માહિતી (મેળવવાના) અઘિઘનયમ-૨૦૦૫
અમલીકરણ બાબત

મામલતદાર કચેરી,
બાવળા
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માહિતી મેળવવા અઘિઘિયમ-૨૦૦૫ અમલીકરણ બાબત.
મામલતદાર કચેરી, બાવળા
માહિતી મેળવવા અઘિઘનયમ-૨૦૦૫ ની જોગવાઇઓ અનુસંિાને મામલતદાર કચેરી ખાતે પ્રથમ એપેલેટ
ઓથોરીટી તરીકે નાયબ કલેકટરશી, િોળકા પ્રાંત િોળકા, જાિેર માહિતી અઘિકારી તરીકે મામલતદાર, બાવળાની
ઘનયુહકત થયેલ છે. સદર અઘિઘનયમ કલમ-૪ (ખ) ના મુદા નં.૧ થી ૧૭ માં જણાવેલ ઘવગતોની માહિતી મુદાવાર નીચે
મુજબ છે.
ુ ા િં.
મદ

ુ ાિી ઘવગત
મદ

૧

પોતાના વયવસથાતંતો, કાયાર્યો અને ફરજોની
ઘવગતો.

અમલીકરણિી ઘવગત
ુ શાખામાં થતી કામગીરીની ઘવગતો
કચેરીની મિેસલ
તથા તે કામગીરી માટે નાગહરક અઘિકાર ૫ત નીચે
સમયમયાાદા ઘનયત કરે લ છે. તેન ુ ૫હરઘશષટ સામેલ છે.
માહિતીના અઘિકાર બાબતના અઘિઘનયમ-૨૦૦૫ ની
કલમ-૨ (ઠ) માં માહિતીના અઘિકારની જોગવાઇ સમાઘવષટ
કરવામાં આવી છે. કલમ-૨ (છ) માં ઘનદ્ શવાળી "માહિતી"
તથા કલમ-૨ (ટ) માં દશાાવેલ વયાખયા મુજબના "રે કરા"
ુ ર ગુજરાત
યોગય હકસસામાં જનતાને ઉ૫લલબિ થાય તે િેતસ
માહિતી અઘિકારી ઘનયમો-૨૦૦૫ રચવામાં આવયા છે. જ
સુચચત છે. આ ઘનયમોથી નાગહરકે માહિતી માગવા માટે ની
અરજીનો નમુનો-ક તથા નમુના-ક માં કરવામાં આવેલ
અરજીના સવીકારતા સરકારી માહિતી અઘિકારીના ૫તના
નમુના કરાવવામાં આવેલ છે. નમુના-િ મુજબ અરજદારને
માહિતી પુરી પારવાની છે, જો માહિતી આપી શકાય તેમ ન
િોય તો તેના માટે નમુના-ગ માં અરજદારને જાણ કરવાની
છે. તે ઘસવાય અપીલ માટે ની કાયારીઘતનો નમુનો-ચ ઘનયત
કરવામાં આવેલ છે તે ઘસવાય સરકારી માહિતી અઘિકારીશી
ની ઘવગતો અરજદાર / નાગહરકને ઉ૫લલબિ કરવાની િોય છે.

૨

ુ શાખાની કામગીરીની ઘવગતો તથા તે
કચેરીની મિેસલ

પોતાના અઘિકારીઓ અને કમાચારીઓની
સતાઓ અને ફરજો.

કામગીરી અંગે ઘનયત કરે લ સમયમયાાદાની ઘવગતો દશાાવત ુ
૫હરઘશષટ સામેલ છે.
(૧) મામલતદારશી, બાવળા
(૨) તાલુકા ઘવકાસ અઘિકારીશી, બાવળા
(૩) ચીફ ઓહફસરશી, નગરપાચલકા, બાવળા
(૪) સીટી સવ્વે સુઘપ્ર.શી, બાવળા

૩

અરજદારશી તરફથી અરજી મમળયેથી જ િેત ુ માટે

દે ખરે ખ અને જવાબદારીના માઘયમ સહિત
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ઘનણાય

લેવાની

પ્રહ્રક્રિયામાં

અનુસરવાની અરજદારે અરજી કરે લ િોય તે અરજીના સંદરામાં સંબંઘિત

કાયારીતી.

