શ્રી વસવસંતભતભાઇ.બ્રી.પટે લ

માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર
મતભામલતદતભાર મણિનગર

અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-(૪)
નવસં.સ્રીટી મણિનગર/એડીએમ/રતભાટુઈ/પ્રી.એ.ડી/ર 0 ૧૮
સ્રીટી મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી કચેરી,
બલલોક નવસં.એ, પતભાવસંચમલો મતભાળ, બહમ
ુ તભાળી મકતભાન,
લતભાલ દરવતભાજ, અમદતભાવતભાદ-૧.
તતભા.૦૬/૦૭/ર 0 ૧૮
પતત,
મે.જિલલતભા કલેકટરશ્રી
મતભામ.મણિનગર/પલો.એ.ડડ.
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પ્રી.આર.ઓ. શાતભાખાતભા,
સુભતભાષબ્રીિ સકસર્કલ ,અમદતભાવતભાદ.

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 ઉપરલોકત તવષયનતભા અનુસવસંઘતભાને િિતભાવવતભાન ુવસં કે મતભાડતત્રી અતકકતભારી અતકતનયમન્રી કલમ-૪
અતગસર્કત પલોએકટીવ ડીસકલલોઝર (PAD) તૈયતભાર કરવતભામતભાવસં આવેલ છે ે તેન ુવસં ઈનસપેકશાન કમ ઓડીટ કરી
પમતભાિપત સત મતભાડતત્રી પુસત્રીકતભા આ સતભાથે સતભામેલ કરી મલોકલેલ છે ે જ મે.સતભાતેબ ને તવદત થતભાય.

સ્રીટી મતભામલતદતભાર મણિનગર
અમદતભાવતભાદ
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પમતભાિપત
આથ્રી પમતભાણિત કરવતભામતભાવસં આવે છે ે કે મતભારતભા વડતવટી કતભાયસર્કકત
ે તેઠળન્રી જતેર સતતભામવસંડળ
મતભામલતદતભાર કચેરી, મણિનગર ધવતભારતભા મતભાડતત્રી અતકકતભાર અતકતનયમ-૨૦૦૫ ન્રી કલમ-૪ અતગસર્કત સવવસંય
જતેર કરવતભાન્રી બતભાબતલો (પલોએકટીવ ડીસકલલોઝર) (PAD) તૈયતભાર કરવતભામતભાવસં આવેલ છે ે અને તતભા.૨૨/૦૫/૧૮
ન્રી સસથતતએ તે અધયતન કરવતભામતભાવસં આવેલ છે ે જનુવસં અમતભારતભા ધવતભારતભા ઇનસપેશાન કમ ઓડીટ કરવતભામતભાવસં આવ્ુ છે ે
અને જ બતભાબતે કત્રી િિતભાઇ તત્રી અગર તલો અપુરત્રી તવગતલો િિતભાઇ તત્રી તેન્રી પ ૂતસર્કતતભા કરવતભામતભાવસં આવ્રી છે ે.

સથળળ અમદતભાવતભાદ
તતભા. ૩૦/૦૬/ર 0 ૧૮
સ્રીટી મતભામલતદતભાર મણિનગર
અમદતભાવતભાદ
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માહિતી (મેળવવાના)અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ પ્રસતાવના

લલોકશાતભાતીમતભાવસં લલોકલોને મતભાડતત્રીગતભાર રતભાખાવતભા અને તેન્રી (લલોકશાતભાતીન્રી) કતભામગ્રીરી જવ્રી મતભાડતત્રીન્રી
પતભારદતશાિતતભા મતતવન્રી િરૂરી છે ે અને ભ્રષટતભાચતભારલોને તનયવસંતિમતભાવસં રતભાખાવતભા અને સરકતભારલો અને તેનતભા મતભાધયમલો
પજને િવતભાબદતભાર રતે તે િરૂરી તલોય મતભાડતત્રીનતભા અતકકતભાર બતભાબતનલો અતકતનયમ-ર 00 પ અમલમતભાવસં આવેલ
છે ે.

(વ્રી.બ્રી.પટેલ)
સ્રીટી મતભામલતદતભાર મણિનગર
અમદતભાવતભાદ

મતભામ.મણિનગર/પલો.એ.ડડ.

