શ્રી અશઅશોકભકભાઇ.આઇ.પટે લ

માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર
મકભામલતદકભાર, દસકઅશોઇ

અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-(૪)
નં.દસકઅશોઇ/રકભાટાઈ/પ્રી.એ.ડી//ર 0 ૧૮

ા ભવન’’
‘’મહેસલ
મકભામલતદકભાર દશકઅશોઇન્રી કચ)ર/,
એસ.પ્રી.ર*ગ રઅશોડી, વસકભાલ, અમદકભાવકભાદ.
તકભા.૨૨/૦૫/ર 0 ૧૮
પતત,
મ).જિલલકભા કલ)કટરશ્રી
પ્રી.આર.ઓ. શકભાખાકભા,

સાભકભાષબ્રીિ સકસર્કલ ,અમદકભાવકભાદ.

ધવષયઃ માહિતી અધિકારી અધિધનયમ-ર 00 પ ની કલમ-૪ પ્રમાણે દરદરેક જાિદરેર સતા મ મંડળના પ્રોએટીવ
ડીસકલોઝરમા મં નાગહરક અધિકાર પત્રનો સમાવેશ કરી જાિદરેર કરવા બાબત.

સતવનય ઉપરઅશોકત તવષયનકભા અનાસંઘકભાન) િણાકભાવવકભાન ાં કે મકભાહિહત્રી અતકકકભાર/ અતકતનયમન્રી કલમ-૪
અતગસર્કત પઅશોએકટ/વ ડી/સકલઅશોઝર (PAD) તૈયકભાર કરવકભામકભાં આવ)લ છે ) ત)ન ાં ઈનસપ)કશન કમ ઓડી/ટ કર/
પમકભાણાપત સહ મકભાહિહત્રી પાસત્રીકકભા આ સકભાથ) સકભામ)લ કર/ મઅશોકલ)લ છે ) જ મ).સકભાહેબ ન) તવદત થકભાય.

મકભામલતદકભાર દસકઅશોઇ
અમદકભાવકભાદ

પમકભાણાપત
આથ્રી પમકભાણણાત કરવકભામકભાં આવ) છે ) કે મકભારકભા વહિહવટ/ કકભાયસર્કકત
) હેઠળન્રી જહેર સતકભામંડીળ
મકભામલતદકભાર કચ)ર/, દસકઅશોઇ ધવકભારકભા મકભાહિહત્રી અતકકકભાર

અતકતનયમ-૨૦૦૫ ન્રી કલમ-૪ અતગસર્કત સવંય

જહેર કરવકભાન્રી બકભાબતઅશો (પઅશોએકટ/વ ડી/સકલઅશોઝર) (PAD) તૈયકભાર કરવકભામકભાં આવ)લ છે ) અન) તકભા.૨૨/૦૫/૧૮
ન્રી સસથતતએ ત) અધયતન કરવકભામકભાં આવ)લ છે ) જનાં અમકભારકભા ધવકભારકભા ઇનસપ)શન કમ ઓડી/ટ કરવકભામકભાં આવ્ા છે )
અન) જ બકભાબત) કત્રી િણાકભાઇ હત્રી અગર તઅશો અપારત્રી તવગતઅશો િણાકભાઇ હત્રી ત)ન્રી પ ૂતસર્કતકભા કરવકભામકભાં આવ્રી છે ).

સથળળ અમદકભાવકભાદ
તકભા. ૨૨/૦૫/ર 0 ૧૮

મકભામલતદકભાર દસકઅશોઇ
અમદકભાવકભાદ

માહિતી (મેળવવાના)અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ પ્રસતાવના

લઅશોકશકભાહિહમકભાં લઅશોકઅશોન) મકભાહિહત્રીગકભાર રકભાખાવકભા અન) ત)ન્રી (લઅશોકશકભાહિહન્રી) કકભામગ્રીર/ ત)વ્રી મકભાહિહત્રીન્રી
પકભારદશ્રીતકભા મકભાટે મહત્વન્રી િરૂર/ છે ) અન) ભ્રષટકભાચકભારઅશોન) તનયંતણામકભાં રકભાખાવકભા અન) સરકકભારઅશો અન) ત)નકભા
મકભાધયમઅશો પજન) િવકભાબદકભાર રહે ત) િરૂર/ હઅશોય મકભાહિહત્રીનકભા અતકકકભાર બકભાબતનઅશો અતકતનયમ-ર 00 પ અમલમકભાં
આવ)લ છે ).

(એ.આઇ.પટેલ)
મકભામલતદકભાર દસકઅશોઇ
અમદકભાવકભાદ

પ્રકરણ-૧
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫
મામલતદાર કચેરી,દસકોઇ, તા.દસકોઇ, જ .અમદાવાદ
પ્રસતાવના
૧.૧

લઅશોકશકભાહિહમકભાં લઅશોકઅશોન) મકભાહિહત્રીગકભાર રકભાખાવકભા અન) ત)ન્રી (લઅશોકશકભાહિહન્રી) કકભામગ્રીર/ ત)વ્રી મકભાહિહત્રીન્રી
પકભારદશ્રીતકભા મકભાટે િરૂર/ છે ) અન) ભ્રષ્કભાચકભારઅશોન) તનયંતણામકભાં રકભાખાવકભા અન) સરકકભારઅશો અન) ત)નકભા મકભાધયમઅશો
પજન) િવકભાબદકભાર હિરેત) િરૂર/ હઅશો્ ી મકભાહિહત્રીનકભા અતકકકભાર

બકભાબતનઅશો અતકતનયમ-ર 00 પ અમલમકભાં

આવ)લ છે ).
૧.ર

મકભાહિહત્રી અતકકકભાર અતકતનયમ-૨૦૦૫ નઅશો માખય ઉદેશ પજ અન) સરકકભાર વ વચચ) સ)ત ા બંકકભાય અન)
સરકકભારશ્રી તરફથ્રી થત્રી યઅશોિનકભાઓ, કકભામગ્રીર/ઓન્રી મકભાહિહત્રી લઅશોકઅશો સાક્રી પહોંચ) અન) લઅશોકઅશોન) ત)મન)
િરૂર/ મકભાહિહત્રીઓ ભકભારતનકભા બંકકભારણા હેઠળ પકભાપત થય)લ હકકઅશો માિબ જણાકકભાર/ તંત અથવકભા ત)નકભા
તનયંતણા હેઠળનકભા અતકકકભાર//કમસર્કચકભાર/ઓએ ઉપયઅશોગ કરવકભાનકભા તનયમઅશો અન) અતકતનયમઅશો, સાચનકભાઓ
તનયમ સંગ્રહ અન) દફતરઅશોન્રી યકભાદ/થ્રી પજન) મકભાહિહત્રીગકભાર કરવકભાનઅશો રહેલ છે )

૧.૩

મકભાહિહત્રી અતકકકભાર અતકતનયમ હેઠળ કઅશોઈ પણા વયસકતઓ/સંસથકભાઓ/સંગઠનઅશો વગ)રેન) તમન્રી
સરકકભાર/ તંતમકભાં જ ત) તવભકભાગ અથવકભા દફતર/ કકભામ અગ) જ ત) દફતર/ મકભાહિહત્રી મ)ળવવકભાનઅશો
ઉપયઅશોગ્રી છે ).

૧.૪

મકભામલતદકભાર કચ)ર/,દસકઅશોઇ ગ્રકભારામય કકકભાથ્રી તકભાલકા કભા કકકભા અન) જીલલકભા કકકભા સાક્રીન ાં મકભાહિહત્રી મકભાળખાં
ગઅશોઠવકભાય)લ છે )

૧.૫

વયાખયાઓ.
(૧)

મકભાહિહત્રી (મ)ળવવકભાનકભા) અતકકકભાર અતકતનયમ-ર૦૦પ હેઠળન્રી વયકભાખયકભાઓ ન્રીચ) માિબ છે ).
(ક)

''સમાણચત સરકકભાર'' એટલ)
(૧)

કેન્દ્ર સરકકભાર અથવકભા સંઘ રકભાિય ક)ત તવહિહવટ/ ધવકભારકભા પત્યક અથવકભા પરઅશોક

ર/ત) સથપકભાય)લ રચકભાય)લ મકભાલ્રીક/વકભાળકભા તનયંતણાવકભાળકભા અથવકભા ફંડી રૂપ) મઅશોટકભા પકભાય)
તકરકભાણા મ)ળવ)લ જહેર સતકભા મંડીળ સબંકમકભાં કેન્દ્ર સરકકભાર
(૨) રકભાિય સરકકભાર ધવકભારકભા પત્યક અથવકભા પરઅશોક ર/ત) સથપકભાય)લ રચકભાય)લ મકભાલ્રીક/
વકભાળકભા તનયંતણા વકભાળકભા અથવકભા ફંડી રૂપ) મઅશોટકભા પકભાય) તકરકભાણા મ)ળવ)લ જહેર સતકભા મંડીળ
સબંકમકભાં રકભાિય સરકકભાર
(૨)

રેકડીસર્કમકભાં ન્રીચ)નઅશો સમકભાવ)શ થકભાય છે )
(ક)

કઅશોઈ દસતકભાવ)િ હસતપત અથવકભા ફકભાઈલ

(ખા)

કઅશોઈ દસતકભાવ)િન્રી મકભાઈકઅશોહિફલમ મકભાઈકફ/શ અથવકભા ફેસ્રીમકભાઈલ નકલ

(ગ)

આવ્રી મકભાઈકઅશોહિફલમમકભાં સમકભાતવષટ પતતકપતત અથવકભા પતતકપતતઓન્રી (મઅશોટ/ કરેલ્રી હઅશોય

(ઘ)

કઅશોરામપ્ાટર અથવકભા બ્રીજ કઅશોઈ સકભાકનથ્રી રજા કરેલ્રી બ્રીજી કઅશોઈ સકભામગ્ર્રી

કે ન હઅશોય તઅશો પણા) કઅશોઈ નકલ અન)

(૩)

