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નં/મામ/આરટીઆઇ/પી.એ.ડી./૨૦૧૮

તા. /૦૭/૨૦૧૮

પ્રતત,
મે, જિલલા રલેરટરશી
(પી.આર.ઓ શાખા)
જિલલા રલેરટરની રચેરી
સુભાષબીિ , અમદાવાદ

તવષય: માહિતી અતિરાર અતિતનયમ -૨૦૦૫ ની રલમ -૪ પ્રમાણે દરદરેર જાિદરેર
સતા મંડળના પ્ર પ્રોએટીવ ડીડીસરલ પ્રોઝરમાં નાગહરર અતિરાર૫ત્રન પ્રો
સમાવેશ

રરી જાિદરેર રરવા બાબત
ઉ૫ર પ્રોરત તવષય ૫રતવે સતવનય િણાવવાનું રદરે, માહિતી અતિરાર અતિતનયમની

રલમ- (૪) અંતગ્કત પ્ર પ્રોએટીવ ડીડીસરલ પ્રોઝર (પીએડી) તૈયાર રરવામાં આવેલ છે. તેન ું ઇનસપેરશન ક્રમ
ઓડીટ રરી પ્રમાણ૫ત્ર સિ માહિતી પુડીસતીરા આ સા આ સાથે સામેલ રરી મ પ્રોરલેલ છે . જે આ૫ સાિદરેબને
તવહદત  આ સાથાય.
મામલતદાર દદરેત્ર પ્રોિ-રામપુરા

પ્રમાણ૫ત
આ આ સાથી પ્રમાણણત રરવામાં આવે છે રદરે મારા વિીવટી રાય્કયકેત્ર િદરેઠળની જાિદરેર સતામંડળ મામલતદાર
રચેરી, દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા ઘવારા માહિતી અતિરાર અતિતનયમ -૨૦૦૫ ની રલમ-૪ અંતગ્કત ડીસવંય જાિદરેર
રરવાની બાબત પ્રો (પ્ર પ્રોએરટીવ ડીડીસરલ પ્રોઝર) (પી.એ.ડી) તૈયાર રરવામાં આવેલ છે. અને તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૭ ની
સડીસ આ સાથતતએ તે અઘયતન રરવામાં આવેલ છે. જેનુ ં અમારા ઘવારા ઇનડીસપેરશન ક્રમ ઓડીટ રરવામાં આાં આવમું છે.
અને જે બાબતે યકતી િણાઇ િતી અગર અપુરતી તવગત પ્રો િણાઇ િતી તેની પુત્કતા રરવામાં આવી છે.
તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૮
ડીસ આ સાથળ: દદરે ત્ર પ્રોિ

(વી.એસ.ખાંટ)
મામલતદાર દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા

મામલતદાર અને એરઝીરમુટીવ મેજીડીસસદરેટની
રચેરી
દદરે ત્ર પ્રોિ –રામપુરા જી. અમદાવાદ
માહતી (મેળવવાન્રો) અઘિકાર અઘિઘનયમ –
૨૦૦૫ ની કલમ – (૪)

શી વી.એસ.ખાાટટ
મામલતદાર દ્ ત્રોજ-રામપરુ ા

માહહતી (મેળવવાના) અઘિકાર અઘિઘનયમ-૨૦૦૫ પ્રસતાવના

લ પ્રોરશાહિમાં લ પ્રોર પ્રોને માહિતીગાર રાખવા અને તેની (લ પ્રોર શાહિની ) રામગીરી તેવી
માહિતીની પારદશ્શીતા માટદરે મિતવની િરૂરી છે. અને ભ્રષટાચાર પ્રોને તનયંત્રણમાં રાખવા અને સરરાર પ્રો અને
તેના માઘયમ પ્રો પ્રજાને િવાબદાર રિદરે તે િરૂરી િ પ્રોય માહિતીના અતિરાર બાબતન પ્રો અતિતનયમ-૨૦૦૫
અમલમાં આવેલ છે.

(વી.એલ.ખાંટ )
મામલતદાર દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા

પ્રરરણ -૧
માહહઘત (મેળવવાના ) અઘિકાર અઘિનયમ-૨૦૦૫ મામલતદાર કચેરી, દ્ ત્રોજ-રામપરુ ા જી.અમદાવાદ
પ્રસતાવના
૧.૧

લ પ્રોરશાહિમાં લ પ્રોર પ્રોને માહિતીગાર રાખવા અને તેની (લ પ્રોરશાહિની) રામગીરી તેવી માહિતીની
પારદશ્શીત માટદરે િરૂરી છે અને ભ્રષટાચાર પ્રોને તનયંત્રણમાં રાખવા અને સરરાર પ્રો અને તેના માઘયમ પ્રો
પ્રજાને િવાબદાર રીતે િરૂરી િ પ્રોય માહિતીના અતિરાર બાબતન પ્રો અતિતનયમ -૨૦૦૫ અમલમાં
આવેલ છે.

૧.૨

માહિતી અતિરાર અતિતનયમ -૨૦૦૫ ન પ્રો મુખય ઉદદરે શ પ્રજા અને સરરાર વ વચચે સેત ુ બંિાય અને
સરરારશી તરફ આ સાથી  આ સાથતી ય પ્રોિનાઓ, રામગીરીઓની માહિતી લ પ્રોર પ્રો સુિી ૫િોંચી અને લ પ્રોર પ્રોને તેમને
િરૂરી માહિતીઓ ભારતના બંિારણ િદરેઠળ પ્રાપત  આ સાથયેલ િરર પ્રો મુિબ જાણરારી તંત્ર અ આ સાથવા તેના
તનયંત્રણ િદરેઠળના અતિરારી/રમ્કચારીઓએ ઉ૫ય પ્રોગ રરવાના તનયમ પ્રો અને અતિતનયમ પ્રો, સુચનાઓ
તનયત સંગ્રિ અને દફતર પ્રોની યાદી આ સાથી પ્રજાને માહિતીગાર રરવાન પ્રો રિદરેલ પ્રો છે.

૧.૩

માહિતી અતિરાર અતિતનયમ િદરેઠળ ર પ્રોઇ ૫ણ ાં આવયહરતઓ/સંડીસ આ સાથાઓ/સંગઠન પ્રો વગેરદરેને તેમની સરરારી
તંત્રમાં જે તે તવભાગ અ આ સાથવા દફતર અ આ સાથવા દફતરી રામ અંગે જે તે દફતરી માહિતી મેળવવાન પ્રો
ઉ૫ય પ્રોગી છે.

૧.૪

મામલતદાર રચેરી, દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા ગ્રારામય રયકા અને જિલલા રયકા સુિીનુ ં માહિતી માળખુ
ગ પ્રોઠવાયેલ છે.

૧.૫

ાં આવયાખયાઓ:(૧) માહિતી (મેળવવાના) અતિરાર અતિતનયમ-૨૦૦૫ િદરેઠળની ાં આવયાખયાઓ નીચે મુિબ છે.
(ર) સમુણચત સરરાર એટલે
(૧)

રદરેન્દ્ર સરરાર અ આ સાથવા સંિ રાિય યકેત્ર વહિવટી ઘવારા પ્રતયેયક અ આ સાથવા ૫ર પ્રોયક
રીતે ડીસ આ સાથપાયેલ રચાયેલ માલીરીવાળા તનયંત્રણવાળા અ આ સાથવા ફંડ રૂપે મ પ્રોટા
પાયે તિરાણ મેળવેલ જાિદરેર સતા મંડળ સબંિમાં રદરેન્દ્ર સરરાર

(૨)

રાિય સરરાર ઘવારા પ્રતયયક અ આ સાથવા ૫ર પ્રોયક રીતે ડીસ આ સાથપાયેલ રચાયેલ
માણલરી વાળા નીયત્રણ વાળા અ આ સાથવા ફંડ રૂપે મ પ્રોટા પાયે તિરાણ મેળવેલ
જાિદરેર સતા મંડળ સબંિમાં રાિય સરરાર

(૨)

રદરે રડ્કમાં નીચેન પ્રો સમાવેશ  આ સાથાય છે.
(ર)

ર પ્રોઇ દડીસતાવેિ િડીસતપ્રત અ આ સાથવા ફાઇલ

(ખ)

ર પ્રોઇ દડીસતાવેની માઇક્ર પ્રોહફલમ માઇક્રફીશ અ આ સાથવા ફદરેસીમાઇલ નરલ

(૩)

આવી માઇક્ર પ્રોહફલમમાં સમાતવડીસટ પ્રતતકપતત અ આ સાથવા પ્રતતકપતતઓની (મ પ્રોટી રરદરે લી િ પ્રોય રદરે ન
િ પ્રોય ત પ્રો ૫ણ ) ર પ્રોઇ નરલ અને