Page 4

પ્રકરણ-૧
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫
મામલતદાર કચેરી મણિણનગર(સીટી), જિ.અમદાવાદ
પ્રસતાવના
૧.૧

લલોકશાતભાતીમતભાવસં લલોકલોને મતભાડતત્રીગતભાર રતભાખાવતભા અને તેન્રી (લલોકશાતભાતીન્રી) કતભામગ્રીરી જવ્રી મતભાડતત્રીન્રી
પતભારદતશાિતતભા મતભાટે િરૂરી છે ે અને ભ્રષટતભાચતભારલોને તનયવસંતિમતભાવસં રતભાખાવતભા અને સરકતભારલો અને તેનતભા મતભાધયમલો
પજને િવતભાબદતભાર રીતે િરૂરી તલોય મતભાડતત્રીનતભા અતકકતભાર

બતભાબતનલો અતકતનયમ-ર 00 પ અમલમતભાવસં

આવેલ છે ે.
૧.ર

મતભાડતત્રી અતકકતભાર અતકતનયમ-૨૦૦૫ નલો મુખય ઉદેશા પજ અને સરકતભાર વ વચચે સેત ુ બવસંકતભાય અને
સરકતભારશ્રી તરફથ્રી થત્રી યલોિનતભાઓ, કતભામગ્રીરીઓન્રી મતભાડતત્રી લલોકલો સુક્રી પતોંચે અને લલોકલોને તેમને
િરૂરી મતભાડતત્રીઓ ભતભારતનતભા બવસંકતભારિ તેઠળ પતભાપત થયેલ તકકલો મુિબ જિકતભારી તવસંત અથવતભા તેનતભા
તનયવસંતિ તેઠળનતભા અતકકતભારી/કમસર્કચતભારીઓએ ઉપયલોગ કરવતભાનતભા તનયમલો અને અતકતનયમલો, સુચનતભાઓ
તનયમ સવસંગ્રત અને દફતરલોન્રી યતભાદીથ્રી પજને મતભાડતત્રીગતભાર કરવતભાનલો રતેલ છે ે

૧.૩

મતભાડતત્રી અતકકતભાર અતકતનયમ તેઠળ કલોઈ પિ વયસકતઓ/સવસંસથતભાઓ/સવસંગઠનલો વગેરેને તમન્રી
સરકતભારી તવસંતમતભાવસં જ તે તવભતભાગ અથવતભા દફતરી કતભામ અગે જ તે દફતરી મતભાડતત્રી મેળવવતભાનલો
ઉપયલોગ્રી છે ે.

૧.૪

મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી કચેરી ગ્રતભામય કકતભાથ્રી તતભાલકુ તભા કકતભા અને જીલલતભા કકતભા સુક્રીન ુવસં મતભાડતત્રી
મતભાળખુવસં ગલોઠવતભાયેલ છે ે

૧.૫

વયાખયાઓ.
(૧)

મતભાડતત્રી (મેળવવતભાનતભા) અતકકતભાર અતકતનયમ-ર૦૦પ તેઠળન્રી વયતભાખયતભાઓ ન્રીચે મુિબ છે ે.
(ક)

''સમુણચત સરકતભાર'' એટલે
(૧)

કેન્દ્ર સરકતભાર અથવતભા સવસંઘ રતભાિય કેત વડતવટી ધવતભારતભા પતયક અથવતભા પરલોક
રીતે સથપતભાયેલ રચતભાયેલ મતભાલ્રીકીવતભાળતભા તનયવસંતિવતભાળતભા અથવતભા ફવસંડ રૂપે મલોટતભા
પતભાયે તકરતભાિ મેળવેલ જતેર સતતભા મવસંડળ સબવસંકમતભાવસં કેન્દ્ર સરકતભાર
(૨)
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મતભાલ્રીકી વતભાળતભા તનયવસંતિ વતભાળતભા અથવતભા ફવસંડ રૂપે મલોટતભા પતભાયે તકરતભાિ મેળવેલ
જતેર સતતભા મવસંડળ સબવસંકમતભાવસં રતભાિય સરકતભાર
(૨)

રેકડસર્કમતભાવસં ન્રીચેનલો સમતભાવેશા થતભાય છે ે
(ક)

કલોઈ દસતતભાવેિ તસતપત અથવતભા ફતભાઈલ

(ખા)

કલોઈ દસતતભાવેિન્રી મતભાઈકલોડફલમ, મતભાઈકફીશા અથવતભા ફેસ્રીમતભાઈલ નકલ

(ગ)

આવ્રી મતભાઈકલોડફલમમતભાવસં સમતભાતવષટ પતતકપતત અથવતભા પતતકપતતઓન્રી (મલોટી કરેલ્રી તલોય
કે ન તલોય તલો પિ) કલોઈ નકલ અને

(ઘ)
(૩)