''મકભાહિહત્રીનઅશો અતકકકભાર'' એટલ) આ અતકતનયમ હેઠળ કઅશોઈ જહેર સતકભા મંડીળ અથવકભા ત)નકભા

તનયંતણા હેઠળન્રી મકભાહિહત્રી મ)ળવવકભાનઅશો અતકકકભાર અન) ત)નકભાં
(ક)

કકભામકકભાિ,દસતકભાવ)િઅશો,રેકડીસર્કન્રી તપકભાસ કરવકભાનકભા

(ખા)

દસતકભાવ)િઅશો અથવકભા રેકડીસર્કન્રી નોંક,ઉતકભારકભા અથવકભા પમકભાણણાત નકલઅશો લ)વકભાનકભા

(ગ)

સકભામગ્ર્રીનકભા પમકભાણણાત પારકભાવકભા લ)વકભાનકભા

(ઘ)

ડી/સકેટસ,ફલઅશોપ્રી, તવડી/યઅશો કેસ)ટનકભા સવરૂપમકભાં અથવકભા બ્રીજ કઅશોઈ ઈલ)ક્અશોન્રીક પધકત્રી

અથવકભા િયકભારે આવ્રી મકભાહિહત્રી કઅશોઈ કઅશોરામપ્ાટરમકભાં અથવકભા બ્રીજ કઅશોઈ સકભાકનમકભાં સંગ્રહિહત હઅશોય
ત્યકભારે તપ્રિંટ આઉટન્રી મકભારફત) મ)ળવવકભાનકભા અતકકકભારનઅશો સમકભાવ)શ થકભાય છે ).

પકરણા-ર (તનયમ સંગ્રહ-૧)
સ મંગઠનની ધવગતો, કાય્યો અને ફર ો
ર.૧

ા ખાકભાતકભાન ા અગત્યનાં અગ
જહેરતંતનઅશો ઉદેપશ/હેતળા -મકભામલતદકભાર કચ)ર/,દસકઅશોઇ સરકકભારશ્રીનકભા મહેસલ
છે ).આ કચ)ર/ મકભાંથ્રી સરકકભારશ્રીન્રી જાદ/-જાદ/ યઅશોિનકભાઓ અગ)નકભા દકભાખાલકભાઓ આપવકભા, કકભાયદઅશો અન)
વયવસથકભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી તવગ)રે કકભામગ્રીર/ થકભાય છે ).

ર.ર

ા ખાકભાત ા
જહેર તંતનઅશો ટૂંકઅશો ઈતતહકભાસ અન) ત)ન્રી રચનકભાનઅશો સંદભસર્ક-રકભાજ રિવકભાડીકભાનકભા સમયથ્રી મહેસલ
અસસતત્વમકભાં આવ)લ છે ).

૨.૩

જહેરતંતન્રી ફરિઅશોળ-

૨.૫

(ડી)

(ક)

કકભાયદકભાન્રી વયવસથકભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી

(ખા)

સરકકભારશ્રીનકભા તનત્રીતનયમ માિબન્રી વહિહવટ/ ફરિઅશો બજવવ્રી

જહેરતંતન્રી માખય પવ પતતઓ/કકભાય્(ક)

પછે કભાત વગસર્કનકભા લઅશોકઅશોન) જાદકભા જાદકભા પકકભારનકભાં દકભાખાલકભા આપવકભાન્રી કકભામગ્રીર/

(ખી)

મકભામલતદકભાર કઅશોટસર્ક એકટ અનવય) મળ)લ સતકભાન્રી રૂઇએ કેસઅશોનઅશો તનકકભાલ કરવઅશો.

(ગ)

ા કકભાયદઅશો અન) તનયમઅશો હેઠળન્રી કકભામગ્રીર/ કરવ્રી
િમ્રીન મહેસલ

(ઘ)

સૌરકભાષટ વ પક છે )દન કકભારકભા-૧૯૫૧ અનવય) નકભા કેસઅશોનઅશો તનકકભાલ કરવઅશો

(ટ)

તકભાલકા કભામકભાંકકભાયદઅશો અન)વયવસથકભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી

(ઠ)

ડીકભાંઈગ ડીેકલ)રેશન લ)વ,ાં ઈનકકવ)સટ ભરવા તવગ)રેન) લગત્રી કકભામગ્રીર/.

ગ્રકભામ પંચકભાયત,તકભાલકા કભા પંચકભાયત, જિલલકભા પંચકભાયત, નગરપકભાણલકકભા, લઅશોકસભકભા, તવકકભાનસભકભાન) લગત્રી
ૂ ણા્રીન્રી કકભામગ્રીર/ કરવ્રી.
ચ ંટ
(ઢ)

તકભાલકા કભામકભાં આવ)લ પકભાથતમક

શકભાળકભાનકભા બકભાળકઅશોન) મધયકભાહન ભઅશોિન યઅશોિનકભા હેઠળ રકભાંક)લ્રી વકભાનગ્રી

િમકભાડીવકભામકભાં આવ) છે ) અન) આ યઅશોિનકભા હેઠળનકભા નકભાણાકભાહિકય હિહસકભાબઅશો તનભકભાવવકભામકભાં આવ) છે ).

(ન) તકભાલકા કભામકભાં આવ)લ પંહિડીત હિદનદયકભાળ ગ્રકભાહક ભંડીકભાર(સરકકભાર મકભાનય સસતકભાઅનકભાિન્રી દાકકભાન
મકભારફત) અનકભાિ, કેરઅશોસ્રીન,ખાકભાંડીના તવતરણા ત)મિ ચકકભાસણા્રી કરવકભામકભાં આવ)છે )
(ર)
તકભાલકા કભા આવ)લ ૬૫ ગકભામઅશોનકભા ગકભામ નમ ૂનકભાનં.૭/૧૨ અન)૮-અ નાં કઅશોરામપ્ાટરકભાઈઝ)શન કરવકભામકભાં
આવ)લ છે ) જન્રીનકલ ફ/ િમકભા લઈ ખાકભાત)દકભારન) આપવકભામકભાં આવ) છે ) ત)મિ તકભાલકા કભાનકભા દરેક ગકભામનકભા
ખાકભાત)દકભારન્રી

પઅશોતકભાન્રી

િમ્રીન

સંબંક

વકભારસકભાઈ,વ)ચકભાણા,બેંક

બઅશોજ

દકભાખાલ/કમ્રી,

વહેચણા્રી,

સહભકભાગ્રીદકભાર, નકભામ દકભાખાલ, નકભામ કમ્રી અગ)ન્રી ગકભામ નમ ૂનકભા નં.૬ ન્રી નઅશોક કઅશોરામપ્ાટર ઉપર કરવકભામકભાં
આવ) છે ).

ર.૬

જહેરતંત ધવકભારકભા આપવકભામકભાં આવત્રી સ)વકભાઓન્રી યકભાદ/ અન) ત)ન ા સંણકપત તવવરણા ઉપર માિબ

ર.૭

જહેરતંતનકભા રકભાિય, તનયકભામક કચ)ર/, પદેશ, જિલલઅશો,બલઅશોક વગ)રે સતરઅશોએ સંસથકભાગત મકભાળખાકભાનઅશો
આલ)ખા(િયકભાં લકભાગ ા પડીતાં હઅશોય ત્યકભાં):- કલ)કટરશ્રીનકભા હક
ા મઅશો, સાચનકભાઓ અન) મકભાગસર્કદશસર્કન હેઠળ
સરકકભારશ્રીનકભા તનતત તનયમ મ ૂિબ મકભામલતદકભાર કચ)ર/ દસકઅશોઇ અમલવકભાર/ કરે છે ).

ર.૮

જહેર તંતન્રી અસરકકભારતકભા અન) કકભાયસર્કકમતકભા વકકભારવકભા મકભાટેન્રી લઅશોકઅશોન્રી અપ)કકભાઓળ૧.

મકભામલતદકભાર કચ)ર/ દસકઅશોઇમકભાં જહેરતંતન્રી અસરકકભારકતકભા અન) કકભાયસર્કકમતકભા વકકભારવકભા લઅશોકઅશો

ા રકકભારશ્રીનકભા સદરથ્રી પકભાથતમક શકભાળકભામકભાંચકભાલત્રી મધયકભાહન ભઅશોિન
પકભાસ)કઅશોઈ અપ)કકભારહેત્રીનથ્રી. પરંતસ
યઅશોિનકભામકભાં લઅશોકઅશો તરફથ્રી વકભાસણાઅશો દકભાનમકભાં આપ) ત)મિ ત)ઓનકભા ઘરનકભા જ ત) પસંગઅશો સમય) સમાહ
ભઅશોિનનાં આયઅશોિન કરે ત્યકભારે ત)મનકભા ગકભામ) આવ)લ પકભાથતમક શકભાળકભાનકભા બકભાળકઅશોન) તતતથ ભઅશોિન આપ)
ત)વ્રી અપ)કકભા રકભાખાવકભામકભાં આવ) છે ).
ર.

લઅશોકઅશો તરફથ્રી ત)મન્રી અરજીઓ સકભાથ) સરકકભારશ્રી તરફથ્રી નકક/ થય)લ પારકભાવકભાઓ િઅશોડી/ન) રજા

કરે તઅશો લઅશોકઅશોન્રી અરજીઓનઅશો તનકકભાલ સત્વરે અન) તનયત સમય મયકભાસર્કદકભામકભાં થકભાય અન) જહેરતંતન્રી
અસરકકભારકતકભા અન) કકભાયસર્કકમતકભામકભાં વકકભારઅશો થઈ શકે ત)મ છે ).
ર.૯

લઅશોક સહયઅશોગ મ)ળવવકભા મકભાટેન્રી ગઅશોઠવણા અન) પધકતતઓળગકભામ) આવ)લ પકભાથતમક શકભાળકભાનકભા બકભાળકઅશોન) તતતથ ભઅશોિન લઅશોક સહયઅશોગથ્રી મ)ળવવકભા મકભાટે તશકકશ્રી,
સરપંચશ્રી, ગકભામ) આગ)વકભાનઅશોન) રૂબરૂ મળ/ દકભાન મ)ળવવકભામકભાં આવ) છે ). લઅશોકઅશોન્રી અરજીઓ સકભાથ) રજા
કરવકભાનકભા પારકભાવકભાન્રી મકભાહિહત્રી બઅશોડીસર્ક ઉપર માકવકભામકભાં આવ) છે ).