(િ)
(૩)

ર પ્રોરામપમુટર અ આ સાથવા બીજા ર પ્રોઇ સાિન આ સાથી રજુ રરદરે લી બીજી ર પ્રોઇ સામગ્રી

માહિતી અતિરાર એટલે આ અતિતનયમ િદરેઠળ ર પ્રોઇ જાિદરેર સતા મંડળ અ આ સાથવા તેના તનયત્રંણ િદરેઠળની
માહિતી મેળવવાન પ્રો અતિરાર અને તેના

(ર)

રામરાિ, દડીસતાવેિ પ્રો, રદરે રડ્કની તપાસ રરવાના

(ખ)

દડીસતાવેિ પ્રો અ આ સાથવા રદરે રડ્કની નોંિ, ઉતારા અ આ સાથવા પ્રમાણીત નરલ પ્રો લેવાના

(ગ)

સામગ્રીના પ્રમાણણત પુરાવા લેવાના

(િ)

ડીડીસરદરેટસ,ફલ પ્રોપી, તવડીય પ્રો રદરેસેટના ડીસવરૂ૫માં અ આ સાથવા બીજા ર પ્રોઇ ઇલેરસ પ્રોનીર ૫ઘિતત અ આ સાથવા
િયારદરે આવી માહિતી ર પ્રોઇ ર પ્રોરામપમુટરમાં અ આ સાથવા બીજા ર પ્રોઇ સાિનમાં સંગ્રહિત િ પ્રોય તયારદરે
તપ્રટ આઉટની મારફતે મેળવવાન પ્રો સમાવેશ  આ સાથાય છે.

પ્રકરણ-ર (ઘનયમ સટગ્રહ -૧ )
સટગઠનની ઘવગત્રો, કાય્યો અને ફરજ્રો
૨.૧

ુ ખાતાનુ ં અગતયનુ ં
જાિદરેરતંત્રન પ્રો ઉદદરે શ/િદરેત:ુ મામલતદાર રચેરી, દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા સરરારશીના મિદરેસલ
અંગ છે. આ રચેરી માં આ સાથી સરરાશીની જુદી-જુદી ય પ્રોિનાઓ અંગેન પ્રો દાખલ પ્રોઓ આ૫વા, રાયદ પ્રો અને
ાં આવયવડીસ આ સાથાની જાળવણી રરવી વીગેરદરે રામગીરી  આ સાથાય છે.

૨.૨

ુ ખાત ું
જાિદરેર તંત્રન પ્રો ટુંર પ્રો ઇતતિાસ અને તેની રચનાન પ્રો સંદભ્ક- રાજા રિવાડાના સમય આ સાથી મિદરેસલ
અસડીસતતવમાં આવેલ છે.

૨.૩

૨.૪

જાિદરેરતંત્રની ફરિ પ્રો:(ર)

રાયદાની ાં આવયવડીસ આ સાથાની જાળવણી રરવી

(ખ)

સરરારશીના તનતતતનયમ મુિબની વહિવટી ફરિ પ્રો બજાવવી

જાિદરેરતંત્રની મુખય પ્રવ પતતઓ/રાયયો
(ર)

૫છાત વગ્કનાલ પ્રોર પ્રોને જુદા-જુદા પ્રરારનાં દાખલ આ૫વાની રામગીરી

(ખ)

મામલતદાર ર પ્રોટ્ક એરટ અનવયે મળેલ સતાની રૂએ રદરેસ પ્રોન પ્રો તનરાલ રરવ પ્રો

(ગ)

ુ રાયદ પ્રો અને તનયમ પ્રો િદરેઠળની રામગીરી રરવી
િમીન મિદરેસલ

(િ)

સૌરાષસ વ પછ છેદન િારા- ૧૯૫૧ અનવયે ના રદરેસ પ્રોન પ્રો તનરાલ રરવ પ્રો

(ટ)

તાલુરામાં રાયદ પ્રો અને ાં આવયવડીસ આ સાથાની જાળવણી રરવી

(ઠ)

ડાંઇગ ડદરેરલેરદરેશન લેવ ુ ં , ઇનરરવેડીસટ ભરવુ તવગેરદરેને લગતી રામગીરી

(ડ)

ૂ ણીની
ગ્રામ પંચાયત, તાલુરા પંચાયત, જિલલા પંચાયત, લ પ્રોરસભા તવિાનસભાને લગતી ચ ંટ
રામગીરી રરવી.

(ઢ)

તાલુરામાં આવેલ પ્રા આ સાથતમર શાળાના બાળર પ્રોને મઘયાિન ભ પ્રોિન ય પ્રોિના િદરેઠળ રાંિેલી
વાનગી િમાડવામાં આવે છે. અને આ ય પ્રોિના િદરેઠળના નાણારીય હિસાબ પ્રો તનભાવવામાં
આવે છે.

(ન)

તાલુરામાં આવેલ પંહડત હદનદયાળ ગ્રાિર ભંડાર (સરરાર માનય સડીસતા અનાિની દુરાન
મારફતે અનાિ , રદરેર પ્રોસીન, િઉ , ખાંડનુ ં તવતરણ તેમિ ચરાસણી રરવામાં આવે છે.

(૨)

તાલુરામાં આવેલ ૫૨ ગામ પ્રોના ગામ નમુના નં. ૭/૧૨ અને ૮ – અનુ ં ર પ્રોરામપયટરાઇઝેશન
રરવામાં આવેલ છે જેની નરલ ફી િમાં લઇ ખાતેદારને આ૫વામાં આવે છે . તેમિ
તાલુરાના દરદરે ર ગામના ખાતેદારની પ પ્રોતાની િમીન સંબંિ વારસાઇ, વેચાણ, બેંર બ પ્રોજા
દાખલ /રમી/ વિેચણી સિભાગીદાર નામ દાખલ, નામ રમી અંગેની ગામ નમુના નં. ૬ ની
નોંિ ર પ્રોરામપમુરટ ઉ૫ર રરવામાં આવે છે.

૨.૬

જાિદરેરતંત્ર ઘવારા આ૫વામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ુ ં સંણયકપત તવવરણ ઉ૫ર મુિબ

૨૭

જાિદરેરતંત્રના રાિય, તનયામર રચેરી, પ્રદદરે શ , જિલલ પ્રો , બલ પ્રોર વગેરદરે ડીસતર પ્રોએ સંડીસ આ સાથાગત માળખાન પ્રો
આલેખ (િયાં લાગુ ૫ડત ું િ પ્રોય તયાં ) રલેરટરશીના હુરમ પ્રો, સુચનાઓ અને માગ્કદશ્કન િદરેઠળ
સરરારશીના નીતતતનયમ મુિબ મામલતદાર દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા અમલવારી રરદરે છે.

૨.૮

જાિદરેરતંત્રની અસરરારતા અને રાય્કયકમતા વિારવા માટદરે ની લ પ્રોર પ્રોની અપેયકાઓ

૧.

મામલતદાર રચેરી દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરામાં જાિદરેરતંત્રની અસરરારરતા અને રાય્કયકમતા વિારવા
લ પ્રોર પ્રો પાસે ર પ્રોઇ અપેયકા રિદરેતી ન આ સાથી. ૫રંત ુ સરરારશીના સદર આ સાથી પ્રા આ સાથતમર શાળામાં ચાલતી
મઘયાિન ભ પ્રોિન ય પ્રોિનામાં લ પ્રોર પ્રો તરફ આ સાથી વાસણ પ્રો દાનમાં આપે. તેમિ તેઓના િરના જે
તે પ્રસંગ પ્રો સમયે સમ ૂિ ભ પ્રોિનનુ ં આય પ્રોિન રરદરે તયારદરે તેમના ગામે આવેલ પ્રા આ સાથતમર શાળાના
બાળર પ્રોને તતત આ સાથ ભ પ્રોિન આપે તેવી અપેયકા રાખવામાં આવે છે.

૨.

લ પ્રોર પ્રો તરફ આ સાથી તેમની અરજીઓ સા આ સાથે સરરારશી તરફ આ સાથી નરરી  આ સાથયેલ પુરાવાએા િ પ્રોડીને રજુ
રરદરે લ ત પ્રો લ પ્રોર પ્રોની અરજીઓની તનરાલ સતવરદરે અને તનયત સમય મયા્કદામાં  આ સાથાય અને
જાિદરેરતંત્રની અસરરારરતા અને રાય્કયકમતામાં વિાર પ્રો  આ સાથઇ શરદરે તેમ છે.

