પમધાણચે દરદ ક જાિદર સસતધા
મં ડળનધા પ્રોએકટીવ  ડીીસકલ્રોઝર મધાં નધાગહરક અધધકધાર પત્રન્રો સમધાવચેશ કરી
જાિદર કરવધા બધાબત.
ઉપર્રોકત ધવષય પરતવચે સધવનય જણધાવવધાનુ ં કદ, મધાહિતશ અધધકધાર અધધધનયમનશ કલમ્- ૪ અંતગસર્કત
પ્રોએકટીવ  ડીીસકલ્રોઝર (PAD) તૈયધાર કરવધામધાં આવચેલ છચે. તચેન ુ ં ઈનસપચેકશન કમ ઓ ડીટ કરી પમધાણપત્ર સિ મધાહિતશ
પુીસતશકધા આ સધાથચે સધામચેલ કરી મ્રોકલચેલ છચે. જે આપ સધાિદબનચે ધવહદત થધાય.

( િસમુખ પટદલ )
બબ ડધાણ:- ઉપર મુજબ.

જાિદર મધાહિતશ અધધકધારી અનચે
બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારી
અમદધાવધાદ.

પમધાણપત્ર
આથશ પમધાણપત્ર

આપવધામધાં આવચે છચે કદ મધારધા વહિવટી કધાયસર્કર્યકચેત્ર િદઠળનશ જાિદર સસતધામં ડળ બશજા

વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારીશશનશ કચચેરી, અમદધાવધાદ દધારધા મધાહિતશ અધધકધાર અધધધનયમ -૨૦૦૫ નશ
કલમ -૪ અંતગસર્કત ીસવંયમ જાિદર કરવધાનશ બધાબત્રો પ્રોએકટીવ  ડીીસકલ્રોઝર (PAD) તૈયધાર કરવધામધાં આવચે છચે.

તધા

૫/૦૯/૨૦૧૮ નશ સીસથતશએ તચે અધયતન કરવધામધાં આવચેલ છચે જેનુ ં અમધારધા  દધારધા ઈનસપચેકશન કમ ઓ ડીટ કધારવધામધાં આાં આવયુ છચે .
અનચે જે બધાબતચે ર્યકતશ જણધાઈ િતશ અગરત્રો અપુરતશ ધવગત્રો જણધાઈ િતશ તચેનશ પ પૂતસર્કતધા કરવધામધાં આવશ છચે.

( િસમુખ પટદલ )
ીસથળ:-અમદધાવધાદ.

જાિદર મધાહિતશ અધધકધારી અનચે

તધા.૦૫/૦૯/૨૦૧૮

બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારી
અમદધાવધાદ.

માહિતી (મળળવવાનોા) અધિકાર અધિધનોયમ -૨૦૦૫
પ્રસતાવનોા
લ્રોકશધાિીમધાં લ્રોક્રોનચે મધાહિતગધાર રધાખવધા અનચે તચેનશ (લ્રોકશધાિીનશ) કધામગશરી તચેવશ મધાહિતશનશ પધારદરશ્શીતધા
મધાટદ મિતવનશ જરૂરી છચે. અનચે ભ્રષટધાચધાર્રોનચે ધનયંત્રણમધાં રધાખવધા અનચે સરકધાર્રો અનચે તચેનધા મધાધયમ્રો પજાનચે
જવધાબદધાર રિદ તચે જરૂરી િ્રોય મધાહિતશનધા અધધકધાર બધાબતન્રો અધધધનયમ્-૨૦૦૫ અમલમધાં આવચેલ છચે.

( િસમુખ પટદ લ )
જાિદર મધાહિતશ અધધકધારી અનચે
બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારી
અમદધાવધાદ.

પ્રકરણ-૧
માહિતી (મળળવવાનોા) અધિકાર અધિધનોયમ -૨૦૦૫
બીજા વિારાનોા ખાસ જમીનો સસંપાદનો અધિકારરીશીનોી કચળરરી, અમદાવાદ
પ્રસતાવનોા
૧.૧

લ્રોકશધાિીમધાં લ્રોક્રોનચે મધાહિતગધાર રધાખવધા અનચે તચેનશ (લ્રોકશધાિીનશ) કધામગશરી તચેવશ મધાહિતશનશ પધારદરશ્શીતધા
મધાટદ જરૂરી છચે અનચે ભ્રષટધાચધાર્રોનચે ધનયંત્રણમધાં રધાખવધા અનચે સરકધાર્રો અનચે તચેનધા મધાધયમ્રો પજાનચે
જવધાબદધાર રિદ તચે જરૂરી િ્રોય મધાહિતશનધા અધધકધાર બધાબતન્રો અધધધનયમ-૨૦૦૫ અમલમધાં આવચેલ છચે.

૧.૨

મધાહિતશ અધધકધાર અધધધનયમ-૨૦૦૫ ન્રો મુખય ઉદદ શ પજા અનચે સરકધાર વ વચચચે સચેત ુ બંધધાય અનચે સરકધારશશ
તરફથશ થતશ ય્રોજનધાઓ, કધામગશરીઓનશ મધાહિતશ લ્રોક્રો સુધશ પિોંચચે અનચે લ્રોક્રોનચે તચેમનચે જરૂરી મધાહિતશઓ
ભધારતનધા બંધધારણ િદઠળ પધાપત થયચેલ િહક્રો મુજબ જાણકધારી તંત્ર અથવધા તચેનધા ધનયંત્રણ િદઠળનધા
અધધકધારી /કમસર્કચધારીઓએ ઉપય્રોગ કરવધાનધા ધનયમ્રો અનચે અધધધનયમ્રો , સુચનધાઓ ધનયમ સંગ્રિ અનચે
દફતર્રોનશ યધાદીથશ પજાનચે મધાહિતશગધાર કધારવધાન્રો રિદલ છચે.

૧.૩

મધાહિતશ અધધકધાર અધધધનયમ િદઠળ ક્રોઈ પણ ાં આવયસકત /સંીસથધાઓ/સંગઠન્રો વગચેરદનચે તચેમનશ સરકધારી તંત્રમધાં
જે તચે ધવભધાગ અથવધા દફતરી કધામ અંગચે જે તચે દફતરી મધાહિતશ મચેળવવધાન્રો ઉપય્રોગશ છચે.