ર.૧ 0 સ)વકભા આપવકભાનકભા દેખારેખા તનયંતણા અન) જહેર ફર/યકભાદ તનવકભારણા મકભાટે ઉપલબક તંતળતકભાલકા કભા કકકભાનકભા ફર/યકભાદ તનવકભારણા ફઅશોરમન્રી રચનકભા કરવકભામકભાં આવ)લ છે ) અન) જમકભા કઅશોઈ પણા ખાકભાતકભા કે
કઅશોઈ પણા લઅશોકઅશોન્રી અરજી કરે ત્યકભારે દર મહિહનકભાનકભા ચઅશોથકભા બાઘવકભારે કલ)કટરશ્રીનકભા તથકભા તનયત થય)લકભા
અતકકકભાર/શ્રીનકભા અધયકપણાકભા હેઠળ ત)નઅશો તનકકભાલ કરવકભામકભાં આવ) છે ) આવ્રી અરજીઓ લઅશોકઅશો પકભાસ)થ્રી
મંગકભાવવકભા મકભાટે દર મહિહન) અખાબકભારઅશોમકભાં જહેરકભાત કરવકભામકભાં આવ) છે ).
ર.૧૧ માખય કચ)ર/ અન) જાદકભા જાદકભા સતરઅશોએ આવ)લ્રી અનય કચ)ર/ઓનકભાં સરનકભામકભાં

ર.૧ર

૧.

કલ)કટરકચ)ર/,અમદકભાવકભાદ

ર.

પકભાંત કચ)ર/,દસકઅશોઇ, અમદકભાવકભાદ

કચ)ર/શરૂ થવકભાનઅશો સમયળ:૧૦:૩૦
કચ)ર/બંક થવકભાનઅશો સમયળ:૧૮:૧૦

પકરણા-3 (તનયમ સગ્રંહ-)
અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશો
૩.૧

સંસથકભાન અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશોન્રી તવગતઅશો:

હઅશોદઅશો :- મકભામલતદકભાર, દસકઅશોઇ
સતાઓ વહિવટી
૧.

પછે કભાત વગસર્કનકભા લઅશોકઅશોન) જાદકભા જાદકભા પકકભારનકભાં દકભાખાલકભા આપવકભા

ર.

ગ્રકભામ પંચકભાયત,તકભાલકા કભાપંચકભાયત,જિલલકભા પંચકભાયત,નગરપકભાણલકકભા, લઅશોકસભકભા, તવકકભાનસભકભાન)
ૂ ણા્રીન્રી કકભામગ્રીર/ કરવ્રી.
લગત્રી ચ ંટ

૩.

તકભાલકા કભાન)લગત્રી મહેસ ૂલ્રીકકભામગ્રીર/ કરવ્રી.

નાણાકીય
૧.

ા શકભાખાકભા અન) પારવઠકભા શકભાખાકભાનકભાં નકભાણાકભાંક/ય હિહસકભાબઅશો ઉપર તનયંતણા રકભાખાવકભાન ા થકભાય છે )
મહેસલ

ર.

તકભાલકા કભામકભાં આવ)લ પકભાથતમક શકભાળકભાનકભા બકભાળકઅશોન) મધયકભાહન

ભઅશોિન

યઅશોિનકભા હેઠળ રકભાંક)લ્રી

વકભાનગ્રી િમકભાડીવકભામકભાં આવ) છે ) આ યઅશોિનકભા હેઠળનકભા નકભાણાકભાંક/ય હિહસકભાબઅશો તનભકભાવવકભામકભાં આવ) છે ).
૩.

ઇ-કકભારકભા કેન્દ્ર ઉપરથ્રી આપ)લ્રી ગકભા.નં.નં.૬, ૭×૧ર ત)મિ ૯-અ ન્રી કઅશોરામપ્ાટરરકભાઈઝ નકલ ફ/
નકભાં નકભાણાકભાંક/ય હિહસકભાબઅશોન્રી દખારેખા રકભાખાવકભામકભાં આવ) છે ).

અનય
૧.

તકભાલકા કભામકભાં આવ)લ પંહિડીત હિદન દયકભાળ ગ્રકભાહક ભંડીકભાર(સરકકભાર મકભાનય સસતકભા અનકભાિન્રી દાકકભાન
મકભારફત) અનકભાિ, કેરઅશોસ્રીન, ખાકભાંડીના તવતરણા તથકભા ચકકભાસણા્રી કરવકભામકભાં આવ) છે ).

ફર ો
૧.

અકસમકભાત મઅશોતનકભાં હિકસસકભામકભાં મરણાઅશોન માખા તનવ)દન લ)વ.ા

ર.

અકસમકભાત ર/ત) મરણા પકભામ)લ કે અનય ર/ત) મરણા પકભામ)લ શંકકભાસપદ કેસઅશોનકભા ઈનકવ)સટ ભરવકભા,
તકભાલકા કભામકભાં કકભાયદઅશો અન) વયવસથકભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી.

૩.

જાદકભાજાદકભા કકભાયદકભા હેઠળ કેસઅશો ચલકભાવવકભા.

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફર ો
૩.૧ સંસથકભાન અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશોન્રી તવગતઅશો:-હઅશોદઅશો:-તકભાલકા કભા નકભાયબ મકભામલતદકભાર
સતાઓ વહિવટી
૧.

તમકભામ પકકભારન્રી દકભાખાલકભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકકભાર

૨.

ૂ ણા્રીન) લગત્રી કકભામગ્રીર/.
ચ ંટ

નાણા મંકીય
૧.

ા શકભાખાકભામકભાં થય)લ વયવહકભારઅશોનકભા હિહસકભાબઅશો લખાકભાવવકભા અન) દેખારેખા રકભાખાવ્રી.
મહેસલ

૨.
અનય
૧.

ડીકભાંઈગ ડીેકલ)રેશન કકભાયસર્કપકભાલક મ)જીસ્ેટ તર/કે લ)વકભા િવાં

ફર ો
૧.

એમએજી, એડી/એમ, ઈએસટ/ તવગ)રે દફતરન્રી કકભામગ્રીર/નાં સંચકભાલન

૨.

ા કકભાયદઅશો / તનયમઅશોન્રી આનાસંગ્રીક કકભાયસર્કવકભાહ/
િમ્રીન મહેસલ

૩.

ૂ ણા્રીન) લગત્રી કકભામગ્રીર/.
ચ ંટ

૪.

ગણાઅશોત તથકભા સ્રીલ્રીગં કકભાયદકભા અનવય) ન્રી અનાસંગ્રીક કકભાયસર્કવકભાહ/

૫.

જાદકભા જાદકભા હેત ા મકભાટે સરકકભાર/ પડીતર ગૌચરણા / ખાકભાર ખાકભાંિણાન્રી િમ્રીનન્રી મકભાગણા્રી પરત્વ)નકભાં
દરખાકભાસતઅશો તૈયકભાર કરવકભા અગ)ન્રીકકભાયસર્કવકભાહ/.

૬.

િમ્રીન ખાર/દવકભાન્રી પરવકભાનગ્રી, ખા)ડાત ખાકભાત)દકભારનકભા દકભાખાલકભા આપવકભા બકભાબતન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/.

૭.

સવ) નંબરઅશો/બલઅશોક નંબરઅશો એકત કરવકભા અગ)ન્રી મંજાર/ આપવકભા અગ)ન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/

૮.

િમ્રીન ટાકડીકભા માકત કરવકભા પરવકભાનગ્રી આપવકભાન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/
પરવકભાનગ્રીન્રી દરખાકભાસત તૈયકભાર કરવકભાન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/

બલઅશોક તવભકભાિન નકભા

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફર ો
૩.૧ સંસથકભાન અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશોન્રી તવગતઅશો:હઅશોદઅશોળ- નકભાયબ મકભામલતદકભાર પારવઠકભા
સતાઓ વહિવટી
૧.

રેશન કકભાડીસર્કમકભાં નકભામ ઉમ)રવા.ં

૨.

રેશન કકભાડીસર્કમકભાંનકભામ કમ્રી કર/ પમકભાણાપત આપવા.ં

૩.

પંડી/તદ/ન દયકભાલ ગ્રકભાહક ભંડીકભારન્રી તથકભા અનય પરવકભાનકભાન્રી તપકભાસણા્રી.

૪.

૫રમ્રીટ ઇસ્ા કરવકભાન્રી કકભામગ્રીર/

નાણા મંકીય
૧.

રેશન કકભાડીસર્ક અગ) ફ/ વસાલકભાત કરવકભાન્રી

૨.

દંડી વસાલ કર/ નકભાણાકભાં સરકકભારશ્રીમકભાં ચલણાથ્રી િમકભા કરકભાવવકભા.

૩.

કેસબાક લખાવકભાન્રી કકભામગ્રીર/.

અનય
૧.

ડીકભાંઈગ ડીેકલ)રેશન કકભાયસર્કપકભાલક મ)જીસ્ેટ તર/કે લ)વકભા િવા.ં

૨.

સોંગદનકભામકભાંતથકભા નકલ વ)ર/ફકભાઈન્રી કકભામગ્રીર/.

ફર ો
૧.

નવકભા તૈયકભાર થય)લ રેશન કકભાડીસર્ક િનતકભાન) ઇસ્ા કરવકભા.

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફર ો
૩.૧ સંસથકભાન અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશોન્રી તવગતઅશો:હઅશોદઅશો- નકભાયબ મકભામલતદકભાર મઘયકભાહન ભઅશોિન યઅશોિનકભા
સતાઓ વહિવટી
૧.

