માહિતી ( મળળવવાનાા) અઘિઘનાયમ-૨૦૦૫
અમલીકરણ બાબત

મામલતદાર કચળરી અસારવા
ઓ-૫, ન્ ય મળનન્ટલ ક કેમેમ્પસ
મળિાણીનાગર, અમદાવાદ

માહિતી મેળવવાના અઘિઘનયમ – ૨૦૦૫ અમલીકરણ બાબત
મામલતદાર કચેરી અસારવા, અમદાવાદ
ય ા નાં.
મદ

ય ાનાી ઘવગત
મદ

૧

પોતાના વયવસસાતાતંતો કાય કાર્યો અને ફરે ફરજોની

અમલીકરણનાી ઘવગત
-

કચેરીમાાતં સતી કામગીરી ની ઘવગતો તસા તે કામગીરી માટે નાગરીક
અઘિકાર ૫ત નીચે સમયમયાર્યાદા ઘનયત કરે લ  છે. તેન ુાતં ૫હરઘિષટ

ઘવગતો

સામેલ  છે.
-

માહિતી અઘિકાર બાબતના અઘિઘનયમ-૨૦૦૫ની કલમ -૨(ઠ) માાતં
માહિતીના અઘિકારની ે ફરજોગવાઇ સમાઘવષટ કરવામાાતં આવી  છે.
કલમ-૨( છ)માાતં ઘનદ્ િવાળી “માહિતી” તસા કલમ-૨(ટ) માાતં દિાર્યાવેલ
વયાખયા મુે ફરજબના “ રે કકરર્યા’’ યોયોગય હકસસામાાતં ે ફરજનતાને ઉ૫લ ઉ૫લબિ સાય
ુ ાર ગુે ફરજરાત માહિતી અઘિકારી ઘનયમો-૨૦૦૫ રચવામાાતં
તે િેતસ
આવયા  છે. જે સુચચત  છે. આ ઘનયમોસી નાગહરકે માહિતી માાતંગવા
માટે ની અરજીના નમુનો-ક માાતં કરવામાાતં આવેલ અરજી સવીકારતા
સરકારી માહિતી અઘિકારીના ૫તના નમુના કરવામાાતં આવેલ  છે.
નમુના-િ મુે ફરજબ અરે ફરજદારને માહિતી પુરી પાકરવાની  છે. ે ફરજો માહિતી
આપી િકાય તેમ ન િોય તો તેના માટે નમુના-ગમાાતં અરે ફરજદારને
જાણ કરવાની  છે. તે ઘસવાય અપીલ માટે ની કાયર્યારીતીનો નમુનો-ચ
ઘનયત કરવામાાતં આવેલ  છે. તે ઘસવાય સરકારી માહિતી અઘિકારીશી
અને મદદનીિ માહિતી અઘિકારીશીની ઘવગતો અરે ફરજદાર/નાગરીકને
ઉ૫લ ઉ૫લબિ કરવાની િોય  છે.

૨

પોતાના અઘિકારીઓ અને કમર્યાચારીઓની

-

સમયમયાર્યાદાની ઘવગતો દિાર્યાવત ુ ૫હરઘિષટ સામેલ  છે.

સતાઓ અને ફરે ફરજો
૩

દે ખરે ખ અને ે ફરજવાબદારીના માઘયમ સહિત
ઘનણર્યાય લેવાની સતા

કચેરીની કામગીરી ની ઘવગતો તસા તે કામગીરી અંગે ઘનયત કરે લ

-

અરે ફરજદારશી તરફસી અરજી મમળયાસી જે િેત ુ માટે અરે ફરજદારે અરજી
કરે લ િોઇ તે અરજીના સાતંદરર્યામાાતં સબાતંઘિત િાખા તરફસી કાગળો
અચરપ્ાય મેળવવાના સાય  છે. તે મેળવવામાાતં આવે  છે. જે મેળવી
અરે ફરજદારની માાતંગણી સાતંદરર્યામાાતં સરકારશીના પ્વતર્યામાન ઠરાવો,
કાયદો તસા ઘનયમોની ે ફરજોગવાઇઓ ઘયાને લઇ નાગરીક અઘિકાર
૫ત નીચે ઘનયત કરે લ સમયમયાર્યાદામાાતં કરવામાાતં આવે  છે. આ
ુ કાયદો તસા અઘિઘનયમ
ઘનણર્યાયસી નારાે ફરજ િોય તો ે ફરજમીન મિેસલ
નીચે પ્ાાતંત અઘિકારીશી સીટી(પ ૂવર્યા),અમદાવાદની કચેરીમાાતં
અપીલ/રીવીઝન રૂએ દાદ મેળવી િકે  છે.