૧.૪

બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારીશશનશ કચચેરી, અમદધાવધાદ દધારધા જજલલધામધાં ધવધવધ
પ્રોજેકટ મધાટદ જમશન સંપધાદન નશ કધામગશરી કરવધામધાં આવચે છચે.

૧.૫

(૧)

મધાહિતશ (મચેળવવધાનધા) અધધકધાર અધધધનયમ્-૨૦૦૫ િદઠળનશ ાં આવયધાખધાઓ નશચચે મુજબ છચે.
(ક) ”સમુબચત સરકધાર” એટલચે
(૧) કદનદ સરકધાર અથવધા સંઘ રધાાજય ર્યકચેત્ર વહિવટી દધારધા પતયર્યક અથવધા પર્રોર્યક રીતચે
ીસથપધાયચેલ રચધાયચેલ મધાબલહકવધાળધા ધનયંત્રણવધાળધા અથવધા ફં ડ રૂપચે મ્રોટધા પધાયચે ધધરધાણ
મચેળવચેલ જાિદર સતધા મં ડળ સબંધમધાં કદનદ સરકધાર .
(૨) રધાાજય સરકધાર  દધારધા પતયર્યક અથવધા પર્રોર્યક રીતચે ીસથપધાયચેલ રચધાયચેલ મધાબલકીવધાળધા
ધનયંત્રણ વધાળધા અથવધા ફં ડ રૂપચે મ્રોટધા પધાયચે ધધરધાણ મચેળવચેલ જાિદર સસતધા મં ડળ
સંબંધમધાં રધાાજય સરકધાર .

(૨)

રદ ક ડસર્ક નશચચેનધા સમધાવચેશ થધાય છચે.
(ક) ક્રોઈ દીસતધાવચેજ િીસતપત અથવધા ફધાઈલ

(ખ) ક્રોઈ દીસતધાવચેજનશ મધાઈક્રોહફલમમધાં મધાઇક્રોહફશ અથવધા ફદસશમધાઇલ નકલ

(ગ) આવશ મધાઈક્રોહફલમમધાં સમધાધવષટ પધતકપધત અથવધા પધતકપધતઓનશ (મ્રોટી કરદ લ િ્રોય કદ
ન િ્રોય ત્રો પણ ) ક્રોઈ નકલ અનચે
(ઘ) ક્રોમ્પયુટર અથવધા બશજા ક્રોઈ સધાધનથશ રજુ કરદ લશ બશજી ક્રોઈ સધામગ્રશ
(૩)

મધાહિતશન્રો અધધકધાર એટલચે આ અધધધનયમ િદઠળ ક્રોઈ જાિદર સસતધામં ડળ અથવધા તચેનધા
ધનયંત્રણ િદઠળનશ મધાહિતશ મચેળવવધાન્રો અધધકધાર અનચે તચેનધાં

(ક)

કધામકધાજ,દીસતધાવચેજ્રો,રદ ક ડસર્કનશ તપધાસ કરવધાનધા

(ખ)

દીસતધાવચેજ્રો અથવધા રદ ક ડસર્કનશ નોંધ , ઉતધારધા અથવધા પમધાબણત નકલ્રો લચેવધાનધા

(ગ)

સધામગ્રશનધા પમધાબણત પુરધાવધા લચેવધાનધા

(ઘ)  ડીીસકદટસ, ફલ્રોપશ , ધવ ડીય્રો કદસચેટનધા ીસવરૂપમધાં અથવધા બશજા ક્રોઈ ઈલચેકે્રોનશક પધધધત અથવધા
ાજયધારદ આવશ મધાહિતશ ક્રોઈ ક્રોમ્પયુટરમધાં અથવધા બશજા ક્રોઈ સધાધનમધાં સંગ્રહિત િ્રોય તયધારદ
ધપનટઆઉટનશ મધારફતચે મચેળવવધાનધા અધધકધારન્રો સમધાવચેશ થધાય છચે.

પ્રકરણ-૨ ( ધનોયમ સસંગ્રિ-૧ )
સસંગઠનોનોી ધવગત ,કાયયો અનોળ ફરજ
૨.૧

જાિદર તંત્રન્રો ઉઉદચેશ/િદત ુ બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારીશશનશ કચચેરી અમદધાવધાદ
ુ ખધાતધાનુ ં અગતયનુ ં અંગ છચે. આ કચચેરીમધાંથશ (ક) ધ રધાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પચેશચેશન
સરકધારશશનધા મિદસલ
એન ડ ેધાનસફરનસશ ઈન લચેન ડ એકવશઝશશન ,રીિદબશલશટદ શન એન ડ રીસચેટલમચેનટ એકટ , ૨૦૧૩
(ખ ) ધશ રદ લવચે એકટ-૧૯૮૯ (ગ) ધશ નચેશનલ િધાઈવચે એકટ -૧૯૫૬ ધવગચેરદ કધાયદધા િદઠળ સરકધારશશનશ
જુદી જુદી ય્રોજનધાઓ મધાટદ જમશન સંપધાદનનશ કધામગશરી થધાય છચે.

૨.૨

ુ ખધાત ુ
જાિદર તંત્રન્રો ટુંક્રો ઈધતિધાસ અનચે તચેનશ રચનધાન્રો સંદભસર્ક –રધાજા રજવધા ડધાનધા સમયથશ મિદસલ
અસીસતતવમધાં આવચેલ છચે.