મ.ભ.યઅશો.નકભા કેીરન્રી તપકભાસણા્રી તથકભા અનકભાિ, ખાકભાધય ત)લનકભા િથથકભાન્રી તપકભાસણા્રી કરવ્રી

૨.

મઘયકભાહન ભઅશોિન યઅશોિનકભાનકભા સંચકભાલકઅશોન) ૫રમ્રીટ આ૫વકભાન્રી કકભામગ્રીર/.

નાણાકીય
૧.

સંગઠકઅશો,રસઅશોઈયઅશો, મદદન્રીશ ન) વ)તન, કેન્દ્ર ચલકભાવવકભા અગ)ન્રી, એડીવકભાનસ ન્રી ચ ૂકવણા્રી,તથકભા
રકમ પ)ટે આવ)લ બચતન્રી રકમ પરત લઈ સરકકભારશ્રીમકભાં િમકભાં કરકભાવવકભાન્રી કકભામગ્રીર/.

અનય
૧.

ડીકભાંઈગ ડીેકલ)રેશન કકભાયસર્કપકભાલક મ)જીસ્ેટ તર/કે લ)વકભા િવા.ં

ફર ો
૧.

હિહસકભાબઅશો ચ)ક કરવકભાન્રી કકભામગ્રીર/..

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફર ો
૩.૧ સંસથકભાન અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશોન્રી તવગતઅશો:હઅશોદઅશો- નકભાયબ મકભામલતદકભાર ઈ-કરકભા
સતાઓ વહિવટી
૧.

ગકભા.નં..૬ અગ) અરજીઓ સવ્રીકકભાર તથકભા ત) અગ)ન્રી નોંક કઅશોરામપ્ાટરમકભાં કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

ગકભા.નં..૬, ૭×૧૨ તથકભા ૮-અ ન્રી કઅશોરામપ્ાટ રકભાઈઝ નકલન્રી ફ/ લઈ રૂકભા.પ પમકભાણા) ફ/ વસાલ
કરવ્રી તથકભા સદર રકમ સરકકભારશ્રીમકભાં િમકભા કરકભાવવ્રી.

અનય
૧.

ડીકભાંઈગ ડીેકલ)રેશન કકભાયસર્કપકભાલક મ)જીસ્ેટ તર/કે લ)વકભા િવા.ં

ફર ો
૧.

નમાનકભા ૬ મકભાંનોંઘ પકભાડીવ્રી આવ)લ અરજીઓન્રી રજીસટરમકભાં નોંક કરવ્રી તથકભા અરજીનકભા અમલ
મકભાટે નોંઘ પકભાડીવ્રી, ૧૩૫-ડી/ ન્રી નઅશોટ/સ તૈયકભાર કરકભાવ્રી બિવણા્રી મકભાટે રૂબરૂ રેવન્ા
તલકભાટ/ઓન) આપવ્રી ત)મિ મંજૂર/નકભામંજાર થય)લ નોંઘઅશોનકભા કકભાગળઅશો સકેન કર/ન) અસર
આ૫વ્રી અન) ગકભામ નમાનકભા નં.૬ ન્રી નકલ તલકભાટ/ન) ગકભામ) આ૫વકભા રજીસટરમકભાં નોંઘ કર/
મઅશોકલ્રી આપવકભા.

૨.

તલકભાટ/ઓ પકભાસ) પહકભાણા્રીપતક કરકભાવવકભાન્રી કકભામગ્રીર/.

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફર ો
૩.૧ સંસથકભાન અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશોન્રી તવગતઅશો:હઅશોદઅશો- સકસર્કલ ઓફ/સરશ્રી અસલાલી /કઠવાડા તા. દસકોઇ
સતાઓ વહિવટી
૧.

ા કકભાયદઅશો/તનયમઅશોન્રી માિબ સાચનકભા કરેલ્રી કકભાયસર્કવકભાહ/ન્રી તપકભાસણા્રી કરવ્રી.
િમ્રીન મહેસલ

૨.

ગણાઅશોત કકભાયદકભા અનવય) ન્રી આનાસકભાગ્રી
ં
ક કકભાયસર્કવકભાહ/ અગ)ન્રી. તપકભાસણા્રી કરવ્રી.

નાણા મંકીય

.

અનય
૧.

ડીકભાંઈગ ડીેકલ)રેશન કકભાયસર્કપકભાલક મ)જીસ્ેટ તર/કે લ)વકભા િવા.ં

ફર ો
૧.

જાદકભા જાદકભા હેત ા મકભાટે સરકકભાર/ પડીતર ગૌચરણાન્રી િમ્રીનન્રી મકભાંગણા્રી પરત્વ)નકભાં દરખાકભાસતઅશો
તૈયકભાર કરવકભા અગ)ન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/ અગ)ન્રી તપકભાસણા્રી કરવ્રી.

૨.

િમ્રીન ખાર/દવકભાન્રી પરવકભાનગ્રી ખા)ડાત ખાકભાત)દકભારનકભા દકભાખાલકભા આપવકભા બકભાબતન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/
અગ)ન્રી તપકભાસણા્રી કરવ્રી.

૩.

સવ) નંબરઅશો/બલઅશોક નંબરઅશો એકત કરવકભા અગ)ન્રી મંજાર/ આપવકભા અગ)ન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/ અગ)ન્રી
તપકભાસણા્રી કરવ્રી.

૪.

િમ્રીન ટાકડીકભા માકત કરવકભા પરવકભાનગ્રી આપવકભાન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/ અગ)ન્રી તપકભાસણા્રી કરવ્રી.

૫.

બલઅશોક તવભકભાિન નકભા પરવકભાનગ્રીન્રી દરખાકભાસત તૈયકભાર કરવકભાન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/ અગ)ન્રી તપકભાસણા્રી
કરવ્રી

૬.

િ.મ.કકભાયદકભા તથકભા ત)ન) સંલગન તમકભામ કકભાયદકભા હેઠળ દરખાકભાસતઅશો, મકભાંગણા્રીઓ તૈયકભાર કર/ રજા
કરવકભાન્રી કકભામગ્રીર/

૭.

સથળસસથતતઅન્રી મકભાહિહત્રીઓ આપવકભાન્રી િરૂર/ હઅશોય ત્યકભાં પંચનકભામ ા કરવકભાન્રી કકભામગ્રીર/.

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફર ો
૩.૧ સંસથકભાન અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓન્રી સતકભા અન) ફરિઅશોન્રી તવગતઅશો:હઅશોદઅશો –કકભારકાન
સતાઓ વહિવટી
૧.

એમ.એ.જી., એ.ડી/.એમ., ઈ.એસ.ટ/. પારવઠકભા ,િમ્રીન દફતરન્રી. કકભામગ્રીર/ કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

કચ)ર/મકભાં કમસર્કચકભાર/નકભા પગકભારઅશો કરવકભા તથકભા કનટ/િનસ્રી ખાચસર્ક અગ)નકભા બ્રીલઅશો બનકભાવ્રી ચાકવણા્રી
કરવ્રી..

અનય
૧.

કેશબાક લખાવ્રી, નકભાણાકભાંક/ય લ)વડી દેવડીનકભાં હિહસકભાબઅશો લખાવકભા

ફર ો
૧.

એમ.એ.જી.દફતરન્રી કકભાયસર્કપકભાલ મ)જીસ્ેટન) લગત્રી કકભામગ્રીર/.

૨.

એ.ડી/.એમ. દફતરન્રી મકભાસ્રીક મ્રીટ/ગ તથકભા આવક/જતતનકભા દકભાખાલકભા તથકભા અનય દકભાખાલકભાઓ
આપવકભાન્રી કકભામગ્રીર/.

૩.

ઈ.એસ.ટ/.ન) લગત્રી કકભામગ્રીર/ તથકભા મનઅશોરંિનકર ન) લગત્રી કકભામગ્રીર/.

પકરણા-૪ (તનયમ સંગ્રહ-3)
કકભાય્ કરવકભા મકભાટેનકભા તનયમઅશો, તવતનયમઅશો, સ ૂચનકભાઓ તનયમ સંગ્રહ અન) દફતરઅશો

૪.૧

જહેરતંત અથવકભા ત)નકભા તનયંતણા હેઠળનકભા અતકકકભાર/ઓ અન) કમસર્કચકભાર/ઓએ ઉપયઅશોગ કરવકભાનકભા

તનયમઅશો, તવતનયમઅશો, સ ૂચનકભાઓ, તનયમસંગ્રહ અન) દફતરઅશોન્રી યકભાદ/ ન્રીચ)નકભા નમાનકભા માિબ આપઅશો. આ નમ ૂનઅશો
દરેક પકકભારનકભા દસતકભાવ)િ મકભાટે ભરવકભાનઅશો છે ).

દસતકભાવ)િ નકભામ /મથકભાળું

દસતકભાવ)િનઅશો પકકભાર
B.C.S.R., ગાિરકભાત

આવશયક ચ્રીિ વસત ા અતકતનયમ,

ા અતકતનયમ તથકભા તનયમ
િમ્રીન મહેસલ
ગણાઅશોતઘકભારઅશો તથકભા ત) હેઠળનકભા તનયમ

દસતકભાવ)િ પરનાં ટાંકા લખાકભાણા
વયસકત ન) તનયમઅશો, તવતનયમઅશો, સ ૂચનકભાઓ,
તનયમસંગ્રહ અન) દફતરઅશોન્રી નકલ અહિહ્રિંથ્રી મળશ).