૨.૯

લ પ્રોર સિય પ્રોગ મેળવવા માટદરે ની ગ પ્રોઠવણ અને ૫ઘિતતઓ:
ગામે આવેલ પ્રા આ સાથતમર શાળાના બાળર પ્રોને તતત આ સાથ ભ પ્રોિન લ પ્રોર સિય પ્રોગ આ સાથી મેળવવા માટદરે તશયકરશી,
સરપંચશી ગામે આગેવાન પ્રો રૂબરૂ મળી દાન મેળવવામા આવે છે . લ પ્રોર પ્રોની અરજીઓ સા આ સાથે રજુ
રરવાના પુરાવાની માહિતી બ પ્રોડ્ક ઉ૫ર મુરવામાં આવે છે.

૨.૧૦

સેવા આ૫વાના દદરે ખરદરે ખ તનયંત્રણ અને િ પ્રોિર માહિતી બ પ્રોડ્ક ઉ૫ર મુરવામાં આવે છે.
તાલુરા રયકાના ફરીયાદ તનવારણ ફ પ્રોરમની રચના રરવામાં આવેલ છે. અને જેમાં ર પ્રોઇ૫ણ ખાતા રદરે
ર પ્રોઇ ૫ણ લ પ્રોર પ્રોની અરજી રરદરે તયારદરે દર મહિનાના ચ પ્રો આ સાથા બુિવારદરે રલેટરશીના ત આ સાથા તનયત  આ સાથયેલા
અતિરારીરીના અઘયયક૫ણા િદરેઠળ તેન પ્રો તનરાલ રરવામાં આવે છે. આવી અરજીઓ લ પ્રોર પ્રો પાસે આ સાથી
મંગાવાવ માટદરે દર મહિને અખબાર પ્રોમાં જાિદરેરાત રરવામાં આવે છે.

૨.૧૧

૨.૧૨

મુખય રચેરી અને જુદા જુદા ડીસતર પ્રોએ આવેલી અનય રચેરીઓના સરનામાં
૧.

રલેરટર રચેરી, સુભાષબીિ, અમદાવાદ

૨.

પ્રાંત રચેરી, તાલુરા સેવા સદન, તવરમગામ
રચેરી શરૂ  આ સાથવાન પ્રો સમય:- ૧૦: ૩૦
રચેરી બંિ  આ સાથવાન પ્રો સમય :- ૧૮:૧૦

પ્રકરણ -૩ (ઘનયત સટગ્રહ )
અઘિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજ્રો
૩.૧

સંડીસ આ સાથાન અતિરારીઓ અને રમ્કચારીઓની સતા અને ફરિ પ્રોની તવગત પ્રો:

હ્રોદ્રો:- મામલતદાર દ્ ત્રોજ-રામપરુ ા
સતાઓ વહીવટી
૧.

૫છાત વગ્કના લ પ્રોર પ્રોને જુદાજુદા પ્રરારના દાખલ આ૫વા

૨.

ગ્રામ પંચાયત, તાલુરા પંચાયત, જિલલા પંચાયત , લ પ્રોરસભા, તવિાનસભાને લગતી
ૂ ણીની રામગીરી રરવી.
ચ ંટ

૩.

ુ ી રામગીરી રરવી
તાલુરાને લગતી મિદરેસલ

નાણાકીય
૧.

ુ શાખા અને પુરવઠા શાખાનાં નાણાંરીય િીસાબ પ્રો ઉ૫ર તનયંત્રણ રાખવાનુ ં  આ સાથાય છે.
મિદરેસલ

૨.

તાલુરામાં આવેલ પ્રા આ સાથતમર શાળાના બાળર પ્રોને મઘયાિન ભ પ્રોિન ય પ્રોિના િદરેઠળ રાંિેલી
વાનગી િમાડવામાં આવે છે. આ ય પ્રોિના િદરેઠળના નાણાંરીય હિસાબ પ્રો તનભાવવામાં આવે છે.

૩.

ઇ-િરા રદરેન્દ્ર ઉ૫ર આ સાથી આપેલી ગા.નં. નં. ૬, ૭/૧૨, તેમિ ૮- અ ની ર પ્રોરામપમુરરાઇઝ નરલ ફીના
નાણાંરીય હિસાબ પ્રોની દદરે ખરદરે ખ રાખવામાં આવે છે.

અનય
૧.

તાલુરામાં આવેલ પંહડત હદન દયાળ ગ્રાિર ભંડાર (સરરારમાનય , સડીસતા અનાિની દુરાન
મારફતે અનાિ રદરેર પ્રોસીન, ખાંડનુ ં તવતરણ ત આ સાથા ચરાસણી રરવામાં આવે છે.

ફરજ્રો
૧.

અરડીસમાત મ પ્રોતના હરડીસસામાં મરણ પ્રોનમુખ તનવેદન લેવ ુ ં

૨.

અરડીસમાત રીતે મરણ પામેલ રદરે અનય રીતે મરણ પામેલ શંરાડીસપદ રદરેસ પ્રોના ઇનરવેડીસટ ભરવા,
તાલુરામાં રાયદ પ્રો અને ાં આવયવડીસ આ સાથાની જાળવણી રરવી

પ્રકરણ-૩ (ઘનયમ સટગ્રહ )
અઘિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજ્રો
૩.૧

સંડીસ આ સાથાન અતિરારીઓ અને રમ્કચારીઓની સતા અને ફરિ પ્રોની તવગત પ્રો :

હ્રોદ્રો: - તાલકુ ા નાયબ મામલતદાર
સતાઓ વિીવટી
૧.

તમામ પ્રરારની દાખલાઓની અરજીઓ ડીસવીરારવી

૨.

તાલુરાને લગતી રામગીરી

નાણાકીય
૧.

ુ શાખામાં  આ સાથયેલ ાં આવયવિાર પ્રોના હિસાબ પ્રો લખાવવા અને દદરે ખરદરે ખ રાખવી.
મિદરેસલ

ફરજ્રો
૧.

ડાંઇગ ડદરેરલેરદરેશન રાય્કપાલર મેજીડીસસદરે ટ તરીરદરે લેવા િવુ ં

૨.

ુ રાયદ પ્રો/ તનયમ પ્રોની આનુષંણગર રાય્કવાિી
િમીન મિદરેસલ

૩.

ચુ ંટણીને લગત રામગીરી

૪.

ગણ પ્રોત ત આ સાથા સીલીંગ રાયદા અનવયેની આનુષંણગર રાય્કવાિી

૫.

જુદા જુદા િદરેત ુ માટદરે સરરારી ૫ડતર ગૌચરણ/ખાર ખાંિણની િમીનની માગણી ૫રતવેના
દરખાડીસત પ્રો તૈયાર રરવા અંગેની રાય્કવાિી

૬.

ૂ ખાતેદારના દાખલા આ૫વા બાબતની રાય્કવાિી
િમીન ખરીદવાની ૫રવાનગી, ખેડત

૭.

સવ્વે નંબર પ્રો/બલ પ્રોરનંબર પ્રો એરત્ર રરવા અગેની મુિરી આ૫વા અંગેની રાય્કવાિી

૮.

િમીન ટુરડા મુરત રરવા ૫રવાનગી આ૫વાની રાય્કવાિી બલ પ્રોર તવભાિનના ૫રવાનગી
દરખાડીસત તૈયાર રરવાની રાય્કવાિી

પ્રકરણ -૩ (ઘનયમ સટગ્રહ )
અઘિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજ્રો ૩.૧
૩.૧

સંડીસ આ સાથાન અતિરારીઓ અને રમ્કચારીઓની સતા અને ફરિ પ્રોની તવગત પ્રો:

િ પ્રોદ પ્રો: - નાયબ મામલતદાર પરુ વઠા
સતાઓ વહીવટી
૧.

રદરે શનરાડ્કમાં નામ ઉમેરવુ ં

૨.

રદરે શનરાડ્કમાં નામ રમી રરી પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વુ ં

૩.

પંડીત હદન દયાળ ગ્રાિર ભંડારની ત આ સાથા અનય ૫રવાનગી તપાસણી

૪.

૫રમીટ ઇડીસમુ રરવાની રામગીરી

નાણાટકીય
૧.

રદરે શનરાડ્ક અંગેની ફી વસુલાત રરવાની

૨.

દંડ વસુલ રરી નાણાં સરરારશીમાં ચલણ આ સાથી િમા રરાવવા

૩.

રદરેસબુર લખવાની રામગીરી

અનય
૧.

ડાંઇગ ડદરેરલેરદરેશન રાય્કપાલર મેજીડીસસદરે ટ તરીરદરે લેવા િવુ ં

૨.