કચેરી તરફથી કાગળો / અચરપ્રાય મેળવવાના થાય છે. તે
મેળવવામાં આવે છે જ મેળવી અરજદારની માગણી સંદરામાં
સરકારશીના પ્રવતામાન ઠરાવો, કાયદો તથા ઘનયમોની
જોગવાઇઓ ઘયાને લઇ નાગહરક અઘિકાર ૫ત નીચે ઘનયત
કરે લ સમયમયાાદામાં કરવામાં આવે છે. આ ઘનણાયથી નારાજ
ુ કાયદો તથા અઘિઘનયમ નીચે પ્રાંત
િોય તો જમીન મિેસલ
અઘિકારીશી, િોળકાની કચેરીમાં અપીલ / રીવીઝન રૂએ દાદ
મેળવી શકે છે.

૪

પોતાના કાયાર્યો બજાવવા માટે પોતે નકકી
કરે લા િોરણો.

પોતાના કાયાર્યો બજાવવા માટે નીચે મુજબની કાયા૫ઘિઘત
અ૫નાવવામાં આવે છે.


દરે ક અરજદારને તેમની અરજીની ૫િોચ આ૫વામાં
આવશે.



તેમા

પ્રકરણના

ઘનકાલ

અંગેનો

તબકકો

તથા

સમયમયાાદા ૫ણ જણાવાશે.


દરે ક

પ્રકારની

માહિતી, ફોમા, પ્રકરણની

 સસથઘત

માહિતી કેનન્દ્ર ૫રથી કરવામાં આવે છે.


દરે ક ઘવષયની અરજી સાથે કયા પુરાવઓ, ફીની
જરૂર છે તે સિેલાઇથી જણાવાશે.



જુદાજુદા

ઘનણાય

લેવા

માટે ના

મા૫દંરો

જાિેર

કરવામાં આવશે.


નાગહરકો તથા અરજદારોના સુચનોને આવકારવામાં
આવશે.



સમયમયાાદા, જવાબની ગુણવતા
આ૫વાની

ના

પારેલ

િોય

તથા માહિતી

તેવા

હકસસાઓની

આંતરીક સમીકા કરવામાં આવશે.


કચેરીમાં

આવતા

તમામ

અરજદારોને

જ

તે

અઘિકારી સાથે મુલાકાતના અઘિકારો રિે છે.


કોઇ૫ણ અરજદાર પોતાની ફરીયાદ અંગે કચેરીના
વરાને રજૂઆત કરી શકે છે.



વિીવટી તંતને જુદાજુદા પ્રકરણો માટે જણાવેલ
પુરાવાઓ, ઘવગતો

લોકોએ

સમયસર

આ૫વાનુ

પ્રકરણના ઝરપી ઘનકાલ માટે જરૂરી છે.


લેવાયેલ

ઘનણાયોની

સપષટ

કારણોસર

જાણ

અરજદારને કરવામાં આવશે.
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૫તવયવિારની રાષા સરળ અને ઘવવેકપુણા રિેશ.ે



વિીવટી તંતમાં સુિારા, કમાચારીના વલણ અંગેની
ફરીયાદો ૫ર તવરીત ઘયાન અપાશે.



ગેરરીતી, અસામાજીક પ્રવ રઘત કાળાબજાર, ભ્રષટાચાર
ઘવગેરેની માહિતી કચેરીના વરાને અપાશે.



તો તે વયહકતનુ નામ તેઓ ઇચછશે તો ખાનગી
રાખવામાં આવશે.



ટે ચલફોન, ફેકસ ૫ર મળેલા સંદેશાઓ ઉ૫ર ૫ણ જરૂરી
કાયાવાિી િાથ િરવામાં આવે છે.



સવ્વે કમ્વેચારી, અઘિકારીઓ પ્રમાચણકતાથી તટસથ
ૂ રીતે ફરજ બજાવી શકે તે માટે તેમની ઘનમણ ંક
બદલી

અંગે

િસતકે૫

ન

થાય

તેવી

અપેકા

રાખવામાં આવે છે.


નકકી થયેલા કાયદા-ઘનયમો ઘવરુઘિ વિીવટી તંત
પાસે ઘનણાય લેવરાવવા બાિય રીતે દબાણના
પ્રયતનો ન થાય તેવી અપેકા રાખવામાં આવે છે.