સરનકભામ:ાં :મકભામલતદકભાર કચ)ર/,દસકઅશોઇ,
ા શકભાખાકભા
મહેસલ
ટેલ્રીફઅશોનંબરળ:૦૭૯-૨૨૯૭૦૦૪૯
ફેકસળ:
ઈમ)ઈલળ:.mam-daskroi@gujarat.gov.in
અનયળ: -

તવભકભાગ ધવકભારકભા તનયમઅશો, તવતનયમઅશો, સ ૂચનકભાઓ,
તનયમસંગ્રહ અન) દફતરઅશોન્રી નકલ મકભાટે લ)વકભાન્રીફ/ (િઅશો હઅશોય તઅશો)- અરજી સકભાથ)રૂકભા.ર 0/ા કભાર
તથકભા નકલ ફ/ તનયમઅશોનસ

પકરણા-પ (તનયમ સંગ્રહ-૪)
ન્રીત્રી ઘડીતર અથવકભા ન્રીત્રીનકભા અમલ સંબંક્રી તનતકભાનકભા સભયઅશો સકભાથ) સલકભાહ-પરકભામશસર્ક અથવકભા
ત)મનકભા પતતતનતકત્વ મકભાટેન્રી કઅશોઈ વયવસથકભા હઅશોય તઅશો ત)ન્રી તવગત.
ન્રીતત ઘડીતર:પ.૧

શાં ન્રીતતઓનકભા ઘડીતર મકભાટે તનતકભાન્રી અથવકભા ત)નકભા પતતતનતકઓન્રી સલકભાહ-પરકભામશસર્ક

સહ ભકભાણગતકભા

મ)ળવવકભા મકભાટેન્રી કઅશોઈ િઅશોગવકભાઈ છે )?િઅશો હઅશોય તઅશો, ન્રીચ)નકભા નમાનકભામકભાં આવ્રી ન્રીત્રીન્રી તવગતઅશો આપઅશો.

અ.નં.

તવષય/માદઅશો

૧

તકભાલકા કભા પારવઠકભા સલકભાહકકભાર સતમતત

ર

ગ્રકભારામય પારવઠકભા સલકભાહકકભાર સતમતત

શાં તનતકભાન્રી સહભકભાગ્રીતકભા શાં તનતકભાન્રી સહભકભાગ્રીતકભા
સાતનતચત કરવકભાન ા ં િરૂર/
મ)ળવવકભા
છે )?(હકભા/નકભા)
મકભાટેન્રીવયવસથકભા
હકભા
દર મકભાસ) મ્રીટ/ગં
હકભા

દર મકભાસ) મ્રીટ/ગં

હકભા

તણા મકભાસ) મ્રીટ/ગં

અના.જતત, અના.તનજતત અત્યકભાચકભાર
૩

તનવકભારણા કકભારકભા અગ)નકભા અમલ બકભાબત
અતકતનયમ-૧૯૮૯

નીધતનો અમલઃ
પ.ર

શાં ન્રીતતઓનકભા ઘડીતર મકભાટે તનતકભાન્રી અથવકભા ત)નકભા પતતતનતકઓન્રી સલકભાહ-પરકભામશસર્ક

સહ ભકભાણગતકભા

મ)ળવવકભા મકભાટેન્રી કઅશોઈ િઅશોગવકભાઈ છે )?િઅશો હઅશોય તઅશો, આવ્રી િઅશોગવકભાઈઓન્રી તવગતઅશો ન્રીચ)નકભા નમાનકભામકભાં આપઅશો.
શાં તનતકભાન્રી સહભકભાગ્રીતકભા
અ.નં.

તવષય/માદઅશો

સાતનતચત કરવકભાન ા ં િરૂર/ છે )?
(હકભા/નકભા)

૧
ર

તકભાલકા કભા પારવઠકભા સલકભાહકકભાર
સતમત્રી
ગ્રકભારામય પારવઠકભા સલકભાહકકભાર
સતમત્રી

હકભા
હકભા

શાં તનતકભાન્રી સહભકભાગ્રીતકભા મ)ળવવકભા
મકભાટેન્રીવયવસથકભા
સતમતતમકભાં લ)વકભાય)લ અમલ
માિબ તનણાસર્કય લ)વકભામકભાં આવ)છે ).
સતમતતમકભાં લ)વકભાય)લ અમલ
માિબ તનણાસર્કય લ)વકભામકભાં આવ)છે ).

અના.જતત, અના.તનજતત
૩

અત્યકભાચકભાર તનવકભારણા કકભારકભા
અગ)નકભા અમલ બકભાબત
અતકતનયમ-૧૯૮૯

હકભા

સતમતતમકભાં લ)વકભાય)લ અમલ
માિબ તનણાસર્કય લ)વકભામકભાં આવ)છે ).

પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સ મંગ્રિ-પ)
જહેરતંત અથવકભા ત)નકભા તનયંતણા હેઠળન્રી વયકકત ઓ પકભાસ)નકભા દસતકભાવ)િઅશોન્રી કકકભાઓ અગ)ન ાં
પતક

૬.૧

સરકકભાર/ દસતકભાવ)િઅશો તવશ)ન્રી મકભાહિહત્રી આપવકભા ન્રીચ)નકભા નમાનકભાનઅશો ઉપયઅશોગ કરશઅશો. િયકભાંઆ દસતકભાવ)િ

ઉપલબક છે ) ત)વ્રી િગયકભાએ જવ્રી કે સણચવકભાલય કકકભા, તનયકભામકન્રી કચ)ર/ કકકભા, અનયનઅશો પણા ઉલલ)ખા કરઅશો.
('અનયઅશો' લખાવકભાન્રી િગયકભાએ કકકભાનઅશો ઉલલ)ખા કરઅશો.)
અ.નં.
૧

દસતકભાવ)િન્રી કકકભા દસતકભાવ)િ નકભામ અન)
ત)ન્રી એક લ્રીટ/મકભાં
ઓળખાકભાણા
મકભામલતદકભાર કચ)ર/ કેશબાક,રઅશોિ મ)ળ,

દસતકભાવ)િ
મ)ળવવકભાન્રી
કકભાયસર્કપધકતત
અરજી કરવ્રી

ન્રીચ)ન્રી વયસકત
પકભાસ)છે )/ત)નકભા તનયંતણામકભાં છે ).

જિ. અમદકભાવકભાદ

દસકઅશોઇ, જિ.

એડીવકભાનસ રજીસટર,

તથકભા સરકકભાર/

અમદકભાવકભાદ

તનમણાંક રજીસટર

તનયમ માિબ
યઅશોગય ફ/ િમકભા
કરકભાવવ્રી.

મકભામલતદકભાર કચ)ર/ દસકઅશોઇ,

પકરણા-૭ (તનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના મં નામ, િોદો અને અનય ધવગતો
૮.૧

જહેરતંતનકભા સરકકભાર/ મકભાહિહત્રી અતકકકભાર/ઓ,

મદદન્રીશ સરકકભાર/ મકભાહિહત્રી અતકકકભાર/ઓ અન)

તવભકભાગ્રીય કકભાયદકભાક/ય (એપ)લ)ટ) સતકભાતકકકભાર/ તવશ)ન્રી સંપકસર્ક મકભાહિહત્રી ન્રીચ)નકભા નમાનકભામકભાં આપઅશો.
સરકકભાર/ તંતના નકભામ :-

મકભામલતદકભાર કચ)ર/,દસકઅશોઇ, જિ. અમદકભાવકભાદ

મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ:(૧)

ા ,
શ્રી પ્રી.બ્રી.પટેલ, નકભાયબ મકભામલતદકભાર મહેસલ
ટેલ્રીફઅશોન નંબર :

૯૯૭૯૯૩૦૦૪૧

ઇ-મ)ઇલ

popatbhaibhavandas@gmail.com

:

સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :(૧)

શ્રી એ.આઇ.પટેલ, મકભામલતદકભાર દસકઅશોઇ, તકભા. દસકઅશોઇ,જિ.અમદકભાવકભાદ
ટેલ્રીફઅશોન નંબર :
ઇ-મ)ઇલ

૭૫૬૭૦૦૦૩૯૯
:

(079-22970049)

mam.daskroi@gujarat.gov.in

ધવભાગીય એપલેટ અધિકારી (કાયદા) સતાધિકારી
(૧)

શ્રી ન)હકભાકામકભાર/, મદદન્રીશ કલ)કટર અન) પકભાંત અતકકકભાર/, દસકઅશોઇ,
ટેલ્રીફઅશોન નંબર :
ઇ-મ)ઇલ

૭૫૬૭૦૦૯૦૩૮
:

ro57elc@gamail.com

પ્રકરણ-૮
ુ રવાની કાય્મપધિધત
ધનણ્મય લેવાની પ્રહકયામા મં અનસ
૯.૧

જાદકભાજાદકભા માદકભાઓ અગ) તનણાસર્કય લ)વકભા મકભાટે કઈ કકભાયસર્ક

- સંબતકત લકભાગ ા ૫ડીતકભા કકભાયકભાદકભા અન) ત)

પધકતત અનાસરવકભામકભાં આવ) છે )? (સણચવકભાલય

હેઠળનકભા તનયમઅશોન્રી િઅશોગવકભાઇનાસકભાર

તનયમસંગ્રહ અન) કકભામકકભાિનકભા તનયમઅશોનકભા તનયમસંગ્રહ
,અનય તનયમઅશો/ તનયમઅશો વગ)રેનઅશો સંદભસર્ક ટકભાંક/ શકકભાય)
૯.૨

અગત્ય ન્રી બકભાબતઅશો મકભાટે કઅશોઈ ખાકભાસ તનણાસર્કય લ)વકભા મકભાટેન્રી

ા કભાર
- તનયમઅશોનસ

દસતકભાવ)જી કકભાયસર્ક પધકતતઓ / ઠરકભાવ)લ્રી કકભાયસર્ક પધકતતઓ
/ તનયત મકભાપદંડીઅશો/ તનયમઅશો કયકભા કયકભા છે )?તનણાસર્કય લ)વકભા
મકભાટે કયકભા કયકભા સતરે તવચકભાર કરવકભામકભાં આવ) છે )?
૯.3

તનણાસર્કય ન) િનતકભા સાક્રી પહઅશોચકભાડીવકભાન્રી કઈ પધકતત છે ) ?.

- ટપકભાલ ધવકભારકભા વયવસથકભા ત)મિ
અરિદકભાર હકભાિર હઅશોય તઅશો હકભાથઅશો હકભાથ

૯.૪

તનણાસર્કય લ)વકભાન્રી પહિકયકભામકભાં જનકભા મંતવયઅશો – લ)વકભા નકભાર છે )

- ૧. સંબતકત સકસર્કલ ઓહિફસર

ત) અતકકકભાર/ઓ કયકભા છે )?