સ પ્રોગંદનામાં ત આ સાથા નરલ વેરીફાઇની રામગીરી

ફરજ્રો
૧.

નવા તૈયાર  આ સાથયેલ રદરે શનરાડ્ક િનતાને ઇડીસમુ રરવા

પ્રકરણ – ૩ (ઘનયમ સટગ્રહ )
અઘિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજ્રો
૩.૧

સંડીસ આ સાથાન અતિરારીઓ અને રમ્કચારીઓની સતા અને ફરિ પ્રોની તવગત પ્રો:

િ પ્રોદ પ્રો: - નાયબ મામલતદાર મઘયાહન ભ્રોજન ય્રોજના
સતાઓ વહીવટી
૧.

મ.ભ.ય પ્રોના ફદરેરની તપાસણી ત આ સાથા અનાિ, ખાઘય તેલના િથ આ સાથાની તપાસણી રરવી

૨.

મઘયાિન ભ પ્રોિન ય પ્રોિનાનાં સંચાલર પ્રોને ૫રમીટ આ૫વાની રામગીરી

નાણાટકીય
૧.

સંગઠર પ્રો, રસ પ્રોઇય પ્રો, મદદનીશને વેતન, રદરેન્દ્ર ચલાવવા અંગેની, એડવાનસની ચુરવણી,

ત આ સાથા રરમ પેટદરે આવેલ બચતની રરમ ૫રત લઇ સરરારશીમાં િમા રરાવવાની રામગીરી
અનય
૧.

ડાંઇગ ડદરેરલેરદરેશન રાય્કપાલર મેજીડીસસદરે ટ તરીરદરે લેવા િવુ ં

ફરજ્રો:
૧.

હિસાબ પ્રો ચેર રરવાની રામગીરી

પ્રકરણ-૩ (ઘનયમ સટગ્રહ )
અઘિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજ્રો
૩.૧

સંડીસ આ સાથાન અતિરારીઓ અને રમ્કચારીએાની સતા અને ફરિ પ્રોની તવગત પ્રો :

િ પ્રોદ પ્રો: નાયબ મામલતદાર ઇ-િરા
સતાઓ વહીવટી
૧.

ગા.નં. ૬ અંગે અરજીઓ ડીસવીરાર ત આ સાથા તે અંગેની નોંિ ર પ્રોરામપમુટરમાં રરવી

નાણાકીય
૧.

ગા.ન.૬, ૭/૧૨ ત આ સાથા ૮ – અ ની ર પ્રોરામપમુટરરાઇઝ નરલની ફી લઇ રૂ. ૫ પ્રમાણે ફી
વસુલ રરવી ત આ સાથા સદર રરમ સરરારશીમાં િમા રરાવવી.

અનય
૧.

ડાંઇગ ડદરેરલેશન રાય્કપાલર મેજીડીસસદરે ટ તરીરદરે લેવા િવુ ં

ફરજ્રો
૧.

નમુના ૬ માં નોંિ પાડવી આવેલ અરજીઓની રજીડીસટરમાં નોંિ રરવી ત આ સાથા
અરજીના અમલ માટદરે નોંિ પાડવી , ૧૩૫-ડી ની ન પ્રોટીસ તૈયાર રરાવી બિવણી
માટદરે રૂબરૂ રદરે વનમુ ં તલાટીઓને આ૫વી તેમિ મંજુર/નામંજુર  આ સાથયેલ નોંિ પ્રોના રાગળ પ્રો
ડીસરદરેન રરીને અસર આ૫વી અને ગામ નમુના. નં. ૬ ની નરલ તલાટીને ગામે
આ૫વા રજીડીસટરમાં નોંિ રરી મ પ્રોરલી આ૫વા.

૨

તલાટીઓ પાસે પિાણી૫ત્રર રરાવવાની રામગીરી

પ્રકરણ-૩ (ઘનયમ સટગ્રહ )
અઘિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજ્રો
૩.૧

સંડીસ આ સાથાન અતિરારીઓ અને રમ્કચારીએાની સતા અને ફરિ પ્રોની તવગત પ્રો:

િ પ્રોદ પ્રો: સક્મલ ઓફીસરશી, દ્ ત્રોજ-રામપરુ ા
સતાઓ વહીવટી
૧.

ુ રાયદ પ્રો/તનયમ પ્રોની સુચના મુિબ રરદરે લી રાય્કવાિીની તપાસણી રરવી
િમીન મિદરેસલ

૨.

ગણ પ્રોત રાયદા અનવયેની આનુષંણગર રાય્કવાિી અંગેની તપાસણી

નાણાકીય
અનય
૧.

ડાંઇગ ડદરેરલેરદરેશન રાય્કપાલર મેજીડીસસદરે ટ તરીરદરે લેવા જેવુ ં

ફરજ્રો
૧.

જુદા જુદા િદરેત ુ માટદરે સરરારી ૫ડતર ગૌચરણની િમીનની માંગણી ૫રતવેના દરખાડીસત પ્રો
તૈયાર રરવા અંગેની રાય્કવાિી અગેની તપાસણી રરવી.

૨.

ૂ ખાતેદારના દાખલા આ૫વા બાબતની રાય્કવાિી
િમીન ખરીદવાની ૫રવાનગી ખેડત
અંગેની તપાસણી રરવી

૩.

સવ્વે નંબર પ્રો/બલ પ્રોર નંબર પ્રો એરત્ર રરવા અંગેની મંજુરી આ૫વા અંગેની રાય્કવાિી અંગેની
તપાસણી રરવી

૪.

િમીન ટુરડા મુરત રરવા ૫રવાનગી આ૫વાની રાય્કવાિી અંગેની રાય્કવાિી

૫.

બલ પ્રોર તવભાિનના ૫રવાનગીની દરખાડીસત તૈયાર રરવાની રાય્કવાિી અંગેની તપાસણી
રરવી

૬.

િ.મ.રાયદા ત આ સાથા તેને સંલગન તમામ રાયદા િદરેઠળ દરખાડીસત પ્રો,માંગણીઓ તૈયાર રરી રજુ
રરવાની રામગીરી

૭.

ડીસ આ સાથળ સડીસ આ સાથતતની માિીતીઓ આ૫વાની િરૂરી િ પ્રોય તયાં પંચનામુ ં રરવાની રામગીરી

પ્રકરણ -૩ (ઘનયમ સટગ્રહ)
અઘિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજ્રો
૩.૧

સંડીસ આ સાથાન અતિરારીઓ અને રમ્કચારીઓની સતા ફરિ પ્રો ની તવગત પ્રો

િ પ્રોદ પ્રો: કારકુ ન
સતાઓ વહીવટી
૧.

એમ.એ.જી., એ.ડી.એમ, ઇ.એસ.ટી , પુરવઠા, િમીન દફતરની રામગીરી રરવી

નાણાકીય
૧.

રચેરીમાં રમ્કચારીના ૫ગાર પ્રો રરવા ત આ સાથા રનટીિનસી ખચ્ક અગેના બીલ પ્રો બનાવી ચુરવણી
રરવી

અનય
૧.

એમ.એ.જી. દફતરની રાય્કપાલર મેજીડીસસદરે ટને લગતી રામગીરી

૨.

એ.ડી.એમ. દફતરની માતસર મીટીંગ ત આ સાથા આવર/જાતતના દાખલા ત આ સાથા અનય દાખલ પ્રોઓ
આ૫વાની રામગીરી

૩.

ઇ.એસ.ટી.ને લગતી રામગીરી ત આ સાથા મન પ્રોરંિન રરને લગતી રામગીરી

પ્રકરણ- ૪ (ઘનયમ સટગ્રહ -૩ )
ુ નાઓ ઘનયમ સટગ્રહ અને દફતર્રો
કાય્યો કરવા માટ્ના ઘનયમ્રો, ઘવનયમ્રો, સચ
૪.૧

જાિદરેરતંત્ર અ આ સાથવા તેના તનયંત્રણ િદરેઠળના અતિરારીઓ અને રમ્કચારીઓએ ઉ૫ય પ્રોગ રરવાના
તનયમ પ્રો, તવતનયમ પ્રો, સુચનાઓ,તનયમસંગ્રિ અને દફતર પ્રોની યાદી નીચેના નમુના મુિબ
આપ પ્રો. આ નમુન પ્રો દરદરે ર પ્રરારના દડીસતાવેિ માટદરે ભરવાન પ્રો છે.