૪

પોતાના કાય કાર્યો બજાવવા માટે પોતે નકકી

પોતાના કાયર્યા બજાવવા માટે નીચે મુે ફરજબની કાયર્યા૫ઘિઘત અ૫નાવવામાાતં આવે

કરે લા િોરણો

 છે.
-

દરે ક અરે ફરજદારને તેમની અરજીની ૫િહોંચ આ૫વામાાતં આવિે.

-

તેમાાતં પ્કરણના ઘનકાલ અંગેનો તબકકો તસા સમયમયાર્યાદા ૫ણ
ે ફરજણાવાિે.

-

દરે ક પ્કારની માહિતી, ફોમર્યા પ્કરણની  સસસઘત માહિતી કેકેન કેન્દ્ર ૫રસી
કરવામાાતં આવે  છે.

-

દરે ક ઘવષયની અરજી સાસે કયા પુરાવાઓ ફીની ે ફરજરૂર  છે તે
સિેલાઇસી ે ફરજણાવાિે.

-

જુ દા જુ દા ઘનણર્યાયો લેવા માટે ના મા૫દાતંકરો જાિેર કરવામાાતં આવિે.

-

નાગહરક તસા અરે ફરજદારોના સુચનોને આવકારવામાાતં આવિે.

-

સમયમયાર્યાદા, ે ફરજવાબની ગુણવતા તસા માહિતી આ૫વાની ના પાકરેલ
િોય તેવા હકસસાઓની આંતરીક સમીકા કરવામાાતં આવિે.

-

કચેરીમાાતં આવતા તમામ અરે ફરજદારોને જે તે અઘિકારી સાસે
મુલાકાતના અઘિકારો રિે  છે.

-

કોઇ ૫ણ અરે ફરજદાર પોતાની ફહરયાદ અંગે કચેરીના વકરાને રજુ આત
કરી િકે  છે.

-

વિીવટીતાતંતને જુ દાજુ દા પ્કરણો માટે ે ફરજણાવેલ પુરાવાઓ, ઘવગતો
લોકોએ સમયસર આ૫વાનુાતં પ્કરણના ઘનકાલ માટે ે ફરજરૂરી  છે.

-

લેવાયેલ ઘનણર્યાયોની સપષટ કારણોસર અરે ફરજદારને જાણ કરવામાાતં
આવિે.

-

૫તવયવિારની રાષા સરળ અને ઘવવેકપુણર્યા રિેિે.

-

વિીવટીતાતંતમાાતં સુિારા કમર્યાચારીના વલણ અંગેની ફરીયાદો ૫ર
તવરીત ઘયાન અપાિે.

-

ગેરરીતી, અસામાજિે ફરજક પ્વ વઘત, કાળાબજાર, ભ્રષટાચાર ઘવગેરેની
માહિતી કચેરીના વકરાને અપાિે.

-

તે વયહકતનુાતં નામ તેઓ ઇચ છે તો ખાનગી રાખવામાાતં આવિે.

-

ટે લીફોન, ફેકસ ૫ર મળેલા સાતંદેિાઓ ઉ૫ર ૫ણ ે ફરજરૂરી કાયર્યાવાિી
િાસ િરવામાાતં આવિે.

-

સવ્વે કમર્યાચારી, અઘિકારીઓ પ્ામાચણકતાસી તટસસ રીતે ફરે ફરજ બજાવી
િકે તે માટે તમની ઘનમણ ૂક-બદલી અંગે િસતકે૫ ન સાય તેવી
અપેકા રાખવામાાતં આવે  છે.

-

નાગહરક સાતંસસાઓ લોકફહરયાદોના ઘનરાકરણ માટે ગોઠવાયેલ આ
વયવસસામાાતં સમયાાતંતરે સુચનો કરી િકિે.