૨. સંબતકત નકભાયબ મકભામલતદકભાર
૩. મકભામલતદકભારશ્રી દસકઅશોઇ

૯.૫

તનણાસર્કય લ)નકભાર અતતમ સતકભાતકકકભાર/ કઅશોણા છે )?

- ૧. મકભામલતદકભારશ્રી દસકઅશોઇ
૨. મ).આસ્રીસટનટ કલ)કટરશ્રી,દસકઅશોઇ
પકભાંત
૩. મ).કલ)કટરશ્રી, અમદકભાવકભાદ

૯.૬

જ અગત્ય ન્રી બકભાબતઅશો પર જહેર સતકભાતકકકભાર/ ધવકભારકભા

-

તનણાસર્કય લ)વકભામકભાં આવ) છે ) ત)ન્રી અલગ ર/ત) મકભાહિહત્રી
ન્રીચ)નકભા નમાનકભામકભાં આપઅશો
કમ નંબર

-

જનકભા પર તનણાસર્કય લ)વકભાનકભાર છે ) ત) તવષય મકભાગસર્કદશસર્કક

-

સાચન/હિદશકભા તનદ્શ િઅશો કઅશોઈ હઅશોય તઅશો

-

અમલન્રી પહિકયકભા

ા કભાર
- તનયમઅશોનસ

તનણાસર્કય લ)વકભાન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/મકભાં સકળકભાય)લ અતકકકભાર/ઓનઅશો

-

હઅશોદઅશો
ઉપર િણાકભાવ)લ અતકકકભાર/ઓનકભા સંપકસર્ક અગ)ન્રી મકભાહિહત્રી

- મકભામલતદકભાર દસકઅશોઇ

િઅશો તનણાસર્કય થ્રી સંતઅશોષ ન હઅશોય તઅશો, કયકભાં અન) જ-ત)

- એપલ)ટ અતકકકભાર/શ્રીન)

ા કભાર સંબતકત કેવ્રી ર/ત) અપ્રીલ
કકભાયદકભા તનયમઅશોનસ
અતકકકભાર/શ્રીન) અપ્રીલ દકભાખાલ કરવ્રી ?

મ).આસ્રીસટનટ કલ)કટરશ્રી,દસકઅશોઇ પકભાંત

પકરણા-૯
ુ કા
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની માહિતી પસતી

અ.ન મં.

અધિકારીશી/કમ્મચારીશીન  મંુ નામ

િોદો

મોબાઈલ ન મંબર

મકભામલતદકભાર

૭૫૬૭૦૦૦૩૯૯

૧

શ્રી અશઅશોક આઇ પટે લ

૨

શ્રી પ્રી.બ્રી પટે લ

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૯૯૭૯૯૩૦૦૪૧

૩

શ્રી સ્રી પ્રી પરમકભાર

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૯૪૨૬૫૦૬૧૮૩

૪

શ્રી આર. ડી/ મકવકભાણાકભા

સ.ઓ. અસલકભાલ્રી

૯૮૨૪૧૫૦૦૮૮

૫

શ્રી પ્રી બ્રી ચૌકર/

સ.ઓ. કઠવકભાડીકભા

૯૯૯૮૬૭૮૯૭૭

૬

શ્રી એસ.એસ. પરમકભાર

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૭૩૮૩૮૨૦૪૯૫

૭

શ્રી જ કે પરમકભાર

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૮૧૬૦૫૨૯૦૫૨

૮

શ્રી આર એન ગઅશોસવકભામ્રી

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૯૮૨૫૬૨૬૫૩૦

૯

શ્રી ભામ્રીબ)ન મકભારૂ

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૯૭૨૭૭૧૬૯૦૨

૧૦

શ્રી ભરત પ્રી. પટે લ

કલકભાકસર્ક

૯૩૨૭૭૯૯૮૨૧

૧૧

શ્રી પમઅશોદ પટે લ

કલકભાકસર્ક

૯૭૨૭૯૧૭૫૫૯

૧૨

શ્રી તનલ)શ દકભાતણા્રીયકભા

કલકભાકસર્ક

૭૬૦૦૮૧૨૭૦૭

૧૩

શ્રી ભકભાવનકભા રબકભાર/

કલકભાકસર્ક

૭૬૦૦૬૬૨૦૦૩

૧૪

શ્રી ટ/ એસ પરમકભાર

પટકભાવકભાળકભા

૧૫

શ્રી એલ. એમ. પરમકભાર

પટકભાવકભાળકભા

૧૬

શ્રી હસમાખા દકભાતણા્રીયકભા

પટકભાવકભાળકભા

પકરણા-૧૦ (તનયમ સંગ્રહ-૧૦)
ધવધનયમોની

ોગવાઈ કયા મ ુ બ મિદરેનતાણાની પધિધત સહિત દરકદરે અધિકારી અને
કમ્મચારીને મળત  મંુ માધસક મિદરેનતાણ  મંુ

૧૧.૧ ન્રીચ)નકભા નમાનકભામકભાં મકભાહિહત્રી દશકભાસર્કવ)લ છે ).
અ.નં.

નકભામ

હઅશોદઅશો

મકભાતસક
મહેનતકભાણ ા

વળતર/
વળતર ભથ્ા

૧

શ્રી અશઅશોક આઇ પટે લ

મકભામલતદકભાર

૮૨૪૦૦/-

૧૨૫૭૦/-

૨

શ્રી પ્રી.બ્રી પટે લ

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૭૦૦૦૦/-

૧૦૧૬૦/-

૩

શ્રી સ્રી પ્રી પરમકભાર

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૫૬૯૦૦/-

૮૫૫૭/-

૪

શ્રી આર. ડી/ મકવકભાણાકભા

સ.ઓ. અસલકભાલ્રી

૭૦૦૦૦/-

૧૦૧૬૦/-

૫

શ્રી પ્રી બ્રી ચૌકર/

સ.ઓ. કઠવકભાડીકભા

૬૬૦૦૦/-

૯૬૬૬/-

૬

શ્રી એસ.એસ. પરમકભાર

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૫૬૯૦૦/-

૮૫૫૭/-

૭

શ્રી જ કે પરમકભાર

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૭૦૦૦૦/-

૧૦૧૬૦/-

૮

શ્રી આર એન ગઅશોસવકભામ્રી

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૫૬૯૦૦/-

૮૫૫૭/-

૯

શ્રી ભામ્રીબ)ન મકભારૂ

નકભાયબ મકભામલતદકભાર

૩૯૫૦૦/-

-

૧૦

શ્રી ભરત પ્રી. પટે લ

કલકભાકસર્ક

૨૭૯૦૦/-

૫૦૫૪/-

૧૧

શ્રી પમઅશોદ પટે લ

કલકભાકસર્ક

૩૧૯૦૦/-

૫૬૦૦/-

૧૨

શ્રી તનલ)શ દકભાતણા્રીયકભા

કલકભાકસર્ક

૧૯૫૦૦/-

-

૧૩

શ્રી ભકભાવનકભા રબકભાર/

કલકભાકસર્ક

૧૯૫૦૦/-

-

૧૪

શ્રી ટ/ એસ પરમકભાર

પટકભાવકભાળકભા

૨૭૯૦૦/-

૬૦૭૦/-

૧૫

શ્રી એલ. એમ. પરમકભાર

પટકભાવકભાળકભા

૨૮૩૦૦/-

૬૧૬૦/-

૧૬

શ્રી હસમાખા દકભાતણા્રીયકભા

પટકભાવકભાળકભા

૨૮૪૦૦/-

૬૧૭૦/-

તવતનયમમકભાં
િણાકભાવયકભા માિબ
મહેનતકભાણ ા ં નકક/
કરવકભાન્રી
કકભાયસર્કપધકતત

પકરણા-૧૧ (તનયમ સંગ્રહ-૧૧)
પત્ય)ક સંસથકભાન) ફકભાળવકભાય)લ અદકભાિપત
તમકભામ યઅશોિનકભાઓ, સાણચત ખાચસર્ક અન) કરેલ ચાકવણા્રી અગ) અહેવકભાલઅશોન્રી તવગતઅશો તવકકભાસ, તનમકભાસર્કણા અન)
ટકન્રીહિક કકભાય્ અગ) િવકભાબદકભાર જહેરતંત મકભાટે
જાદ/ જાદ/ યઅશોિનકભાઓ અનવય) જાદ/-જાદ/ પવ પતતઓ મકભાટે અદકભાિપતન્રી તવગતઅશોન્રી મકભાહિહત્રી

૧ર.૧

ન્રીચ)નકભા નમાનકભામકભાં મકભાહિહત્રી દશકભાસર્કવ)લ છે ).
વષસર્ક : ર 0 ૧૭-ર 0 ૧૮.
કમ નં. યઅશોિનકભાન ા પવ પતત
નકભામ/સદર

પવ પતત

સાણચત

મંજાર

છુ ટ/

છે )લલકભા

કકભાયસર્કન્રી

શરૂ
કયકભાસર્ક ન્રી

રકમ

થય)લ
રકમ

કરેલ/
ચાકવ)

વષસર્ક ના
ખારેખાર

ગાણાવત્તકભા
મકભાટે

રકમ

ખાચસર્ક

ા
સંપણા

તકભાર/ખા

(હપતકભા ન્રી

કકભામગ્રીર/

સંખયકભા )

મકભાટે
િવકભાબદકભાર
અતકકકભાર/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

જહેરતંતઅશો મકભાટે
અ.નં.

સદર

સાણચત અદકભાિપત

મંજારથય)લ
અદકભાિપત

છુ ટ/
કરેલચાકવલ
રકમ (હપતકભા ન્રી
સંખયકભા )

કાલખાચસર્ક

પકરણા-૧૨
સહકભાયક/ કકભાયસર્કકમઅશો નકભા અમલ અગ)ન્રી પધકતત .
૧૩.૧

ન્રીચ)નકભા નમાનકભા મ ુ બ માહિતી આપઅશો.
(૧)

કકભાયસર્કકમ/યઅશોિનકભાન ાં નકભામ.