૨.૩

જાિદરતંત્રનશ ફરજ્રો:(ક) સરકધારશશનધા ધનતશધનયમ મુજબનશ વિીવટી ફરજ્રો બજાવવશ

૨.૪

જાિદરતંત્રનશ મુખય પવ પધતઓ /કધાય્

(ક) ધ રધાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પચેસચેસન એન ડ ેધાનસફરનસશ ઈન લચેન ડ એકવશઝશશન ,રીિદબશલશટદ શન એન ડ
રીસચેટલમચેનટ એકટ , ૨૦૧૩ અંતગસર્કત રધાાજય ધ્રોરીમધાગસર્ક ચધાર મધાગ્શીય /છ મધાગ્શીય જમશન સંપધાદનનશ
કધામગશરી
(ખ) ધ રધાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પચેસચેસન એન ડ ેધાનસફરનસશ ઈન લચેન ડ એકવશઝશશન ,રીિદબશલશટદ શન એન ડ
રીસચેટલમચેનટ એકટ , ૨૦૧૩ અંતગસર્કત અમદધાવધાદ–ગધાંધશનગર મચેે્રો લરો લીંક પ્રોજેકટ ફદઝ-૧ અંગચેનશ
જમશન સંપધાદનનશ કધામગશરી

(ગ) ધ રધાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પચેસચેસન એન ડ ેધાનસફરનસશ ઈન લચેન ડ એકવશઝશશન ,રીિદબશલશટદ શન એન ડ
રીસચેટલમચેનટ એકટ , ૨૦૧૩ અંતગસર્કત મુ ંબઈ અમદધાવધાદ િધાઈીસપશ ડ રદ લ પ્રોજેકટ જમશન સંપધાદનનશ
કધામગશરી
(ઘ) ધશ રદ લવચે એકટ-૧૯૮૯ અંતગસર્કત હદલિી-મુ ંબઈ  ડદ ડીકદટદ ડ ફદઈટ ક્રોરી ડ્રોર (ીસપચેશશયલ રદ લ પ્રોજેકટ)
અંતગસર્કત જમશન સંપધાદનનશ કધામગશરી.
(ચ) ધશ નચેશનલ િધાઈવચે એકટ -૧૯૫૬ અંતગસર્કત નચેશનલ િધાઈવચે -૮ (અમદધાવધાદ-વ ડ્રોદરધા નચેશનલ
િધાઈવચે પ્રોજેકટ) નચે ચધાર મધાગ્શીય કરવધા મધાટદ જમશન સંપધાદનનશ કધામગશરી.
(છ) ધશ નચેશનલ િધાઈવચે એકટ -૧૯૫૬ અંતગસર્કત નચેશનલ િધાઈવચે-૪૭ (અમદધાવધાદ-બધામણબ્રોર્રધાજક્રોટ નચેશનલ િધાઈવચે પ્રોજેકટ) નચે છ મધાગ્શીય કરવધા મધાટદ જમશન સંપધાદનનશ કધામગશરી.
ઉપર્રોકત મુઉદધા નંબર (ક) થશ (છ) થશ જણધાવચેલ ધવધવધ જમશન સંપધાદનનધા પ્રોજેકટ્રો મધાટદ તચેનધા
સંલગ્ન એકટનશ જુદી જુદી કલમ મુજબ નશચચે જણધાવચેલ પમધાણચે જમશન સંપધાદનનશ કધાયસર્કવધાિી કરી વળતર
ચુકવશ જમશન સંપધાદનન્રો કબજ્રો લઇ જમશન સંપધાદનનશ કધાયસર્કવધાિીનશ પ  પૂણસર્ક કરવધામધાં આવચે છચે.


જમશન સંપધાદન મધાટદ મળચેલશ તમધામ દરખધાીસત્રો તપધાસવશ



જમશન સંપધાદનનધા અધધધનયમનશ જુદી જુદી કલમ્રો મુજબ જમશન સંપધાદનનધા જાિદરનધામધા તૈયધાર કરીનચે
ુ
અધધક કલચેકટરશશ, કલચેકટરશશ, અમદધાવધાદનશ મંજ પૂરી મધાટદ મ્રોકલશ તયધારબધાદ્ રધાજય સરકધારશશનધા મિદસલ
ધવભધાગમધાં મંજ પૂરી મધાટદ મ્રોકલયધા બધાદ્ જાિદરનધામધા મંજુર થયચેથશ જાિદરનધામધાનશ નકલ રધાજય સરકધારશશનધા
મધાિીતશ ખધાતધાનશ કચચેરી, અમદધાવધાદનચે ગુજરધાતશ તચેમજ અંગ્રચેજી દજી દૈધનક વતસર્કમધાનપત્રમધાં પધસં પ્રસિધધધ મધાટદ
મ્રોકલશ તયધારબધાદ સંબંધધત ગધામ ીસથળચે તથધા અનય કચચેરીમધાં પધસં પ્રસિધધધ મધાટદ મ્રોકલશ

પધસં પ્રસિધધધ રીપ્રોટસર્ક

મચેળવવધા તચેમજ જમશન ધધારક્રોનશ વધાંધધા અંગચેનશ અરજીઓ અનચે તચેન્રો ધનકધાલ કરવધા, અંગચેનશ ધવગચેરદ
કધાયસર્કવધાિી કરવધામધાં આવચે છચે.


કલમ-૧૯(૧)નધા આખરી જાિદરનધામધા બધાદ કલમ-૨૧(૧)(૨)(૪)(૫) અંગચેનશ ન્રોટીસ્રો અંગચેનશ કધાયસર્કવધાિી કરી
જમશન ધધારક્રોનધા દધાવધાઓનશ સુનધાવણશનશ તધારીખચે સબંધધત ખધાતચેદધાર્રોનધા રૂબરૂ જવધાબ્રો લચેવધાનશ કધાયસર્કવધાિી
કરવધામધાં આવચે છચે.



સંપધાહદત થતશ જમશન્રોનધા વળતર ચુકવણશ મધાટદ નધા ભધાવ નહકી કરવધા મધાટદ સબંધધત સબ-રજજીસેધાર કચચેરી
પધાસચેથશ છચેલલધા ત્રણ વષસર્કન્રો વચેચધાણ ઉતધારધા મંગધાવશ અનચે જંત્રશ મચેળવશ બવી બનચે ઉપરથશ જેન્રો ભધાવ વધધારદ િ્રોય
તચે ભધાવ નહકી કરી વળતર ચુકવણશ અંગચેનશ ગણતરી કરવધામધાં આવચે છચે.



ઉપર જણધાાં આવયધા મુજબ નહકી થયચેલ ભધાવ અંગચેનશ દરખધાીસત  ડીએલપશસશ સમર્યક મંજુરી મધાટદ મુકવધામધાં આવચે
છચે.