૫

પોતાના કાય કાર્યો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના

અરે ફરજદારો તરફસી કોઇ પ્કારની નકલ માાતંગવામાાતં આવે તો તે જાિેર રે કકરર્યા

અસવા પોતાના ઘનયાતંતણ િેઠળના અસવા

ઘસવાયની બાબતો સરકારશી તરફસી ઘનયત કરે લ ફી લઇ આ૫વામાાતં આવે  છે.

પોતાના કમર્યાચારીઓ ઘવારા ઉ૫યોગમાાતં

ઘનયમો, ઘવઘનયમો, ૫રી૫તો, ઘનયમ સાતંગ્રિો, સરકારી પ્ેસ તસા કાયદાની બુકના

લેવાતા ઘનયમો, ઘવઘનયમો, સુચનાઓ,

ઘવકેતા પાસેસી મળી િકે  છે.

ઘનયમસાતંગ્રિો અને રે કકરર્યા

૬

પોતાની પાસે અસવા પોતાના ઘનયાતંતણ િેઠળ

મુદા નાતં.૫ માાતં ે ફરજણાવયા મુે ફરજબ મામલતદાર કચેરીની જુ દી જુ દી િાખા તરફસી

િોય તેવા દસતાવેે ફરજોના વગ કાર્યોન ુાતં ૫તક

રે કકરર્યા ઘનરાવવામાાતં આવે  છે. તે રે કકરર્યા સરકારશીના વગ વર્ગીકરણ અંગેના પુસતકમાાતં
સુચવયા મુે ફરજબ જે-તે વગર્યામાાતં વગ વર્ગીકરણ કરી રે કકરર્યારૂમમાાતં રાખવામાાતં આવે  છે. જેની
યાદી રે કકરર્યાકી૫ર પાસે રિે  છે.

૭

તેની નીતી અસવા તેના અમલીકરણના

કાયદાકીય પુસતકો અંગે ઘવચારણા કરવાની કોઇ ે ફરજોગવાઇ નસી. ૫રાતંત ુ

િકરતરના સાતંબાતંિમાાતં ે ફરજનતાના સભયો સાસે

કાયદાના અમલીકરણમાાતં મુશકેલી ઉ૫ સસસત સાય તે માટે અરે ફરજદારો અસવા તો

ઘવચાર ઘવઘનમય માટે અસવા તેમના ઘવારા

જાિેર ે ફરજનતાના સભયો સાસે ઘવચાર ઘવઘનમય કરી સરકારશીમાાતં દરખાસત કરી

રજુ આત માટે ની ઘવદ્યમાન કોઇ ગોઠવણીની

માગર્યાદિર્યાન મેળવવામાાતં આવે  છે.

ઘવગતો
૮

તેના રાગ તરીકે અસવા તેની સલાિના િેત ુ

કચેરીમાાતં તાલુકા સાતંકલન અને ફહરયાદ સઘમઘત, ઇિરા વયવસસા૫ન સઘમઘત

માટે બે અસવા તેસી વઘુ વયહકતઓના બનેલા

તેમે ફરજ અકેનય પ્કારની બેઠકો યોે ફરજવામાાતં આવે  છે. આ બેઠકોમાાતં લોકો માટે ખુલલી

બોકરર્યા, કાઉકેનસીલો, સઘમઘતઓના બનેલા બોકરર્યા,

રાખવાની નસી. આ બેઠકોની કાયર્યાનહોંિ કચેરીમાાતં રાખવામાાતં આવે  છે. નાગરીકોને

કાઉકેનસીલો, સઘમઘતઓ અને બીજા માતંકરળોની

આ૫વાની કાયદામાાતં ે ફરજોગવાઇ નસી.

બેઠકો લોકો માટે ખુલલી  છે કે કેમ? અસવા
તેવી બેઠકોની કાયર્યાનહોંિો લોકોને મળવાપાત
 છે કે કેમ?
૯

તેના અઘિકારીઓ અને કમર્યાચારીઓની ની

અઘિકારીશી/કમર્યાચારીશીઓના નામની ઘવગત દિાર્યાવત ુ ૫હરઘિષટ સામેલ  છે.