(ર)

કકભાયસર્કકમ/યઅશોિનકભાનઅશો સમયગકભાળઅશો

(૩)

કકભાયસર્કકમનઅશો ઉદેશ

(૪)

કકભાયસર્કકમનકભા ભૌતતક અન) નકભાણાકભાંક/ય લકકભાંકઅશો (છે )લલકભા વષસર્ક મકભાટ)ે

(પ)

લકભાભકભાથ્રીન્રી પકભાતતકભા

(૬)

ા ગિરૂર/યકભાતઅશો
લકભાભ અગ)ન્રીપવ

(૭)

કકભાયસર્કકમનઅશોલકભાભ લ)વકભાન્રીપધકતત

(૮)

પકભાતતકભા નકક/ કરવકભા અગ)નકભામકભાપદંડીઅશો

(૯)

કકભાયસર્કકમમકભાંઆપ)લકભાભન્રી તવગત (તસકભાયક/ન્રી રકમ અથવકભા આપવકભામકભાં આવ)લ અનય
મદદ પણા દશકભાસર્કવવ્રી.)

(૧૦) તસકભાયક/ તવતરણાન્રી કકભાયસર્કપધકતત.
(૧૧)
(૧૨)

અરજી કયકભાંકરવ્રી કેઅરજી કરવકભા મકભાટેકચ)ર/મકભાંકઅશોનઅશો સંપકસર્ક રવઅશો.

અરજી ફ/ (લકભાગ ા પડીતાં હઅશોય ત્યકભાં )
(૧૩) અનય ફ/ (લકભાગ ા પડીતાં હઅશોય ત્યકભાં )
(૧૪)

અરજી પતકનઅશો નમાનઅશો (લકભાગ ા પડીતાં હઅશોય તઅશો િઅશો સકભાદકભા કકભાગળ પર અરજી કર/ હઅશોય
તઅશો અરિદકભારે અરજીમકભાં શાંશાં દશકભાસર્કવવાં ત)નઅશો ઉલલ)ખા કરઅશો.)
(૧પ) હબડીકભાણાઅશોન્રી યકભાદ/ (પમકભાણાપતઅશો/દસતકભાવ)િઅશો)
(૧૬) ણબડીકભાણાઅશોનઅશો નમાનઅશો.
(૧૭)
(૧૮)

પહિકયકભા ન)લગત્રી સમસયકભાઓ અગ)કયકભાંસંપ કરવઅશોગ.
ઉપલબક તનતકન્રી તવગતઅશો (જિલલકભા કકકભા, ઘટક કકકભા વગ)રે જવકભા તવતવક સતરઅશોએ)
ન્રીચ)નકભા નમાનકભામકભાં લકભાભકભાથ્રીઓન્રી યકભાદ/.

કમ

લકભાભકભાથ્રીન ા સહકભાયક/ન્રી મકભાતકભા-તપતકભા/ પસંદગ્રીનઅશો
નકભામ
રકમ
વકભાલ્રી
મકભાપ દંડી
નં./કઅશોડી

સરનકભામ

નગર/ગકભામ

ઘર

પકરણા-૧૩ (તનયમ સંગ્રહ-૧૩)
ત)ણા) આપ)લ રકભાહતઅશો, પરતમટ કે અતકકપત મ)ળવનકભારન્રી તવગતઅશો
ન્રીચ)નકભા નમાનકભા મ ુ બ માહિતી આપઅશો.
(૧)

કકભાયસર્કકમ નકભામ .

(ર)

પકકભાર (રકભાિત/પરમ્રીટ/અતકકપતત)

(૩)

ઉદેશ

(૪)

નકક/ કરેલ લકકભાંક (છે )લલકભા વષસર્ક મકભાટે)

(પ) પકભાતતકભા
(૬)

પકભાતતકભા મકભાટેનકભા મકભાપદંડીઅશો

(૭)

પાવસર્ક િરૂર/યકભાતઅશો

(૮)

લકભાભ મ)ળવવકભાન્રી પધકતત

(૯)

રકભાિત/પરમ્રીટ/અતકકપતતન્રી સમય મયકભાસર્કદકભા

(૧૦) અરજી ફ/ (લકભાગ ા પડીતાં હઅશોય ત્યકભાં )
(૧૧) અરજીનઅશો નમાનઅશો(લકભાગ ા પડીતાં હઅશોય ત્યકભાં )
(૧૨) ણબડીકભાણાઅશોન્રી યકભાદ/ (પમકભાણાપતઅશો/દસતકભાવ)િઅશો)
(૧૩) ણબડીકભાણાઅશોનઅશો નમાનઅશો.
ુ ામા મં લાભાર્ની ધવગતો.
નીચે આપેલા નમન
કમ

લકભાભકભાથ્રીન ા કકભાયદેસરતકભાન્રી
નકભામ
માદત
નં./કઅશોડી
-

-

-

સરનકભામા

મકભાતકભા-હપતકભા/
વકભાલ્રી

જિલલઅશો

શહેર

-

-

-

નગર/ગકભામ

ઘર
નં.

-

-

પકરણા-૧૪ (તનયમ સંગ્રહ-૧૪)
કાય્યો કરવકભા મકભાટે નકક/ કરેલકભાં કઅશોરણાઅશો

તવતવક પવ પતતઓ/કકભાયસર્કકમઅશો હકભાથ કરવકભા મકભાટે તવભકભાગ) નકક/ કરલ) કઅશોરણાઅશોન્રી તવગતઅશો આપઅશો.

૧૫.૧
૧.

ગકભામ નમાનકભા નંબર-૬, ૭/૧૨ અન)૮-અ ન્રી નકલઅશો ઇ-કકભારકભા કેન્દ્ર ઉપરથ્રી કઅશોરામપ્ાટરકભાઈઝ
નકલઅશો મ)ળવ્રીશકકભાય છે ) એક નકલ દ/ઠ-રૂકભા.પ/-થકભાય છે ).

ર.

સરકકભારશ્રીન્રી યઅશોિનકભાઓ હેઠળ રજા કરવકભા અગ)નકભા જતતનકભા દકભાખાલકભાઓ, ઓ.બ્રી.સ્રી.
દકભાખાલકભાઓ,

નઅશોન હિકમ્રીલ્રીયર દકભાખાલકભાઓ મકભાટે તનયત નમ ૂનકભામકભાં અરજી કરવકભાથ્રી િરૂર/

તપકભાસ કર/ દકભાખાલકભાઓ આપવકભા આવ)છે ).
૩.

ડીઅશોતમસકભાઈલ સટ્ટીહિફકેટ મ)ળવવકભા મકભાટે તનયત નમ ૂનકભામકભાં અરજી સકભાથ) દશવષસર્ક થ્રી તવસ વષસર્ક નકભા
વસવકભાટનકભા પારકભાવકભા રજા કરવકભાનકભા રહે છે ).

૪.

ખા)ડાતનકભાં દકભાખાલકભા મ)ળવવકભા મકભાટે સકભામકભાનય અરજી, હકભા રણા કરેલ અરજીન્રી ૭×૧૨ ન્રી નકલઅશો,
સઅશોગંદનકભામ ,જ તકભાલકા કભા/ગકભામમકભાં િમ્રીન ખાર/દવકભાનકભા હઅશોય ત) ગકભામન્રી નકલઅશો તવગ)રે

પકરણા-૧૫ (તનયમ સંગ્રહ-૧પ)
વીજાણ ુ રૂપે ઉપલધિ માહિતી
૧૬.૧

વ્રીજણા રૂપ) ઉપલધક તવતવક યઅશોિનકભાઓન્રી મકભાહિહત્રી ન્રી તવ ગતઅશો આપઅશો.
૧.

મકભામલતદકભાર કચ)ર/ દસકઅશોઇનકભા ઇ-કકભારકભા કેન્દ્ર ઉપર થ્રી ગકભા.ન.નં-૬, ૭/૧૨ અન) ૮-અન્રી
નકલઅશો આપવકભામકભાં આવ) છે ).એક નકલનકભાં રૂતપયકભા પ/-પમકભાણા) િમકભા કરવકભાનકભા થકભાય છે ).

પકરણા-૧૬ (તનયમ સંગ્રહ-૧૬)
મકભાહિહત્રી મ)ળવવકભા મકભાટે નકભાગહિરકઅશોન) ઉપલબક સવલતઅશોન્રી તવ ગતઅશો.
૧૬.૧ લઅશોકઅશોન) મકભાહિહત્રી મળ) ત) મકભાટે તવભકભાગ) અપનકભાવ)લ સકભાકનઅશો,પધકતતઓ અથવકભા સવલતઅશો જવ્રી કે,
(૧)

કચ)ર/ ગ્રંથકભાલય:મકભામલતદકભાર

કચ)ર/દસકઅશોઇનકભા

ગ્રંથકભાલયમકભાં

બ્રી.સ્રી.એસ.આર.,સ્રી.આર.પ્રી.સ્રી.

િમ્રીન

ા
મહેસલ

અતકતનયમ ગણાઅશોત કકભારકભા તવગ)રે પાસતકઅશો ઉપલબક હઅશોય નકભાગહિરકઅશો જન્રી મકભાહિહત્રી મ)ળવ્રી શકે છે ).
(ર)

નકભાટક અન) શઅશો :દકભારૂબંક્રી પલસ પઅશોલ્રીયઅશો, રઅશોગ ચકભાળકભાઓ, ભાકંપ અન) પાર જવ્રી કાદરત્રી આફતઅશોમકભાં લઅશોકઅશોન) િરૂર/ મકભાગસર્ક
દશસર્કન મળ) ત) અગ ગકભામઅશોમકભાં નકભાટક, શઅશો અન) ડીકભાયરકભા જવકભા કકભાયસર્કકમઅશો મકભાહિહત્રી ખાકભાત ાં તરફથ્રી કરવકભામકભાં
આવ) છે ).