દડીસતાવેિ નામ/મ આ સાથાળુ

દડીસતાવેિન પ્રો પ્રરાર
B.C.S.R. ગુિરાત આવશયર ચીિ વડીસત ુ અતિતનયમ,
ુ અતિતનયમ ત આ સાથા તનયમ ગણ પ્રોતિાર પ્રો ત આ સાથા
િમીન મિદરેસલ
તે િદરેઠળના તનયમ

દડીસતાવેિ ૫રનુ ં ટુંકુ લખાણ
ાં આવયહરતને તનયમ પ્રો, તવનયમ પ્રો,સુચનાએા,
તનયમસંગ્રિ અને દફતર પ્રોની નરલ અહિ આ સાથી મળશે.
સરનામુ:ં મામતદાર રચેરી, દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા
િનસેવા રદરેન્દ્ર
ટદરે લીફ પ્રોન નંબર: ૦૨૭૧૫ -૨૫૫૫૧૩
ફદરેરસ: ઇ-મેઇલ: MAM DTROJ-RAMPURA @ GUJARAT.GOV.IN
અનય:તવભાગ ઘવારા તનયમ પ્રો, તવતનયમ પ્રો, સુચનાઓ, તનયમ સંગ્રિ અને દફતર પ્રોની નરલ માટદરે લેવાની ફી
ુ ાર
(િ પ્રો િ પ્રોય ત પ્રો ) અરજી સા આ સાથે રૂા. ૨૦/- ત આ સાથા નરલ ફી તનયમ પ્રોનસ

પ્રકરણ – ૫ (ઘનયમ સટગ્રહ -૪ )
નીતત િડતર અ આ સાથવા નીતીના અમલ સબંિીતનતાના સભય પ્રો સા આ સાથે સલાિ-૫રામશ્ક અ આ સાથવા તેમના પ્રતતતનતિતવ
માટદરે ની ર પ્રોઇ ાં આવયવડીસ આ સાથા િ પ્રોય ત પ્રો તેની તવગત

નીતી િડતર:૫.૧

શુ ં નીતતઓના િડતર માટદરે નીતાની અ આ સાથવા તેના પ્રતતતનતિઓની સલાિ -૫રામશ્ક સિ ભાણગતા

મેળવવા માટદરે ની ર પ્રોઇ િ પ્રોગવાઇ છે ? િ પ્રો િ પ્રોય ત પ્રો નીચેના નમુનામાં આવી નીતીની તવગત પ્રો આપ પ્રો.
અ.નં.

તવષય /મુદ પ્રો

શુ ં નીતતની સિભાગીતા

શુ નીતાની સિભાગીતા

સુતનત્વિત રરવાનુ ં િરૂરી

મેળવવા માટદરે ની

છે ? (િા /ના)

ાં આવયવડીસ આ સાથા

૧

તાલુરા પુરવઠા સલાિરાર સતમતત

િા

દર માસે મીટીંગ

૨

ગ્રારામય પુરવઠા સલાિરાર સતમતત

િા

દર માસે મીટીંગ

૩

અનુ. જાતત. અનુ. િન જાતત અતયાચાર

િા

ત્રણ માસે મીટીંગ

તનવારણ િારા અંગેના અમલ બાબત
અતિતનયમ-૧૯૮૯
નીતી િડતર:
૫.૧

શુ ં નીતતઓના િડતર માટદરે તનતીની અ આ સાથવા તેના પ્રતતનીતિઓની સલાિ-૫રામશ્ક સિ ભાગીતા

મેળવવા માટદરે ની ર પ્રોઇ િ પ્રોગવાઇ છે ? િ પ્રો િ પ્રોય ત પ્રો આવી િ પ્રોગવાઇઓની તવગત પ્રો નીચેના નમુનામાં આપ પ્રો
અ.નં.

૧

તવષય/મુદ પ્રો

તાલુરા પુરવઠા સલાિરાર સતમતત

શુ ં નીતતની સિભાગીતા

શુ નીતાની સિભાગીતા

સુતનત્વિત રરવાનુ ં િરૂરી

મેળવવા માટદરે ની

છે ? (િા /ના)

ાં આવયવડીસ આ સાથા

િા

સતમતતમાં લેવાયેલ
અમલ મુિબ તનણ્કય
લેવામાં આવે છે.

૨

ગ્રારામય પુરવઠા સલાિરાર સતમતત

િા

સતમતતમાં લેવાયેલ
અમલ મુિબ તનણ્કય
લેવામાં આવે છે.

૩

અનુ. જાતત.અનુ. િન જાતત અતયાચાર

િા

સતમતતમાં લેવાયેલ

નીવારણ િારા અંગેના અમલ બાબત

અમલ મુિબ તનણ્કય

અતિતનયમ -૧૯૮૯

લેવામાં આવે છે.

પ્રકરણ- ૬ (ઘનયમ સટગ્રહ-૫ )
જાિદરેરતંત્ર અ આ સાથવા તેના તનયંત્રણ િદરેઠળની ાં આવયહરતઓ પાસેના દડીસતાવેિ પ્રોની રયકાઓ અંગેન ુ ં ૫ત્રર
૬.૧

સરરારી દડીસતાવેિ પ્રો તવશેની માહિતી આ૫વા નીચેના નમુનાન પ્રો ઉ૫ય પ્રોગ રરશ પ્રો. િયાંઆ દડીસતાવેિ

ઉપલબિ છે. તેવી િગયાએ જેવી રદરે સણચવલયરયકા, તનયામરની રચેરી રયકા, અનયન પ્રો૫ણ ઉલલેખ રર પ્રો (અનય પ્રો
લખવાની િગયાએ રયકાન પ્રો ઉલલેખ રર પ્રો)
અ.નં.

દડીસતાવેિની રયકા

દડીસતાવેિ નામ અને તેની

દડીસતાવેિ મેળવવાની

નીચેની ાં આવયહરત

એરલીટીમાં ઓળખાણ

રાય્ક ૫ઘિતત

પાસે છે/ તેના
તનયંત્રણમાં છે.

૧

મામલતદાર

રદરેશબુર, ર પ્રોિમેળ, એડવાનસ

અરજી રરવી ત આ સાથા

મામલતદાર

રચેરી,

રજીડીસટર તનમણુ ંર રજીડીસટર

સરરારી તનયમ

દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા

મુિબ ય પ્રોગય ફી િમા

જી. અમદાવાદ

દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા

રરાવવી

પ્રકરણ -૭ (ઘનયમ સટગ્રહ -૭ )
સરરારી માહિતી અતિરારી ઓના નામ, િ પ્રોદ પ્રો અને અનય તવગત પ્રો
૭.૧

જાિદરેરતંત્રના સરરારી માહિતી અતિરારીઓ, મદદનીશ સરરારી માહિતી અતિરારીઓ અને વીભાગીય
રાયદારીય (એપેલેટ) સતાતિરારી તવશેન પ્રો સં૫ર્ક માહિતી નીચેના નમુનામાં આપ પ્રો.
સરરારી તંત્રનુ ં નામ : મામલતદાર રચેરી દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા
(૧) સરરારી માહિતી અતિરારીઓ :શી વી.એસ. ખાંટ મામલતદાર દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા
ટદરે લીફ પ્રોનનં. ૭૫૬૭૦૦૦૩૩૮
ઇ-મેઇલ : MAM-DETROJ-RAMPURA @ GUJARAT.GOV.IN
તવભાગીય એ૫લેટ અતિરારી (રાયદા) સતાતિરારી :(૧)

શી.આઇ.આર.વાળા નાયબ રલેરટર અને પ્રાંત અતિરારી, તવરમગામ
ટદરે લીફ પ્રોન નંબર: ૯૯૭૮૪૦૫૨૦૧

પ્રકરણ -૮
ુ રવાની કાય્મ ૫ઘિઘત
ઘનણ્મય લેવાની પ્રહ્રક્રિયામાટ અનસ
૮.૧

જુદા જુદા મુદાઓ અંગે તનણ્કય લેવા માટદરે રઇ રાય્ક ૫ઘિતત – સબંતિત લાગુ ૫ડતા રાયદા અને તે
અનુસરવામાં આવે છે. ? (સણચવાલય અને સંગ્રિ અને િદરેઠળના તનયમ પ્રોની િ પ્રોગવાઇનુ ંસાર
રામરાિના તનયમ પ્રોના તનયમસંગ્રિ, અનય તનયમ પ્રો/ તનયમ પ્રો તવગેરદરેન પ્રો સંદભ્ક ટાંરી શરાય )

૮.૨

ુ ાર
અગતયની બાબત પ્રો માટદરે ર પ્રોઇ ખાસ તનણ્કય લેવા માટદરે ની – તનયમ પ્રોનસ
દડીસતાવેજી રાય્ક ૫ઘિતતઓ/ ઠરાવેલી રાય્ક ૫ઘિતતઓ/તનયમ
માં૫દડ પ્રો/ તનયમ પ્રો રયા રયા છે ? તનણ્કય લેવા માટદરે રયા ડીસતરદરે તવચાર રરવામાં આવે છે. ?