નાગહરક સંસથાઓ લોકફરીયાદોના ઘનરાકરણ માટે
ગોઠવાયેલા આ વયવસથામાં સમયાંતરે સુચનો કરી
શકશે.

૫

પોતાના

કાયાર્યો

બજાવવા

માટે

પોતાની

અરજદારો તરફથી કોઇ પ્રકારની નકલ માગવામાં આવે

પાસેના અથવા પોતાના ઘનયંતણ િેઠળના તો તે જાિેર રે કરા ઘસવાયની બાબતોએ સરકારશી તરફથી
અથવા પોતાના કમાચારીઓ ન્દ્રારા ઉ૫યોગમાં

ઘનયત કરે લ ફી લઇ આ૫વામાં આવે છે. ઘનયમો, ઘવઘનયમો,

સ ૂચનાઓ,

૫રી૫તો, ઘનયમસંગ્રિો, સરકારી પ્રેસ તથા કાયદાની બુકના

લેવાતા

ઘનયમો,

ઘવઘનયમો,

ઘનયમસંગ્રિો અને રે કરા
૬

ઘવ્રક્રિેતા પાસેથી મળી શકે છે.
મુદુા નં.૫ માં જણાવયા મુજબ મામલતદાર કચેરીની

પોતાની પાસે અથવા પોતાના ઘનયંતણ િેઠળ
િોય તેવા દસતાવેજોના વગાર્યોન ુ ં ૫તક

જુદીજુદી શાખા તરફથી રે કરા ઘનરાવવામાં આવે છે. તે રે કરા
સરકારશીના વગ વર્ગીકરણ અંગેના પુસતકમાં સુચવયા મુજબ જ
તે વગામાં વગ વર્ગીકરણ કરી રે કરા રૂમમાં રાખવામાં આવે છે.
જની યાદી રે કરા કી૫ર પાસે રિે છે.

૭

૮

તેની નીઘત અથવા તેના અમલીકરણના

કાયદાકીય પુસતકો અંગે ઘવચારણા કરવાની કોઇ

િરતરના સંબંિમાં જનતાના સભયો સાથે

જોગવાઇ નથી. ૫રંત ુ કાયદાના અમલીકરણમાં મુશકેલી

ઘવચાર ઘવનીમય માટે અથવા તેમના ન્દ્રારા

ઉપ સસથત થાય તે માટે અરજદારો અથવા તો જરૂર જનતાના

રજુઆત માટે ની ઘવદ્યમાન કોઇ ગોઠવણની

સભયો સાથે ઘવરાર ઘવઘનયમ કરી સરકારશીમાં દરખાસત કરી

ઘવગતો.

માગાદશાન મેળવવામાં આવે છે.

તેના રાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના િેત ુ

કચેરીમાં સંકલન સઘમઘત, જીલલા મ ૂલયાંકન સઘમઘત તેમજ
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૯

માટે બે અથવા તેથી વઘુ વયહકતઓના

અનય પ્રકારની બેઠકો યોજવામાં આવે છે. આ બેઠકોમાં લોકો

બનેલા બોરા, કાઉનસીલો, સઘમઘતઓ અને

માટે ખુલલી રાખવાની નથી. ૫રંત ુ બેઠકની કાયાનોંિ સબંઘિત

બીજા મંરળોની બેઠકો લોકો માટે ખુલલી છે કે

કચેરીઓને મોકલવામાં આવે છે. તે નકલો સબંઘિત કચેરી

કેમ અથવા તેવી બેઠકોની કાયાનોંિો લોકોને

તરફથી મળી શકે છે. નાગહરકોને આ૫વાની કાયદામાં

મળવાપાત છે કે કેમ ?

જોગવાઇ નથી.

તેના

અઘિકારીઓ

અને

પુ સસતકા
૧૦

૫હરઘશષટ સામેલ છે.