સંપધાહદત જમશનન્રો ડધાફટ એવ્રો ડસર્ક તૈયધાર કરવધા અનચે તચેનચે ાજયધાં જરૂર િ્રોય તયધાં મંજ પૂરી મધાટદ મિદસ  પૂલ
ધવભધાગનચે મ્રોકલવધાનશ કધાયસર્કવધાિી કરવધામધાં આવચે છચે અનચે સંપધાદક સંીસથધાનચે એવ્રો ડસર્ક મુજબનુ ં ફં ડ મ્રોકલશ
આપવધામધાં જણધાવધામધાં આવચે છચે.



સંપધાહદત જમશનન્રો એવ્રો ડસર્ક પધસદ્ધ કરવધા અનચે તચેનશ નકલ સંબંધધત કચચેરીઓનચે જરૂરી કધાયસર્કવધાિી અથવ
મ્રોકલશ આપવધામધાં આવચે છચે.



એકટનશ કલમ 77 અનુસધાર સંબંધધત ખધાતચેદધાર્રોનચે વળતર ચ  પૂકવણધાં અંગચેનશ ન્રોટીસ મ્રોકલશ જરૂરી આધધાર
પુરધાવધા મચેળવશ વળતર ચુકવણધા અંગચેનધા “ગ” પત્રકમધાં તચેમજ કબજા પધાવતશમધાં, રૂબરૂ જવધાબનધા સબંધધત
ખધાતચેદધાર્રોનશ સિીઓ લઇ વળતર ચુકવણધા અંગચેનશ કધાયસર્કવધાિી કરવધામધાં આવચે છચે..



એકટનશ કલમ 64 નશ મુજબ સંપધાદીત જમશનન્રો રદ ફરનસ્રો મળચેથશ સબંધધત ઓથ્રોરીટીનચે મ્રોકલશ
સુનધાવણશમધાં મુદતચે જરૂરી આધધાર પુરધાવધાનધા રદ ક ડસર્ક સધાથચે ઓથ્રોરીટી સમર્યક િધાજર રિદવધાનુ ં િ્રોય છચે.

૨.૫

વળતર ચ  પૂકવણશનધા હિસધાબ જાળવવધા

૨.૬

કચચેરીમધાં આવતધા પત્ર ાં આવયવિધારનશ ઇનવ ડસર્ક/આઉટવ ડસર્કનશ કધામગશરી.
કચચેરીઓનધા અધધકધારીશશ તચેમજ કમસર્કચધારી ીસટધાફનધા પગધાર ચ  પૂકવણશ બબલ, ખચસર્ક, આકસીસમક બબલનશ કધામગશરી.

૨.૭
૨.૮

અરજદધાર પધાસચેથશ નકલનશ મધાંગણશ થયચેલશ નકલ આપવધા અંગચેનશ કધાયસર્કવધાિી કરવધાનશ થધાય છચે.

૨.૯

લ્રોક અદધાલતમધાં સમધાધધાન મધાટદ મુકધાતધા કદસ્રોમધાં સંપધાદક સંીસથધા સધાથચે સંકલનમધાં રિી સરકધારશશનધા નશતશ
ુ ધાર સમધાધધાનનશ કધામગશરી.
ધનયમ્રોનસ

૨.૧૦ આરટીઆઇ અરજી, અપશલ અરજીઓ અંગચેનશ કધાયસર્કવધાિી કરવધામધાં આવચે છચે.
૨.૧૧ અનય કચચેરીઓ પધાસચેથશ મળચેલધા પત્ર્રોન્રો ધનકધાલ કરવધામધાં આવચે છચે.
૨.૧૨

જાિદરતંત્ર દધારધા આપવધામધાં આવતશ સચેવધાઓનશ યધાદી અનચે સંબર્યકપત ધવવરણ ઉપર મુજબ

૨.૧૩

જાિદરતંત્રનધા રધાાજય.ધનયધામક કચચેરી, પદદ શ ,જજલલ્રો,બલ્રોક , વગચેરદ ીસતર્રોએ સંીસથધાગત મધાળખધાન્રો આલચેખ
(ાજયધાં લધાગુ પ ડત્રો િ્રોય તયધાં ) મચે.જજલલધા કલચેકટરશશનધા હુકમ્રો ,સુચનધાઓ અનચે મધાગસર્કદશસર્કન િદઠળ
સરકધારશશનધા ધનધત ધનયમ મુજબ બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારીશશનશ કચચેરી અમદધાવધાદ
અમલવધારી કરદ છચે.

૨.૧૪

જાિદરતંત્રનશ અસરકરતધા અનચે કધાયસર્કર્યકમતધા વધધારવધા મધાટદ લ્રોક્રોનશ અપચેર્યકધાઓ:૧. લ્રોક્રો તરફથશ તચેમનશ અરજીઓ સધાથચે સરકધારશશ તરફથશ નહકી થયચેલ પુરધાવ્રો જ્રો ડીનચે રજુ કરદ ત્રો
લ્રોક્રોનચે અરજીઓન્રો ધનકધાલ સતવરદ અનચે ધનયત સમય મયધાસર્કદધામધાં થધાય અનચે જાિદરતંત્રનશ અસરકધારકતધા
અનચે કધાયસર્કર્યકમતધા મધાં વધધાર્રો થઈ શકદ તચેમ છચે.

૨.૧૫

મુખય કચચેરી અનચે જુદધા જુદધા ીસતર્રોએ આવચેલશ અનય કચચેરીઓનધાં સરનધામધાં .

૧.

જજલલધા કલચેકટરશશ, કલચેકટર કચચેરી, સુભધાષબશજ સકસર્કલ પધાસચે અમદધાવધાદ.

૨.

મચેે્રોલરો લીંક એર્યકપચેસ ફ્રોર ગધાંધશનગર એન ડ અમદધાવધાદ (મચેગધા)કંપનશ લશમશટદ  ડ, ગધાંધશનગર

૩.

ચશફ પ્રોજેકટ મચેનચેજરશશ,  ડદ ડીકદટદ ડ ફદઈટ ક્રોરી ડ્રોર ક્રોપ્રદ શન લશમશટદ  ડ, ૪ ડી ીસકદવચેર મ્રોલ, ધવશ્વકમધાસર્ક
ક્રોલચેજ નચે સધામચે, મ્રોટદરધા, અમદધાવધાદ.