૮.૩

તનણ્કયને િનતા સુિી ૫િોંચાડવાની રઇ ૫ઘિતત છે ? – ટપાલ ઘવારા ાં આવયવડીસ આ સાથા તેમિ અરિદાર
િાિર િ પ્રોય ત પ્રો િા આ સાથ પ્રો િા આ સાથ

૮.૪

તનણ્કય લેવાની પ્રહરયામાં જેના મંતાં આવય પ્રો – લેવાનાર છે - ૧. સબંતિત સર્કલ ઓફીસર
તે અતિરારીઓ રયા છે. ?

૨. સબંતિત નાયબ મામલતદાર
૩. મામલતદારશી દદરે ત્ર પ્રોિ –રામપુરા

૮.૫

તનણ્કય લેનાર અંતતમ સતાતિરારી ર પ્રોણ છે. ?

૧. મામલતદારશી દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા
૨. મે.નાયબ રલેરટરશી, તવરમગામ પ્રાંત
૩. મે. રલેરટરશી, અમદાવાદ

૮.૬

જે અગતયની બાબત પ્રો ૫ર જાિદરેર સતાતિરારી ઘવારા
તનણ્કય લેવામાં આવે છે તેની અલગ રીતે માહિતી નીચે
નમુનામાં આપ પ્રો
ક્રમ નંબર

-

જેના ૫ર તનણ્કય લેવાનાર છે તે તવષય માગ્કદશ્કર

-

સુચન/હદશાતનદ્ શ િ પ્રો ર પ્રોઇ િ પ્રોયત પ્રો

-

અમલની પ્રહરયા

ુ ાર
- તનયમ પ્રોનસ

તનણ્કય લેવાની રાય્કવાિીમાં સરળાયેલ અતિરારીઓન પ્રો િ પ્રોદ પ્રો

-

ઉ૫ર િણાવેલ અતિરારીઓના સં૫ર્ક અગેની માહિતી

- મામલતદાર, દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા

િ પ્રો તનણ્કય આ સાથી સંત પ્રોષ ન િ પ્રોય ત પ્રો રયાં અને જે તે રાયદા

- એ૫લેટ અતિરારીશીને

તનયમ પ્રોન ુ ંસાર સબતિત રદરેવી રીતે અપીલ અતિરારીશીને મે. નાયબ રલેરટરશી, તવરમગામ પ્રાંત
અપીલ દાખલ રરવી ?

પ્રરરણ- ૯
અતિરારીઓ અને રમ્કચારીઓની માહિતી પુસડીસતરા
અ.નં.

અતિરારીશી/રમ્કચારીશીનું નામ

િ પ્રોદ પ્રો

મ પ્રોબાઇલ નંબર

૧

શી વી.એસ. ખાંટ

મામલતદાર

૭૫૬૭૦૦૦૩૩૮

૨

શી એસ.વી. ચાંપનેરી

ના.મામ. પુરવઠા

૯૯૯૮૧૧૭૨૨૮

૩

શી ભગીર આ સાથતસસિંિ વાળા

ના.મામ. ઇ-િરા

૯૪૨૭૨૬૭૩૨૦

૪

શી બી.પી. ૫ટદરે લ

ના.મામ. મતદારયાદી

૯૯૯૮૧૨૩૩૦૦

૫

શી આર.રદરે. ૫ટદરે લ

રલાર્ક

૯૫૭૪૫૯૦૯૮૮

૬

શી જીમી .એન. સુ આ સાથાર

રલાર્ક

૭

શી અરતવસિંદ ૫રમાર

રદરે વનમુ તલાટી

૯૯૧૩૪૩૦૯૩૪

૮

શી બી.એમ.વાિેલા

રદરે વનમુ તલાટી

૯૯૨૫૬૫૪૯૧૬

૯

શી ડી.એમ. ચૌિરી

રદરે વનમુ તલાટી

૧૦

શી એસ.પી. ૫ટદરે લ

રદરે વનમુ તલાટી

૧૧

શી તનવાસ કુમાર

રદરે વનમુ તલાટી

૯૭૨૫૧૬૫૭૭૬

૧૨

શી બી.ડી. પ્રજા૫તત

રદરે વનમુ તલાટી

૯૩૫૯૪૬૫૭૧૬

૧૩

શી રદરે.એચ . વાિેલા

રદરે વનમુ તલાટી

૯૯૭૮૨૩૭૨૭૨

પ્રકરણ – ૧૦ (ઘનયમ્રો સટગ્રહ -૧૦ )
તવતનયમ પ્રોની િ પ્રોગવાઇ રયા મુિબ મિદરેનતાણાની પઘિતત સહિત દરદરે ર અતિરારી અને રમ્કચારીને
મળત ું માતસર મિદરેનતાણુ ં
૧૦.૧

નીચેના નમુનામાં માહિતી દશા્કવેલ છે.

અ.નં.

અતિરારીશી/

િ પ્રોદ પ્રો

રમ્કચારીશીનુ ં નામ

માતસર

વળતર/

તવતનયમરમાં

મિદરેનતાણુ ં

વગર

િણાાં આવયા મુિબ

ભથ્ુ ં

મિદરેનતાણુ ં નરરી
રરવાની રાય્ક
૫ઘિતત

૧

શી વી.એસ. ખાંટ

મામલતદાર

૨

શી એસ.વી. ચાંપનેરી

ના.મામ. પુરવઠા

૩

શી ભગીર આ સાથતસસિંિ વાળા

ના.મામ. ઇ-િરા

૪

શી બી.પી. ૫ટદરે લ

ના.મામ.
મતદારયાદી

૫

શી આર.રદરે. ૫ટદરે લ

રલાર્ક

૬

શી જીમી .એન. સુ આ સાથાર

રલાર્ક

૭

શી અરતવસિંદ ૫રમાર

રદરે વનમુ તલાટી

૮

શી બી.એમ.વાિેલા

રદરે વનમુ તલાટી

૯

શી ડી.એમ. ચૌિરી

રદરે વનમુ તલાટી

૧૦

શી એસ.પી. ૫ટદરે લ

રદરે વનમુ તલાટી

૧૧

શી તનવાસ કુમાર

રદરે વનમુ તલાટી

૧૨

શી બી.ડી. પ્રજા૫તત

રદરે વનમુ તલાટી

૧૩

શી રદરે.એચ . વાિેલા

રદરે વનમુ તલાટી

પ્રકરણ-૧૧ (ઘનયમ સટગ્રહ-૧૧ )
પ્રતયેક્ષ સટસષાને ફાળવાયેલ અંદાજ૫ત
તમામ ય પ્રોિનાઓ સુણચત ખચ્ક અને રરદરે લ ચુરવણી અંગે અિદરેવાલ પ્રોની તવગત પ્રો, તવરાસ, તનણ્કય અને
ટદરે રનીરી રાયયો અંગે િવાબદાર જાિદરેરતંત્ર માટદરે
૧૧.૧

જુદી જુદી ય પ્રોિનાઓ અનવયે જુદી-જુદી પ્રવ પતતઓ માટદરે અંદાિ૫ત્રની માહિતી નીચેના
નમુનામાં માહિતી દશા્કવેલ છે.

વષ્ક: ૨૦૧૭-૧૮
ક્રમ.નં.

પ્રવ પતત

ય પ્રોિનાનું
નામ/સદર

પ્રવ પતત શરૂ

સુણચત

મંજુર

છુટી

છેલલા વષ્કન ું

રાય્કની

રયા્કની

રરમ

 આ સાથયેલ

રરદરે લ/ચુરવેલ

ખરદરે ખર ખચ્ક

ગુણવતા

રરમ

રરમ (િપતાની

માટદરે સંપણ્ક

સંખયા )

રામગીરીમાટદરે

તારીખ

િવાબદાર
અતિરારી
-

-

-

-

-

-

-

-

-

જાિદરેરતંત્ર પ્રો માટદરે
અ.નં.
-

સદર
-

સુણચત અંદાિ૫ત્ર
-

મંજુર  આ સાથયેલ

છુટી રરદરે લ ચુરવેલ રરમ

અંદાિ૫ત્ર

(િપતા ની સંખયા )

-

-

કુલ ખચ્ક
-

પ્રકરણ- ૧૨
સહાયકી કાય્મ્રક્રિમ્રોના અમલ અગે ની ૫ઘિઘત
૧૨.૧નીચે નમુના મુિબ માિીતી આપ પ્રો.
૧.