તેના ઘવઘનમયોમાં જોગવાઇ કયાા પ્રમાણે
વળતરની

૫ઘન્દ્રઘત

અઘિકારીઓ

અને

સહિત

તેના

કમાચારીઓને

રાજય સરકારશી તરફથી વગાવાર ઘનયત કરે લ ૫ગાર

દરે ક

િોરણ મુજબ દરે ક વગાના અઘિકારીશી / કમાચારીશીઓને

મળતા

તેમની નોકરીને ઘયાને લઇ ઘનયમ મુજબ માઘસક મળતર

માઘસક મળતર
૧૧

અઘિકારીશી / કમાચારીશી નામની ઘવગત દશાાવત ુ

કમાચારીઓની

ચુકવવામાં આવે છે.
રાજય સરકારશી તરફથી જુદી જુદી યોજનાઓ નીચે

તમામ યોજનાઓ, સ ૂચચત ખચા અને કરે લી
વિંચણી

૫રના

અિેવાલોની

ઘવગતો

અંદાજ ૫ત નકકી કરવામાં આવે છે. તેમજ ઘવિાનસરામાં

દશાાવતી તેની દરે ક એજનસીને ફાળવેલ

મતપાત ખચા અંગે મંજુરી મમળયેથી સરકારશીના જુદા જુદા

અંદાજ૫ત

ખાતા તરફથી અનુદાન ફાળવવામાં આવે છે. જ અનુદાનની
મયાાદામાં સબંઘિત કચેરીને ફાળવવામાં આવે છે તે ફાળવેલ
અનુદાન મયાાદામાં ખચા કરવામાં આવે છે.

૧૨

ફાળવેલ

રકમ

અને

એવા

કાયા્રક્રિમોના

આઘથ આર્થિક સિય કાયા્રક્રિમોની અમલવારી અતેના કાયાકેત

લારાથ વર્ગીઓની ઘવગતો સહિત આઘથ આર્થિક સિાય

માં આવતી નથી. ૫રંત ુ ઘવિવા સિાય, ઘનરાિાર વ રઘિોને

કાયા્રક્રિમોની અમલ બજવણીની રીત

આઘથ આર્થિક સિાય આ૫વાની કામગીરી અતેથી થાય છે. તે માટે
ઘનયત નમ ૂનાની અરજી મમળયેથી તેની તપાસણી કરી
લારાથ વર્ગીને મંજુર કયાાની જાણ તથા મની ઓરાર ન્દ્રારા તથા
પોસટ ઓફીસ ન્દ્રારા ચુકવણી કરવામાં આવે છે.

૧૩

અઘિકરઘતઓ મેળવનારાની ઘવગતો
૧૪

સિાય આ૫વાની કામગીરી અતેથી કરવામાં આવે છે.

ઇલેકટોઘનક સવરૂ૫માં તેને ઉ૫લલબિ અથવા
તેણે િરાવેલ માહિતીને લગતી ઘવગતો

૧૫

ઘવઘવિ સિાય તથા આઘથ આર્થિક ઘનરાિાર વ રઘિોને આઘથ આર્થિક

તેણે આપેલ છૂટછાટો, ૫રવાનગીઓ અથવા

ઘવજાણુરૂપે રાજય સરકારશીની ઘવઘવિ યોજનાઓની
માહિતી અતેથી દાખલ કરવામાં આવેલ નથી.

જાિેર ઉ૫યોગો માટે ઘનરાવવામાં આવતા
િોય

તો

તેવા

ગ્રંથાલય

અથવા

તેના

વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો સહિતની

અતેના તાલુકામાં જાિેર ઉ૫યોગ માટે ગ્રંથાલય તથા
વાંચનાલયની

સુઘવિા

ઉ૫લલબિ

નથી.

તેથી

ઘવગતો

આ૫વાનો પ્રશ્ન રિેતો નથી.

માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉ૫લલબિ
સુઘવિાઓની ઘવગતો
૧૬

જાિેર માહિતી અઘિકારીઓના નામ, િોદાઓ

આ કચેરી માટે જાિેર માહિતી અઘિકારીશી તરીકે શી
5

અને બીજી ઘવગતો

પી.એસ.શાિ, મામલતદારશી, બાવળાને ઘનમણુ ંક કરવામાં
આવેલ છે.

૧૭

-

ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માહિતી

જાિહેર માહિતી અઘિકારી

સ્થળ :- બાવળા
તારીખ :-

અિે

/૦૬/૨૦૧૮

મામલતદાર, બાવળા
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