૪.

ચશફ પ્રોજેકટ મચેનચેજરશશ, િધાઈીસપશ ડ રદ લ ક્રોપ્રદ શન, ૪ ડી ીસકદવચેર મ્રોલ, ધવશ્વકમધાસર્ક ક્રોલચેજ નચે સધામચે,
મ્રોટદરધા, અમદધાવધાદ.

૫.

પ્રોજેકટ  ડધાયરદ કટર, નચેશનલ િધાઈવચે ૮, અમુલ બબલ ડરો લીંગ, દદ નધા બ બેંકનશ બધાજુમધાં, વચેજલપુર ર્રો ડ
અમદધાવધાદ.

૬.

કધાયસર્કપધાલક ઈજનચેરશશ નચેશનલ િધાઈવચે

 ડીવશઝન, બલ્રોક નં.૭/સશ બહુમધાળી ભવન વસધાપુર

ગવનસર્કમચેનટ ક્રોલ્રોનશ વસધાપુર, અમદધાવધાદ.
૭.

કધાયસર્કપધાલક ઈજનચેરશશ અમદધાવધાદ (મધા.મ) ધવભધાગ , બહુમધાળી બબલ ડરો લીંગ, વસધાપુર ,અમદધાવધાદ.

૮.

કધાયસર્કપધાલક ઈજનચેરશશ અમદધાવધાદ

(મધા.મ) પંચધાયત ધવભધાગ,જજલલધા પંચધાયત બબલ ડરો લીંગ,ભદ

લધાલદરવધાજા ,અમદધાવધાદ.

પ્રકરણ-૩(ધનોયમ સસંગ્રિ)
અધિકારરીઓ અનોળ કમ્મચારરીઓનોી સતા અનોળ ફરજ
૩.૧

સંીસથધાનધા અધધકધારીઓ અનચે કમસર્કચધારીઓનશ સતધા અનચે ફરજ્રોનશ ધવગત્રો:૧.િ્રોઉદ્રો:- બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારી
સસતધાઓ/ફરજ્રો :જમશન સંપધાદનનધા જુદધા જુદધા પ્રોજેકટ્રો મધાટદ જમશન સંપધાદન કધાયસર્કવધાિી કરવધા મધાટદ (ક) ધ રધાઈટ ટુ ફદર
ક્રોમ્પચેસચેસન એન ડ ેધાનસફરનસશ ઈન લચેન ડ એકવશઝશશન ,રીિદબશલશટદ શન એન ડ રીસચેટલમચેનટ એકટ , ૨૦૧૩

(ખ ) ધશ રદ લવચે એકટ-૧૯૮૯ (ગ) ધશ નચેશનલ િધાઈવચે એકટ -૧૯૫૬ ધવગચેરદ કધાયદધા અનવયચે બશજા વધધારધાનધા
ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારીશશ જમશન સંપધાદનનચે લગતશ કધામગશરી અંગચે સસતધાઓ ભ્રોગવચે છચે તચેમજ  ડીીસેીકટ
ક્રોટ,સર્ક નધામદધાર િધાઇક્રોટસર્ક, નધામદધાર સુધપમ ક્રોટસર્કમધા કચચેરીનધા જમશન સંપધાદનનધા કદસ્રોમધાં પચેરધાવધાઇઝ રીમધાકસર્કસ
મ્રોકલવધાનશ, જરૂર જણધાય તયધાં સરકધારી વકીલશશનધા જણધાાં આવયધા અનુસધાર એહફ ડદવશટ કરવધાનશ અનચે મુદતચે સબંધધત
ક્રોટ્મધા િધાજર રિદવધાનુ થધાય છચે એકટનશ કલમ 64 નશ મુજબ સંપધાદીત જમશનન્રો રદ ફરનસ્રો મળચેથશ સબંધધત
ઓથ્રોરીટીનચે મ્રોકલશ સુનધાવણશમધાં મુદતચે જરૂરી આધધાર પુરધાવધાનધા રદ ક ડસર્ક સધાથચે ઓથ્રોરીટી સમર્યક િધાજર રિદવધાનુ ં િ્રોય
છચે. લ્રોક અદધાલતમધાં સમધાધધાન મધાટદ મુકધાતધા કદસ્રોમધાં સંપધાદક સંીસથધા સધાથચે સંકલનમધાં રિી સરકધારશશનધા નશતશ
ધનયમનુસધાર સમધાધધાનનશ કધામગશરી. તચેમજ આરટીઆઇ અપશલ અનચે મધાહિતશ આય્રોગમધાં પણ સુનધાવણશ મુદતચે
િધાજર રિદવધાનુ ં થધાય છચે સરકધારી ધતજ્રોરી કચચેરીમધા મ્રોકલવધાનધા થતધા બબલ્રો મધાટદ ઉપધા ડ અધધકધારી તરીકદનશ સસતધાઓ
ભ્રોગવચે છચે તચેમજ સરકધારશશમધાંથશ અનચે કલચેકટરશશ તરફથશ વખત્રો વખત સોંપવધામધાં આવચે તચેવશ તમધામ કધામગશરી
૨.િ્રોઉદ્રો:- નધાયબ મધામલતદધાર
સસતધાઓ/ફરજ્રો :નધાયબ મધામલતદધાર કચચેરીનધા ઓ.એસ. તરીકદ તચેમજ કચચેરીનધા જનરલ સુપરધવઝનનશ કધામગશરી. સરકધારી
તશજ્રોરીનચે મ્રોકલવધામધાં આવતધા બબલ્રો તૈયધાર કરવધાનશ કધામગશરી તચેમજ જમશન સંપધાદન અંગચેનશ તમધામ