રાય્કક્રમ/ય પ્રોિનાનુ ં નામ

૨.

રાય્કક્રમ/ ય પ્રોિનાન પ્રો સમયગાળ પ્રો

૩.

રાય્કક્રમન પ્રો ઉદદરે શ

૪.

રાય્કક્રમના ભૌતતર અને નાણારીંય લયકાંર પ્રો (છેલલા વષ્ક માટદરે )

૫.

લાભા આ સાથ્શીની પાત્રતા

૬.

લાભ અંગેની પુવ્કિરૂરીયાત પ્રો

૭.

રાય્કક્રમન પ્રોલાભ લેવાની ૫ઘિતત

૮.

પાત્રતા નરરી રરવા અંગેના મા૫દંડ પ્રો

૯.

રાય્કક્રમમાં આપેલ લાભની તવગત (સિાયરીની રરમ અ આ સાથવા આ૫વામાં આવેલ
અનય મદદ ૫ણ દશા્કવવી )

૧૦.

સિાયરી તવતરણની રાય્ક ૫ઘિતત

૧૧.

અરજી રયાં રરવી રદરે અરજી રરવા માટદરે રચેરીમાં ર પ્રોન પ્રો સં૫ર્ક રરવ પ્રો.

૧૨.

અરજી ફી (લાગુ ૫ડત ું િ પ્રોય તયાં )

૧૩.

અનય ફી (લાગુ ૫ડત ું િ પ્રોય ત પ્રો )

૧૪.

અરજી ૫ત્રરન પ્રો નમુન પ્રો (લાગુ ૫ડત ુ િ પ્રોય ત પ્રો િ પ્રો સાદા રાગળ ૫ર અરજી રરી િ પ્રોય
ત પ્રો અરિદારદરે અરજીમાં શુ શુ ં દશા્કવવુ ં તેન પ્રો ઉલલેખ રર પ્રો )

૧૫.

બીડાણ પ્રોની યાદી (પ્રમાણ૫ત્ર/દડીસતાવેિ પ્રો)

૧૬.

ણબડાણ પ્રોન પ્રો નમુન પ્રો

૧૭.

પ્રહક્રયા ને લગતી સમડીસયાઓ અંગે રયા સં૫ર્ક રરવ પ્રો

૧૮.

ઉ૫લબિ તનતિની તવગત પ્રો (જિલલા રયકા, િટર ર x યકા વગેરદરે જેવા તવતવિ ડીસતર પ્રોએ )

ુ ામાટ લાભાષ્થીઓને યાદી
નીચેના નમન
ક્રમ નં./

લાભા આ સાથીનું

સિાયરીની

માતા-તપતા

૫સંદગીન પ્રો

ર પ્રોડ

નામ

રરમ

/વાળી

મા૫દડ

સરનામા

નગર/ગામ

િર.નં.

પ્રકરણ-૧૩ (ઘનયમ સટગ્રહ -૧૩ )
તેણે આપેલ રાહત્રો, ૫રમીટ ક્ અઘિકત
ૃ મેળવનારની ઘવગત્રો
ુ ા મજ
ુ બ માહહતી આપ્રો.
નીચેના નમન
૧.

રાય્કક્રમ નામ

૨.

પ્રરાર (રાિય /૫રમીટ /અતિકપતત )

૩.

ઉદદરે શ

૪.

નરરી રરદરે લ લકયાંર ( છેલલા વષ્ક માટદરે )

૫.

પાત્રત્રા

૬.

પાત્રત્રા માટદરે ના મા૫દંડ

૭.

પુવ્ક િરૂરીયાત પ્રો

૮.

લાભ મેળવવાની ૫ઘિતત

૯.

રાિય /૫રમીટ/અતિકપતતની સમય મયા્કદા

૧૦.

અરજીન પ્રો નમુન પ્રો ( લાગુ ૫ડત ું િ પ્રોય તયાં )

૧૧.

અરજીની ફી (લાગુ ૫ડત ું િ પ્રોય તયાં )

૧૨.

ણબડાણ પ્રોની યાદી (પ્રમાણ૫ત્ર પ્રો /દડીસતાવેિ પ્રો )

૧૩.

ણબડાણ પ્રોન પ્રો નમુન પ્રો

ુ ામાટ લાભાઘષથિની ઘવગત્રો
નીચે આપેલા નમન
ક્રમનં. / ર પ્રોડ

લાભા આ સાથ્શીન ું
નામ

-

-

રાયદદરે સરતાની
ની મુદત
-

માતા-

સરનામું

તપતા/વાલી

જિલલ પ્રો

શિદરેર

-

-

-

નગર/ગામ

િર.નં.

-

-

પ્રકરણ-૧૪ (ઘનયમ સટગ્રહ -૧૪ )
કાય્યો કરવા માટ્ નકકી કર્લા િ્રોરણ્રો
૧૪.૧

તવતવિ પ્રવ પતતઓ/રાય્કક્ર્ર્રમ પ્રો િા આ સાથ િરવા માટદરે તવભાગે નરરી રરદરે લ િ પ્રોરણ પ્રોની તવગત પ્રો આપ પ્રો
૧.

ગામ નુમના નંબર- ૬, ૭/૧૨ અને ૮ અ ની નરલ પ્રો ઇ-િરા રદરેન્દ્ર ઉ૫ર આ સાથી
ર પ્રોરામપમુટરાઇઝ નરલ પ્રો મેળવી શરાય છે.

૨.

સરરારશીની ય પ્રોિનાઓ િદરેઠળ રજુ રરવા અંગેના જાતતના દાખલાઓ, ઓ.બી.સી
દાખલ પ્રોઓ, ન પ્રોન હક્રમીલીયર દાખલાઓ માટદરે નીયત નમુનામાં અરજી રરવા આ સાથી
િરૂરી તપાસ રરી દાખલાઓ આ૫વામાં આવે છે.

૩.

ડ પ્રોમીસાઇલ સટ્ટીહફરદરેટ મેળવવા માટદરે તનયત નમુનામાં અરજી સા આ સાથે દશ વષ્ક  આ સાથી
વીશ વષ્ક ના વસવાટના પુરાવા રજુ રરવાના રિદરે છે.

૪.

ખેડુતના દાખલા મેળવવા માટદરે સામાનય અરજી, િ પ્રોરણ રરદરે લ અરજીની ૭/૧૨ ની
નરલ પ્રો, સ પ્રોગંદનામા, જે તાલુરા /ગામમાં િમીન ખરીદવાના િ પ્રોય તે ગામની નરલ પ્રો
તવગરદરે

પ્રકરણ -૧૫ (ઘનયમ સટગ્રહ -૧૫ )
વીજાણ ુ રૂપે ઉ૫લબિ માહહતી
૧૫.૧

વીજાણુ ં રૂપે ઉ૫લબિ તવતવિ ય પ્રોિનાઓની માહિતીની તવગત પ્રો આપ પ્રો.
૧.

મામલતદાર રચેરી દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરાના ઇ-િરા રદરેન્દ્ર ઉ૫ર આ સાથી ગા.ન.નં.૬, ૭/૧૨ અને
૮- અ ની નરલ પ્રો આ૫વામાં આવે છે. અને એર નરલના રૂપીયા ૫/- પ્રમાણે િમા
રરવાના  આ સાથાય છે.

પ્રકરણ-૧૬ (ઘનયમ સટગ્રહ -૧૬ )
માહહતી મેળવવા માટ્ નાગરીક્રોને ઉ૫લબિ સવલત્રોની ઘવગત્રો
૧૬.૧

લ પ્રોર પ્રોને માહિતી મળે તે માટદરે તવભાગે ન અ૫નાવેલ સાિન પ્રો, ૫ઘિતતઓ અ આ સાથવા સવલત પ્રો
જેવી રદરે,

૧.

કચેરી ગ્રટષાલય : -

ુ
મામલતદાર રચેરી દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરાના ગ્રં આ સાથાલયમાં બી.સી.એસ.આર. સી.આર.પી.સી િમીન મિદરેસલ
અતિતનયમ ગણ પ્રોત િારા તવગેરદરે પુડીસતર પ્રો ઉ૫લબિ િ પ્રોય નાગહરર પ્રો જેની માહિતી મેળવી શરદરે
છે.
૨.

નાટક અને શ્રો:દારૂબંિી ૫લસ પીલીય પ્રો, ર પ્રોગ ચાળાઓ, ભુરં૫ અને પુર જેવી કુદારતી આફત પ્રોમાં લ પ્રોર પ્રોને
િરૂરી માગ્ક દશ્કન મળે તે અગે ગામ પ્રોમાં નાટર, શ પ્રો અને ડાયરા જેવા રાય્કક્રમ પ્રો માહિતી ખાત ુ
તરફ આ સાથી રરવામાં આવે છે.