પુ સસતકા
૧૦

તેના ઘવઘનમયોમાાતં ે ફરજોગવાઇ કયાર્યા પ્માણે

રાે ફરજય સરકારશી તરફસી વગર્યાવાર ઘનયત કરે લ ૫ગારિોરણ મુે ફરજબ દરે ક

વળતરની ૫ઘિઘત સહિત તેના દરે ક

વગર્યાના અઘિકારીશી/કમર્યાચારીશીઓને તેમની નોકરી ઘયાને લઇ ઘનયમ મુે ફરજબ

અઘિકારીઓ અને કમર્યાચારીઓને મળતા

માઘસક વળતર ચુકવવામાાતં આવે  છે.

માઘસક મળતર
૧૧

તમામ યોે ફરજનાઓ, સુચચત ખચર્યા અને કરે લી

રાે ફરજય સરકારશી તરફસી જુ દીજુ દી યોે ફરજનાઓ નીચે અંદાે ફરજ૫ત નકકી કરવામાાતં

વિંચણી ૫રના અિેવાલોની ઘવગતો દિાર્યાવતી

આવે  છે. તે ફાળવેલ અનુદાન મયાર્યાદામાાતં ખચર્યા કરવામાાતં આવે  છે.

તેની દરે ક એે ફરજકેનસીને ફાળવેલ અંદાે ફરજ૫ત
૧૨

ફાળવેલ રકમ અને એવા કાયર્યાકમોના

આઘસ આર્થિક સિાય કાયર્યાકમોની અમલવારી અતેના કાયર્યાકેતમાાતં આવતી નસી. ૫રાતંત ુ

લારાસ વર્ગીઓની ઘવગતો સહિત આઘસ આર્થિક સિાય

ઘવિવા સિાય, ઘનરાિાર વ વઘિોને આઘસ આર્થિક સિાય માતંજુર કરવાની કામગીરી

કાયર્યાકમોની અમલ બે ફરજવણીની રીત

અતેસી સાય  છે. તે માટે ઘનયત નમુનાની અરજી મમળયેસી તેની તપાસણી કરી
લારાસ વર્ગીને માતંજુર કયાર્યાની જાણ તસા મનીઓકરર્યાર ઘવારા તસા પોસટ ઓહફસ
ઘવારા ચુકવણી કરવામાાતં આવે  છે.

૧૩

તેણે આપેલ છુટ છાટો, ૫રવાનગીઓ અસવા

ઘવિવા સિાય તસા આઘસ આર્થિક ઘનરાિાર વ વઘિોને આઘસ આર્થિક સિાય માતંજુર કરવાની

અઘિકવઘતઓ અસવા અઘિકવઘતઓ મેળવનારાની

કામગીરી અતેસી કરવામાાતં આવે  છે.

ઘવગતો
૧૪

ઇલેકટોઘનક સવરૂ૫માાતં તેને ઉ૫લ ઉ૫લબિ અસવા

ઘવજાણુરૂપે રાે ફરજય સરકારશીની ઘવઘવિ યોે ફરજનાઓની માહિતી અતેસી દાખલ

તેણે િરાવેલ માહિતીઓ મેળવનારાઓની

કરવામાાતં આવેલ નસી.

ઘવગતો
૧૫

જાિેર ઉ૫યોગો માટે ઘનરાવવામાાતં આવતા

અતેના તાલુકામાાતં જાિેર ઉ૫યોગ માટે ગ્રાતંસાલય તસા વાાતંચનાલયની સુઘવિા

િોય તો તેવા ગ્રાતંસાલય અસવા તેના

ઉ૫લ ઉ૫લબિ નસી. તેસી ઘવગતો આ૫વાનો પ્શ્ન રિેતો નસી.

વાાતંચનાલયના કામકાે ફરજના કલાકો સહિતની
માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉ૫લ ઉ૫લબિ
સુઘવિાઓની ઘવગતો
૧૬

જાિેર માહિતી અઘિકારીશીઓના નામ, િોદાઓ

આ કચેરી માટે જાિેર માહિતી અઘિકારીશી તરીકે મામલતદાર અસારવાની

અને બીજી ઘવગતો

ુ ી સી.કરી.મોદી-મામલતદાર અસારવા જાિેર
ઘનમણુક સયેલ  છે. િાલમાાતંસશ
માહિતી અઘિકારીશી તરીકે ફરે ફરજ બજાવે  છે.