કધાયસર્કવધાિીઓ કરવધા મધાટદ નશ કધામગશરી,  ડીીસેીકટ ક્રોટ,સર્ક નધામદધાર િધાઇક્રોટસર્ક, નધામદધાર સુધપમ ક્રોટસર્કમધા કચચેરીનધા
જમશન સંપધાદનનધા કદસ્રોમધા પચેરધાવધાઇઝ રીમધાકસર્કસ તૈયધાર કરવધાનધા અનચે મુદતચે સબંધધત ક્રોટ્મધા મુદતચે રદ ક ડસર્ક
સધાથચે િધાજર રિદવધાનુ થધાય છચે એકટનશ કલમ 64 નશ મુજબ સંપધાદીત જમશનન્રો રદ ફરનસ્રો મળચેથશ સબંધધત
ઓથ્રોરીટીનચે મ્રોકલશ સુનધાવણશમધાં મુદતચે જરૂરી આધધાર પુરધાવધાનધા રદ ક ડસર્ક સધાથચે ઓથ્રોરીટી સમર્યક િધાજર
રિદવધાનુ ં િ્રોય છચે. લ્રોક અદધાલતમધાં સમધાધધાન મધાટદ મુકધાતધા કદસ્રોમધાં સંપધાદક સંીસથધા સધાથચે સંકલનમધાં રિી
સરકધારશશનધા નશતશ

ધનયમનુસધાર સમધાધધાનનશ કધામગશરી.તચેમજ આરટીઆઇ અપશલ અનચે મધાહિતશ

આય્રોગમધાં પણ સુનધાવણશ મુદતચે િધાજર રિદવધાનુ થધાય છચે તચેમજ તચેમનચે સોંપવધામધાં આવચેલ દફતરનધા
કધાગળ્રો/અરજીઓ/કદસ્રો પરતવચે જરૂરી નોંધ લચેખન, મુસઉદધા લચેખન કરી, કધાયદધાકીય રદ ફરનસ તથધા પ્રોતધાનધા
મંતાં આવય સિીત કચચેરીનધા વ ડધાનચે રજુ કરવધા તચેમજ કચચેરીનધા વ ડધા ધવધારધા તચે નોંધ ઉપર જે આદદ શ /ધનણસર્કય
થઇ આવચે તચેનચે સુસંગત રિીનચે જેતચે કધાગળ/અરજી/કદસ્રોન્રો ધનકધાલ કરવ્રો. અનચે

સરકધારશશમધાંથશ,

કલચેકટરશશ અનચે કચચેરીનધા વ ડધા તરફથશ વખત્રો વખત સ્રોપવધામધાં આવચે તચેવશ તમધામ કધામગશરી

૩

િ્રોઉદ્રો :- કલધાકસર્ક
સસતધાઓ/ફરજ્રો
તચેઓનચે સોંપવધામધાં આવચેલ કધામગશરી તચેમજ તચેમનધા દફતરનચે લગતધા કધાગળ્રોનશ આઉટવ ડસર્ક અનચે ઇનવ ડસર્કનશ
કધામગશરી, કધાયસર્કપત્રમધાં નોંધવધા, એકધાઉનટનચે લગતશ કધામગશરી તચેમજ કચચેરીનધા વ ડધા તથધા નધાયબ
મધામલતદધારશશ ધવધારધા કધાગળ્રો, કદસ્રો, ફધાઇલ્રો ઉપર મળચેલ સુચનધા મુજબનશ કધામગશરી. તચેમજ તચેમનધા
દફતરનધા રદ ક ડસર્કનશ જાળવણશનશ કધામગશરી.

પ્રકરણ-૪ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
ુ રવાનોી કાય્મપર્યપધિધત
ધનોણ્મય લળવાનોી પ્રહ્રક્રિયામાસં અનસ

૪.૧

જાિદરતંત્ર અથવધા તચેનધા ધનયંત્રણ િદઠળનધા અધધકધારીઓ અનચે કમસર્કચધારીઓએ ઉપય્રોગ કરવધાનધા ધનયમ્રો,
ધવધનયમ્રો, સુચનધાઓ, ધનયમસંગ્રિ અનચે દફતર્રોનશ યધાદી પમધાણચેનધા નમુનધા મુજબ આ નમુન્રો ભરવધાન્રો છચે.
જુદધા જુદધા મુઉદધાઓ અંગચે ધનણસર્કય લચેવધા મધાટદ કઈ કધાયસર્કપધધધત, અનુસરવધામધાં આવચે છચે ?

૪.૨


સરકધારનધા કધામકધાજનધા કધાયદધાઓ તથધા ધનયમ્રો, કચચેરી કધાયસર્કપધધધત, તથધા વખત્રો વખત થતધાં
પહરપત્ર્રો/ઠરધાવ્રોનશ સુચનધાઓ મુજબનશ કધાયસર્કપધધધત.

૪.૩

અગતયનશ બધાબત્રો મધાટદ ક્રોઇ ખધાસ ધનણસર્કય લચેવધા મધાટદ નશ દીસતધાવચેજી કધાયસર્કપધધધતઓ/ ઠરધાવચેલશ
કધાયસર્કપધધધતઓ/ધનયત મધાપદં ડ્રો/ધનયમ્રો કયધા કયધા છચે ?
જમશન સંપધાદનધા જુદધા જુદધા પ્રોજેકટ્રો મધાટદ જમશન સંપધાદન કધાયસર્કવધાિી કરવધા મધાટદ (ક) ધ રધાઈટ ટુ ફદર
ક્રોમ્પચેસચેસન એન ડ ેધાનસફરનસશ ઈન લચેન ડ એકવશઝશશન ,રીિદબશલશટદ શન એન ડ રીસચેટલમચેનટ એકટ , ૨૦૧૩
(ખ) ધશ રદ લવચે એકટ-૧૯૮૯ (ગ) ધશ નચેશનલ િધાઈવચે એકટ -૧૯૫૬ ધવગચેરદ કધાયદધા અનચે જમશન સંપધાદીત
અધધધનયમનધા ધનયમ્રો ધવગચેરદનશ જ્રોગવધાઇઓ મુજબ.

૪.૪

ધનણસર્કયનચે જનતધા સુધશ પિ્રોચધા ડવધાનશ કઇ ાં આવવવીસથધા છચે ?


અત્રચેનશ કચચેરી ધવધારધા કરવધામધાં આવતધા ધનણસર્કય્રોનશ જાણ ભધારત સરકધારનધા પ્રોીસટ ખધાતધા મધારફતચે સબંધધત
અરજદધારશશઓનચે જાણ કરવધામધાં આવચે છચે.
પ્રકરણ-૫ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
ધનોયત કાયયો બજાવવા નોનકરી કરે લા િ રણ
સદર કચચેરી જજલલધા કચચેરીનધા તધાબધાનશ કચચેરી છચે, જેથશ જુદધા-જુદધા ધવષય સબંધશ અરજીઓ/તુમધાર/કદસ્રો
ધવગચેરદમધાં સરકધારીશશ ધવધારધા ઠરધાવચેલ ધ્રોરણ્રો અનુસરવધામધાં આવચે છચે.