૩.

વત્મમાન ૫ત્રો: -

તાલુરામાં આવેલ મઘયાિન ભ પ્રોિન ય પ્રોિના િદરેઠળના રમ્કચારીઓની તનમણુ ંર તાલુરામાં આવેલ
પંહડત હદન દયાળ ગ્રાિર ભંડાર (સરરાર માનય સડીસતા અનાિની દુરાન ) ખ પ્રોલવાની  આ સાથાય
તયારદરે વત્કમાન૫ત્ર પ્રોમાં આ અંગેની જાિદરેરાત આ૫વામાં આવે છે.
૪.

પ્રદશ્યોન્રો:ખેતી અંગેના પ્રદશ્કન પ્રો ખેતી વાડી ખાતા તરફ આ સાથી ગામ પ્રોમાં રરવામાં આવે છે. તેમિ આર પ્રોગય
સંબંિ પ્રા આ સાથતમર આર પ્રોગય રદરેન્દ્ર તરફ આ સાથી પ્રદશ્કન પ્રો રરવામાં આવે છે.

૫.

ન્રોટીસ બ્રોડ:્મ
ચુ ંટણીના જાિદરેરનામા ત આ સાથા અનય રચેરી તરફ આ સાથી આવતી ન પ્રોટીસ રચેરીના ન પ્રોટીસ બ પ્રોડ્ક ઉ૫ર
મુરવામાં આવે છે.

૬.

કચેરીમાટ ર્ કડ્મન ટુ ઘનરીક્ષણ:
રચેરીના રદરે રડ્કન ુ ં તનરીયકણ રરવા માટદરે તનયત નમુનામાં અરજી સા આ સાથે રૂતપયા ૨૦/-  આ સાથી
તનરીયકણ રરવા દદરે વામાં આવે છે.

૭.

દસતાવેજ્રોની નકલ મેળવવાની પઘિઘત
સાદી અરજી રરી અરજીમાં િણાવેલ દડીસતાવેિ મુિબની નરલ પ્રો આ૫વામાં આવે છે.

૮.

ઉ૫લબિ મહુ ઢિત ઘનયત સટગ્રહ:૧.

ુ અતિતનયમ
િમીન મિદરેસલ

૨.

ુ તનયમ પ્રો
િમીન મિદરેસલ

૩.

ચુ ંટણી તનયમ પ્રો

પ્રકરણ – ૧૭ (ઘનયક સટગ્રહ -૧૭ )
અનય ઉ૫ય્રોગી માહહતી
૧૭.૧

લ પ્રોર પ્રો ઘવારા પુછાતા પુછાતા પ્રરશ પ્રો અને તેના િવાબ પ્રો
તાલુરા ફરીયાદ નીવારણ ફ પ્રોમ્વે તાલુરામાં અસડીસતતવમાં આવેલ છે. જેમાં સાદી અરજી રરી
પુછી શરાય છે.

૧૭.૨

માહિતી મેળવવા અંગે
૧.

૨.

અરજી ૫ત્રર (સંદભ્ક માટદરે ભરદરે લા અરજી ૫ત્રરની નરલ )

ફી. રૂતપયા ૨૦/૩.

માહિતી મેળવવા માટદરે ની અરજી રઇ રીતે રરવી- તનયત નમુના- ર માં અરજી
રરવાની  આ સાથાય છે.

૪.

માિતી આ૫વાન પ્રો ઇનરાર રરવામાં આવે તેવા વખતે નાગહરરન પ્રો અતિરાર અને
અપીલ રરવાની રાય્કવાિી.
મામલતદારશી દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા તરફ આ સાથી માહિતી આ૫વામાં ઇનરાર રરવામાં આવે
ત પ્રો પ્રાંત અતિરારીશી તવરમગામને અપીલ રરી શરાય છે.

ુ ્રો- ક
નમન
ુ ્રો
માહહતી માટગવા માટ્ની અરજીન્રો નમન
(જુઓ તનયમ-૬ )
આઇ.ડી.નં.
(રચેરી ઉ૫ય પ્રોગ માટદરે )
પ્રતત,
સરરારી માહિતી અતિરારીશી,
મામલતદાર રચેરી દદરે ત્ર પ્રોિ-રામપુરા
૧.

અરિદારનુ ં નામ:

૨.

સરનામુ:-ં

૩

માહિતીની તવગત પ્રો :- સંબહિત તવભાગ: માગેલી માહિતીની તવગત પ્રો

૪.

૧.

માંગેલી માહિતીનુ ં તવવરણ

૨.

માંગેલી માહિતીન પ્રો સમય ગાળ પ્રો

૩.

અનય તવગત પ્રો

આ આ સાથી િણાવુ ં છું રદરે, માંગવામાં આવેલી માહિતી અતિનીયમની રલમ-૬ માં મુરવામાં આવેલ

ુ ્ક જાણરારી મુિબ તે આ૫ની રચેરીને લગતી છે.
પ્રતતબંિ િદરેઠળની ન આ સાથી અને મારી સંપણ
૫.

સમયક અિીરારીની રચેરીમાં તા.ના.નં.  આ સાથી રૂ/. ની  આ સાથી િમાં રરાવવી છે.

ડીસ આ સાથળ:
તારીખ:-

અરિદારની સિી
ઇ-મેઇલ સરનામુ, િ પ્રો િ પ્રોયત પ્રો,
ટદરે લીફ પ્રોન નં. (રચેરી)
િર

નોંિ:

૧.

નમુન પ્રો ર ભરવામાં સરરારી માિીતી અતિરારી ય પ્રોગય મદદ રરી શરદરે.

૨.

ફ પ્રોમ્ક – ર તમામ બાબતે પુરદરેપરૂુ ભરવુ અને િરૂરી માહિતીની તવગત પ્રો પુરી પાડવામાં ર પ્રોઇ

સંહદગિતા ન રિદરે તે સુતનતશત રરવુ ં
નમુન પ્રો: ર માં રરવામાં આવેલ અરજી ન પ્રો ડીસવીરાર
આઇ.ડી.નં.

તા.

૧.

ના રહિશ, શી/શીમતત/કું.તરફ આ સાથી

૨.

માહિતી અતિરાર, અતિતનયમ ૨૦૦૫ ભારત સરરારન પ્રો (૨૦૦૫ ) ન પ્રો અતિતનયમ નં. રર ની રલમ-૬
િદરેઠળ નમુના- ર માં અરજી રરવી.

૩.

સામાનય રીતે ૧૫ હદવસમાં માહિતી આ૫વાનુ ં સુચવવામાં આાં આવમ ુ છે અને ર પ્રોઇ ૫ણ સંિ પ્રોગ પ્રોમાં
અરજી મળયાની તારીખ આ સાથી ૩૦ હદવસ મા ત પ્રો માહિતી આ૫વાની િ પ્રોય છે અને ર પ્રોઇ રદરેસમાં એવુ ં
િણાય રદરે માંગવામાં આવેલી માહિતી આપી શરાય તેમ ન આ સાથી. ત પ્રો. તેન ુ ં રારણ દશા્કવત પ્રો માંગણી
નામંજુર રરત પ્રો ૫ત્ર પાઠવવામાં આવેશ.ે

૪.

અરિદારદરે તા. ના ર પ્રોિ સવારના ૧૧-૦૦  આ સાથી બપ પ્રોરના ૧-૦૦ વાગયા દરરામયાન સિી રરનારન પ્રો સં૫ર્ક
રરવ પ્રો

૫.

અરિદારદરે સુણચત હદવસ (સ પ્રો) એ િાિર નિી શરદરે નહિ ત પ્રો ર પ્રોઇ તવલંબ બદલ સરરારી માહિતી
અતિરારી િવાબદાર રિદરેશ.

૬.

માહિતી મેળવવા ૫િદરેલા ફી ની ર પ્રોઇ રરમ બારી રિદરેતી િ પ્રોય ત પ્રો અરિદારને તે સમયક અતિરારી પાસે
િમાં રરાવાવની રિદરેશ.ે

૭.

અરિદાર તેની અરજીની ૫હરસડીસ આ સાથતત જાણવા વખતે તવભાગની વેબ- સાઇટન પ્રો ૫ણ સં૫ર્ક રરી શરદરે છે.
સરરારી માહિતી અતિરારી
સિી અને તસરર પ્રો.
ઇ-મેઇલ એડદરેસ:
વેબસાઇડ:
ટદરે .નં.
તારીખ