૧૭

ઠરાવવામાાતં આવે તેવી બીજી ઘવગતો

તા. /૬/૨૦૧૮

જાિ કેર માહિતી અઘધિકારી અનાળ

સ્થળ-અમદાવાદ

સીન્ટી મામલતદાર (અસારવા)
અમદાવાદ

અઘિકારીશી તસા કમર્યાચારીશીઓના નામની ઘવગતો (મુદા નાતં-૯)
અસારવા મામલતદાર કચળરી, અમદાવાદ
અ.નાં.

નાામ

િોદો

મોબાઇલ નાંબર

૧

સુશી સી.કરી. મોદી

મામલતદાર અસારવા

૯૪૨૭૬૭૫૦૯૯

૨.

શી એસ.એમ.રાવસાર

ુ
(ઇ.ચા) ના.મામ.મિેસલ

૯૯૦૪૪૮૨૬૬૩

૩

સુશી ન નૈઘમષાબેન એમ.વસ નૈયા

(ઇ.ચા.) ના.મામ. ઘતે ફરજોરી

૮૧૪૦૫૫૮૧૨૮

૪

શી એસ.એમ.રાવસાર

ના.મામ. ે ફરજનસેવાકેકેન કેન્દ્ર

૯૯૦૪૪૮૨૬૬૩

૫

સુશી ન નૈઘમષાબેન એમ.વસ નૈયા

ના.મામ. સમાે ફરજસુરકા

૮૧૪૦૫૫૮૧૨૮

૬

સુશી મમતાબેન સોલાતંકી

કલાકર્યા સ.સુ

૮૪૯૦૦૪૧૮૩૧

૭

સુશી હકષનાબેન કરી.૫રમાર

ુ
કલાકર્યા મિેસલ

૯૬૬૨૦૧૮૭૯૪

૮

સુશી રાવના આર. પાતંચાલ

કલાકર્યા રજીસટી

૯૯૨૪૩૦૪૨૦૮

૯

શી રરતરાઇ.એસ.સા૫રા

સ.ઓ.ઘનકોલ

૯૮૨૪૬૪૨૫૦૪

૧૦

શી સુિીર દે સાઇ

તલાટી િાતંસપુરા મુઠીયા

૯૫૫૮૮૪૮૯૬૦

૧૧

શી વસાતંત એન.૫રમાર

તલાટી ઘનકોલ

૯૯૨૪૪૮૫૫૮૭

૧૨

સુશી વાતંદનાબેન દરજી

તલાટી નરોકરા

૯૪૨૬૩૨૨૪૧૮

૧૩

શી ઘવિાલ મકવાણા

સ.ઓ.અસારવા

૭૦૪૩૧૧૮૫૧૩

૧૪

શી ઘવહદત ૫ટે લ

તલાટી અસારવા

૮૧૨૮૧૯૧૦૯૧

૧૫

સુશી િેતલબેન નકુમ

તલાટી અસારવા

૭૦૬૯૭૮૪૦૪૬

૧૬

શી વી.બી. વાિેલા

તલાટી સ નૈે ફરજપુરબોિા

૧૭

સુશી રાવનાબેન રબારી

સ.ઓ.દહરયાપુર કાજીપુર

૯૭૨૪૦૭૮૪૦૮

૧૮

શી કેતન મકવાણા

તલાટી દહરયાપુર કાજીપુર

૯૬૩૮૩૩૪૫૯૭

૧૯

સુશી એ.એ.જૈન

તલાટી દહરયાપુર કાજીપુર

૨૦

શી પી.કે.પ્જા૫ઘત

તલાટી

અઘિકારીશીની
િોદો

િાાતંસોલ/કોતરપુર/

સરદારનગર
૨૧

શી મિેિરાઇ એમ.માનવાલા

૫ટાવાળા

૯૬૮૭૩૯૮૬૬૦

અઘિકારીશીની
િોદો