પ્રકરણ-૬ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
ુ નોાઓ, ધનોયમ સસંગ્રિ અનોળ દફતર
કાયયો કરવા માટે નોા ધનોયમ , ધવધનોયમ , સચ

૧

જાિદર તંત્ર અથવધા તચેનધા ધનયંત્રણ િદઠળનધા અધધકધારીઓ અનચે કમસર્કચધારીઓએ ઉપય્રોગ કરવધાનધા ધનયમ્રો,
ધવધનયમ્રો, સુચનધાઓ, ધનયમ સંગ્રિ, અનચે દફતર્રોનશ યધાદી



કચચેરી કધાયસર્કપધધધત, જમશન સંપધાદનધા જુદધા જુદધા પ્રોજેકટ્રો મધાટદ જમશન સંપધાદન કધાયસર્કવધાિી કરવધા મધાટદ (ક) ધ
રધાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પચેસચેસન એન ડ ેધાનસફરનસશ ઈન લચેન ડ એકવશઝશશન ,રીિદબશલશટદ શન એન ડ રીસચેટલમચેનટ
એકટ , ૨૦૧૩ (ખ) ધશ રદ લવચે એકટ-૧૯૮૯ (ગ) ધશ નચેશનલ િધાઈવચે એકટ -૧૯૫૬ ધવગચેરદ કધાયદધા અનચે
જમશન સંપધાદીત અધધધનયમનધા ધનયમ્રો ધવગચેરદનશ જ્રોગવધાઇઓ મુજબ. તથધા સરકધારશશ ધવધારધા બિધાર
પધા ડવધામધા આવતધા વખત્રો વખતનધા ઠરધાવ્રો અનચે પહરપત્ર્રોનશ સુચનધાઓનુ પધાલન કરવધાનુ.ં

પ્રકરણ-૭ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
જાિદર તંત્ર અથવધા તચેનધા ધનયંત્રણ િદઠળનશ ાં આવયસકતઓ પધાસચેનધા દીસતધાવચેજ્રોનશ કર્યકધાઓ અંગચેન ુ ં
અ.નં

દીસતધાવચેજનશ કર્યકધા

દીસતધાવચેજનુ ં નધામ અનચે તચેનશ

દીસતધાવચેજ મચેળવવધાનશ

નશચચેનશ ાં આવયસકત

એક લશટીમધાં ઓળખધાણ

કધાયસર્કપધધધત

પધાસચે છચે/તચેનધા
ધનયંત્રણમધાં છચે.

૧

બશજા વધધારધાનધા

અત્રચેનશ કચચેરીનધા કધાયસર્કર્યકચેત્રમધાં

રૂબરૂ/ટપધાલ અરજી

સબંધધત નધાયબ

ખધાસ જમશન

િ્રોય તચેવશ ધનકધાલ કરદ લ

ુ ધાર ફી
કરી ધનયમ્રોનસ

મધામલતદધાર

સંપધાદન અધધકધારી

અરજીઓ/કદસ્રો/ફધાઇલ્રો

ભરીનચે

પ્રકરણ-૮ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
નોીધત િડતર અથવા નોીધતનોા અમલ સસંબિી જાિેર જનોતાનોા સભય સાથળ સલાિ-પરામર્મ અથવા તળમનોા
પ્રધતધનોિતવ માટે નોી ક ઇ વયવસથા િ ય ત તળનોી ધવગતળ
આ કચચેરી જજલલધા કચચેરીનધા તધાબધાનશ કચચેરી છચે. આથશ નશધત ઘ ડતર આ કચચેરીનધા કધાયસર્કર્યકચેત્રમધાં નથશ.
પ્રકરણ-૯ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
અધિકારરીઓ અનોળ કમ્મચારરીઓનોી માહિતી પસુ તીકા
અ નં.
૧

નધામ
િસમુખ એસ. પટદ લ

િ્રોઉદ્રો
બશજા

ફ્રોન નંબર

ઇ-મઇલ

મ્રોબધાઇલ નંબર

ઓહફસ

૯૯૦૯૦૦૪૯૪૯

(૦૭૯)

વધધારધાનધા ખધાસ

secondlao@gmail.com

૨૭૫૫૧૬૮૩

જમશન
સંપધાદન
અધધકધારીશશ
(ઈનચધાર)
૨

એચ.જી શમધાસર્ક

નધાયબ

૯૭૨૨૪૧૨૦૨૩

મધામલતદધાર

(૦૭૯)

secondlao@gmail.com

૨૭૫૫૧૬૮૩

૩

ખધાલશ જગ્યધા

કલધાકસર્ક

-

-

-

૪

ખધાલશ જગ્યધા

કલધાકસર્ક કમ

-

-

-

ટધાઇધપીસટ
૫

ખધાલશ જગ્યધા

પ્રો.સવવયર

-

-

-

૬

એસ.વશ પરમધાર

પટધાવધાળધા

-

(૦૭૯)

secondlao@gmail.com

૨૭૫૫૧૬૮૩
૭

એન.એમ પટણશ

પટધાવધાળધા

-

(૦૭૯)

-

૨૭૫૫૧૬૮૩

પ્રકરણ-૧૦ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
ુ બ મિેનોતાણાનોી પર્યપધિધત સહિત દરે ક અધિકારરી અનોળ કમ્મચારરીનોળ મળત ુ માસીક
ધવધનોયમ નોી જ ગવાઇ કયા મજ
મિેનોતાણ.સંુ

કમ

નધામ

િ્રોઉદ્રો

મધાધસક મિદનતધાણું

વળતર/વળ

ધવધનયમમધાં જણધાાં આવયધા

(બચેઝશક પચે-રૂધપયધામધાં)

તર ભથ્ુ

મુજબ મિદનતધાણું
નહકી કરવધાનશ
કધાયસર્કપધધધત.