(૩)

વતસર્કમકભાનપતઅશો :તકભાલકા કભામકભાં આવ)લ મધયકભાહની ભઅશોિની યઅશોિનકભા હેઠળનકભા કમસર્કચકભાર/ઓન્રી તનમંણ ૂક તકભાલકા કભામકભાં આવ)લ
પંહિડીત હિદન દયકભાળ ગ્રકભાહક ભંડીકભાર(સરકકભાર મકભાનય સસતકભા અનકભાિન્રી દાકકભાન) ખાઅશોલવકભાન્રી થકભાય ત્યકભારે
વતસર્કમકભાનપતઅશોમકભાં આ અગ)ન્રી જહેરકભાત આપવકભામકભાં આવ) છે ).

(૪)

પદશસર્કનઅશો

:-

ખા)ત્રી અગ)નકભા પદશસર્કનઅશો ખા)ત્રીવકભાડી/ ખાકભાતકભા તરફથ્રી ગકભામઅશોમકભાં કરવકભામકભાં આવ) છે ).ત)મિ આરઅશોગય સંબંક
પકભાથતમક આરઅશોગય કેન્દ્ર તરફથ્રી પદશસર્કનઅશો કરવકભામકભાં આવ) છે ).
(પ)

નઅશોહિટસ બઅશોડીસર્ક :ૂ ણા્રીનકભા જહેરનકભામકભા તથકભા અનય કચ)ર/ તરફથ્રી આવત્રી નઅશોહિટસઅશો કચ)ર/નકભા નઅશોહિટસ બઅશોડીસર્ક ઉપર
ચ ંટ
માકવકભામકભાં આવ) છે ).

(૬)

કચ)ર/મકભાં રેકડીસર્કન ાં તનર/કણા:-

કચ)ર/નકભા રેકડીસર્ક નાં તનર/કણા કરવકભા મકભાટે તનયત નમ ૂનકભામકભાં અરજી સકભાથ) રૂતપયકભા ર 0/- થ્રી તનર/કણા
કરવકભા દેવકભામકભાં આવ) છે ).

(૭)
(૮)

દસતકભાવ)િઅશોન્રી નકલ મ)ળવવકભાન્રી પધકતત :સકભાદ/ અરજી કર/ અરજીમકભાં િણાકભાવ)લ દસતકભાવ)િ માિબન્રી નકલઅશો આપવકભામકભાં આવ) છે ).
ઉપલબક માહિઢત તનયમ સંગ્રહ :(૧)

ા અતકતનયમ
િમ્રીન મહેસલ

(ર)

ા તનયમઅશો
િમ્રીન મહેસલ

(૩)

ૂ ણા્રી તનયમઅશો
ચ ંટ

પકરણા-૧૭ (તનયમ સંગ્રહ-૧૭)
અનય ઉપયઅશોગ્રી મકભાહિહત્રી

૧૮.૧ લઅશોકઅશો ધવકભારકભા પ ૂછે કભાતકભા પશઅશો અન) ત)નકભા િવકભાબઅશો.
તકભાલકા કભા ફર/યકભાદ તનવકભારણા ફઅશોમસર્ક તકભાલકા કભામકભાં અસસતત્વમકભાં આવ)લ છે ).જમકભાં સકભાદ/ અરજી કર/ પશઅશો પાછે /
શકકભાય છે ).
૧૮.૨ માહિતી મ)ળવવકભા અગ).
(૧)

અરજી પતક (સંદભસર્ક મકભાટે ભરેલકભા અરજી પતકન્રી નકલ)

(ર)

ફ/. રૂતપયકભા ર 0/-

(૩)

મકભાહિહત્રી મ)ળવવકભા મકભાટેન્રી અરજી કઈ ર/ત) કરવ્રી -તનયત નમાનકભા-ક મકભાં અરજી કરવકભાન્રી થકભાય
છે ).

(૪)

મકભાહિહત્રી આપવકભાનઅશો ઈનકકભાર કરવકભામકભાં આવ) ત)વકભા વખાત) નકભાગહિરકનઅશો અતકકકભાર અન) અપ્રીલ
કરવકભાન્રી કકભાયસર્કવકભાહ/.
મકભામલતદકભારશ્રી દસકઅશોઇ તરફથ્રી મકભાહિહત્રી આપવકભામકભાં ઈનકકભાર કરવકભામકભાં આવ) તઅશો પકભાંત
અતકકકભાર/શ્રી દસકઅશોઇન) અપ્રીલ કર/ શકકભાય છે ).

નમ ૂનઅશો-''ક''
મકભાહિહત્રી મકભાંગવકભા મકભાટેન્રી અરજીનઅશો નમ ૂનઅશો.
(જાઓ તનયમ-૬)
આઈ.ડી/.નં.
(કચ)ર/ઉપયઅશોગ મકભાટે)
પતત,
સરકકભાર/ મકભાહિહત્રી અતકકકભાર/શ્રી,
મકભામલતદકભાર કચ)ર/દસકઅશોઇ
(૧)

અરિદકભારનાં નકભામળ

(ર)

સરનકભામા :

(3)

મકભાહિહત્રીન્રી તવગતઅશો:- સંબહિહત તવભકભાગળ મકભાંગ)લ્રી મકભાહિહત્રીન્રી તવગતઅશો:૧. મકભાંગ)લ્રી મહિહત્રીન ાં તવવરણા
ર. મકભાંગ)લ્રીમકભાહિહત્રીનઅશો સમય ગકભાળઅશો

(૪)

3. અનય તવગતઅશો

આથ્રી િણાકભાવ ાં છું કે,મકભાંગવકભામકભાં આવ)લ્રી મકભાહિહત્રી અતકતનયમન્રી કલમ-6 મકભાં માકવકભામકભાં આવ)લકભા
પતતબંક હેઠળન્રી નથ્રી અન) મકભાર/ સંપ ૂણાસર્ક જણાકકભાર/ મ ૂિબ ત) આપન્રી કચ)ર/ન) લગત્રી છે ).

(પ)

સકમ અતકકકભાર/ન્રી કચ)ર/મકભાં તકભા.નકભા નં.થ્રી રૂકભા........... ન્રી ફ/ િમકભા કરકભાવવ્રી છે ).

સથળળ

અરિદકભારન્રી સહ/

તકભાર/ખાળ

ઈ-મ)ઈલ સરનકભામ ,િઅશો હઅશોય તઅશો,
ટેલ્રીફઅશોનં.(કચ)ર/)
ઘર

નોંક

(૧)

નમ ૂનઅશો'ક' ભરવકભામકભાં સરકકભાર/ મકભાહિહત્રી અતકકકભાર/ યઅશોગય મદદ કર/ શકે.

(ર)

ફઅશોમસર્ક 'ક' તમકભામ બકભાબત) પારેપરા ં ભરવાં અન) િરૂર/ મકભાહિહત્રીન્રી તવગતઅશો પાર/ પકભાડીવકભામકભાં કઅશોઈ
સંહિદગકતકભા ન રહે ત) સાતનતચત કરવા.ં

નમ ૂનઅશો-''ક'' મકભાં કરવકભામકભાં આવ)લ અરજીનઅશો સવ્રીકકભાર.
આઈ.ડી/. નં.

તકભા.

૧.

નકભા રહિહશ,શ્રી/શ્રીમત્રી/કાં.તરફથ્રી

૨.

મકભાહિહત્રી અતકકકભાર , અતકતનયમ,૨૦૦૫ ભકભારત સરકકભારનઅશો (૨૦૦૫ નઅશો) અતકતનયમ નં.રર) ન્રી કલમ
૬ હેઠળ નમાનકભા-ક મકભાં અરજી કરવ્રી.

૩.

સકભામકભાનય

ર/ત) ૧પ હિદવસમકભા મકભાહિહત્રી આપવકભાન ાં સ ૂચવવકભામકભાં આવ્ા છે ) અન) કઅશોઈ પણા સંિઅશોગઅશોમકભાં

અરજી મળયકભાન્રી તકભાર/ખાથ્રી ૩૦ હિદવસ મકભાંતઅશો મકભાહિહત્રી આપવકભાન્રી હઅશોય

છે ) અન) કઅશોઈ કેસમકભાં એવાં

િણાકભાય કે મકભાંગવકભામકભાં આવ)લ્રી મકભાહિહત્રી આપ્રી શકકભાય ત)મ નથ્રી, તઅશો ત)ન ાં કકભારણા દશકભાસર્કવતઅશો, મકભાંગણા્રી
નકભામંજૂર કરતઅશો પત પકભાઠવવકભામકભાં આવશ).
૪.

અરિદકભારેતકભા. નકભા રઅશોિ સવકભારનકભા ૧૧.૦૦ થ્રી બપઅશોરે૧.૦૦ વકભાગયકભા દરરામયકભાન સહ/ કરનકભારનઅશો સંપકસર્ક

૫.

અરિદકભાર સ ૂણચત હિદવસ (સઅશો) એ હકભાિર રહ/ શકે નહ/ તઅશો કઅશોઈ તવલંબ બદલ સરકકભાર/ મકભાહિહત્રી

૬.

મકભાહિહત્રી મ)ળવતકભાં પહેલકભાં ફ/ ન્રી કઅશોઈ રકમ બકભાક/ રહેત્રી હઅશોય તઅશો અરિદકભારન) ત) સકમ અતકકકભાર/

૭.
છે ).

અરિદકભાર ત)ન્રી અરજીન્રી પહિરસસથતત જણાવકભા વખાત) તવભકભાગન્રી વ)બ-સકભાઈટનઅશો પણા સંપકસર્ક કર/ શકે

કરવઅશો

અતકકકભાર/, િવકભાબદકભાર રહેશ).
પકભાસ)િમકભા કરકભાવવકભાન્રી રહેશ)

સરકકભાર/ મકભાહિહત્રી અતકકકભાર/
સહ/ અન) તસકઅશો.
ઈ-મ)ઈલએડીરેસ:
વ)બસકભાઈટળ
ટે.નં.
તકભાર/ખા