૧

િસમુખ એસ. પટદ લ

બશજા

૮૪,૯૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

૪૩,૬૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

વધધારધાનધા
ખધાસ જમશન
સંપધાદન
અધધકધારીશશ
(ઈનચધાર)
૨

એચ.જી શમધાસર્ક

નધાયબ
મધામલતદધાર

૩

જગ્યધા ખધાલશ

કલધાકસર્ક

-

-

ધનયમ મુજબ

૪

જગ્યધા ખધાલશ

કલધાકસર્ક કમ

-

-

ધનયમ મુજબ

-

ધનયમ મુજબ

ટધાઇધપીસટ
૫

જગ્યધા ખધાલશ

પ્રો.સવવયર

-

૬

એસ.વશ પરમધાર

પટધાવધાળધા

૧૧,૪૧૦

૭

એન.એમ પટણશ

પટધાવધાળધા

૩૧,૧૦૦

ધનયમ મુજબ
-

ધનયમ મુજબ

પ્રકરણ -૧૧ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
તમામ ય જનોાઓ, સચુ ચત ખચ્મ અનોળ ચકુ વળલા નોાણાસં પરનોા અિેવાલ નોી ધવગત દરા્મવતી, તળનોી દરે ક એજન્સીનોળ
ફાળવળલ અંદાજપત



આ કચચેરી જજલલધા કચચેરીનધા તધાબધાનશ કચચેરી છચે. તચેમજ આ કચચેરીમધાં ક્રોઇ ય્રોજનધાનધા અમલશકરણ મધાટદ
સશધશ ગ્રધાંટ ફધાળવવધામધાં આવતશ નથશ. જેથશ મધાહિતશ શુનય છચે.

પ્રકરણ -૧૨ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
ફાળવળલ રકમ સહિત સબસીડરી કાય્મ્રક્રિમ નોી અમલ બજવણીનોી રરીત અનોળ એવા કાય્મ્રક્રિમ નોી લાી લાભાથ લાભાર્થીઓનોી ધવગત


આ કચચેરી િીસતક ક્રોઇ સબસશ ડી કધાયસર્કકમ્રોન ુ ં અમલશકરણ થતુ ન િ્રોઇ, મધાહિતશ આપવધાનશ થતશ નથશ.

પ્રકરણ -૧૩ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
તળણળ આપળલ રાિત , પરધમટ કે અધિકૃધત મળળવનોારનોી ધવગત .


આ કચચેરી િીસતક આવશ ક્રોઇ કધામગશરીનુ ં અમલશકરણ થતું ન િ્રોઇ, મધાહિતશ આપવધાનશ થતશ નથશ.

પ્રકરણ -૧૪ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
ઇલળક્ ધનોક સવરૂપમાસં તળનોળ ઉપલઉપલબિ અથવા તળનોી પાસળનોી માહિતીનોળ લગતી ધવગત


આ કચચેરી િીસતક આવશ ક્રોઇ મધાહિતશ ઉપલબધ નથશ.

પ્રકરણ -૧૫ (ધનોયમ સસંગ્રિ)
જાિેર ઉપય ગ માટે ધનોી લાભાવવામાસં આવતા િ ય, ત તળવા ગસંથાલય અથવા તળનોા વાચનોકક્ષનોા કામકાજનોા કલાક
સહિતનોી માહિતી મળળવવા માટે નોાગરરીક નોળ ઉપલઉપલબિ સધુ વિાઓનોી ધવગત
૧

લ્રોક્રોનચે મધાહિતશ મળચે તચે મધાટદ ધવભધાગચે અપનધાવચેલ સધાધન્રો, પધધધતઓ અથવધા સવલત્રો જેવશ કદ,


કચચેરી ગ્રંથધાલય-નધા



નધાટક અનચે શ્રો-નધા



વતસર્કમધાન પત્ર્રો-નધા



પદશન્-નધા



ન્રોટીસ બ્રો ડસર્ક-િધા



કચચેરીમધાં રદ ક ડસર્કન ુ ં ધનરીર્યકણ-િધા



દીસતધાવચેજ્રોનશ નકલ્રો મચેળવવધાનશ પધધધત

દીસતધાવચેજ્રોનશ નકલ્રો મચેળવવધા અરજદધારશશઓ કચચેરીમધાં અરજી કરવશ જરૂરી છચે.
કચચેરીમધાં અરજી મળયધા બધાદ, મધાંગણશ કરવધામધાં આવચેલ મધાહિતશ/દીસતધાવચેજ્રોનશ નકલ
ુ ધાર ફી વસુલશ, ધનયત સમયમધાં મધાહિતશ પ  પૂરી પધા ડવધામધાં આવચે છચે.
તૈયધાર કરી, ધનયમ્રોનસ


ઉપલભય મુહદત ધનયમ સંગ્રિ-નધા



જાિદર તંત્રનશ વચેબસધાઇટ-નધા



જાિદર ખબરનધા અનય સધાધન્રો-નધા

મદુ ા નોસંબર. ૧૬
૧

જાિદર મધાહિતશ અધધકધારીનુ ં નધામ, િ્રોઉદ્રો:-

િસમુખ એસ પટદ લ ( જી.એ.એસ )
બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારીશશ અમદધાવધાદ

૨

મદદનશશ જાિદર મધાહિતશ અધધકધારીનુ ં નધામ, િ્રોઉદ્રો:- એચ.જી શમધાસર્ક
નધાયબ મધામલતદધાર

૩

એપચેલચેટ ઓથ્રોરીટી:- ધનવધાસશ અધધક કલચેકટર, જજલલધા સચેવધા સદન, સુભધાષબશજ સકસર્કલ પધાસચે અમદધાવધાદ.
ુ નોસંબર-૧૭
મદ

ઠરધાવવધામધાં આવચે તચેવશ બશજી મધાહિતશ


મધાહિતશ શ  પૂનય છચે.

( િસમુખ પટદલ )
ીસથળ:-અમદધાવધાદ.
તધા.૦૫ /૦૯ /૨૦૧૮

જાિદર મધાહિતશ અધધકધારી અનચે
બશજા વધધારધાનધા ખધાસ જમશન સંપધાદન અધધકધારી
અમદધાવધાદ.