કલોમપ્ુટર અથવતભા બ્રીજ કલોઈ સતભાકનથ્રી રજુ કરેલ્રી બ્રીજી કલોઈ સતભામગ્ર્રી

''મતભાડતત્રીનલો અતકકતભાર'' એટલે આ અતકતનયમ તેઠળ કલોઈ જતેર સતતભા મવસંડળ અથવતભા તેનતભા
તનયવસંતિ તેઠળન્રી મતભાડતત્રી મેળવવતભાનલો અતકકતભાર અને તેનતભાવસં
(ક)

કતભામકતભાિ, દસતતભાવેિલો, રેકડસર્કન્રી તપતભાસ કરવતભાનતભા

(ખા)

દસતતભાવેિલો અથવતભા રેકડસર્કન્રી નોંક, ઉતતભારતભા અથવતભા પમતભાણિત નકલલો લેવતભાનતભા

(ગ)

સતભામગ્ર્રીનતભા પમતભાણિત પુરતભાવતભા લેવતભાનતભા

(ઘ)

ડીસકેટસ,ફલલોપ્રી, તવડીયલો કેસેટનતભા સવરૂપમતભાવસં અથવતભા બ્રીજ કલોઈ ઈલેકલલોન્રીક પધકત્રી
અથવતભા િયતભારે આવ્રી મતભાડતત્રી કલોઈ કલોમપ્ુટરમતભાવસં અથવતભા બ્રીજ કલોઈ સતભાકનમતભાવસં
સવસંગ્રડતત તલોય તયતભારે તપ પ્રિંટ આઉટન્રી મતભારફતે મેળવવતભાનતભા અતકકતભારનલો સમતભાવેશા થતભાય
છે ે.
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પકરિ-ર (તનયમ સવસંગ્રત-૧)
સ મંગઠનની ધવગતો, કાય્યો અને ફરિો
ર.૧

ુ ખાતભાતતભાન ુ અગતયનુવસં
જતેરતવસંતનલો ઉદેપશા/તેત ુ :- મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી કચેરી સરકતભારશ્રીનતભા મતેસલ
અગ છે ે. આ કચેરીમતભાવસંથ્રી સરકતભારશ્રીન્રી જુદી-જુદી યલોિનતભાઓ અગેનતભા દતભાખાલતભાઓ આપવતભા, કતભાયદલો
અને વયવસથતભાન્રી જળવિ્રી કરવ્રી તવગેરે કતભામગ્રીરી થતભાય છે ે.

ર.ર

ુ ખાતભાત ુ
જતેર તવસંતનલો ટૂવસંકલો ઈતતતતભાસ અને તેન્રી રચનતભાનલો સવસંદભસર્ક રતભાજ-રિવતભાડતભાનતભા સમયથ્રી મતેસલ
અસસતતવમતભાવસં આવેલ છે ે.

૨.૩

જતેરતવસંતન્રી ફરિલોળ-

૨.૫

(ડ)

(ક)

કતભાયદતભાન્રી વયવસથતભાન્રી જળવિ્રી કરવ્રી

(ખા)

સરકતભારશ્રીનતભા ન્રીતતતનયમ મુિબન્રી વડતવટી ફરિલો બજવવ્રી

જતેરતવસંતન્રી મુખય પવ પતતઓ/કતભાય્(ક)

પછે તભાત વગસર્કનતભા લલોકલોને જુદતભા જુદતભા પકતભારનતભાવસં દતભાખાલતભા આપવતભાન્રી કતભામગ્રીરી

(ખ્)

મતભામલતદતભાર કલોટસર્ક એકટ અનવયે મળેલ સતતભાન્રી રૂએ કેસલોનલો તનકતભાલ કરવલો.

(ગ)

ુ કતભાયદલો અને તનયમલો તેઠળન્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી
િમ્રીન મતેસલ

(ઘ)

સૌરતભાષટ વ પક છે ેદન કતભારતભા-૧૯૫૧ અનવયે નતભા કેસલોનલો તનકતભાલ કરવલો

(ટ)

તતભાલકુ તભામતભાવસં કતભાયદલો અને વયવસથતભાન્રી જળવિ્રી કરવ્રી

(ઠ)

ડતભાઈંગ ડેકલેરેશાન લેવ,ુવસં ઈનકકવેસટ ભરવુ તવગેરેને લગત્રી કતભામગ્રીરી.

ૂ િ્રીન્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી.
નગરપતભાણલકતભા, કલોપ્રેશાન, લલોકસભતભા, તવકતભાનસભતભાને લગત્રી ચ વસંટ
(ઢ)

તતભાલકુ તભા આવેલ ૬૫ ગતભામલોનતભા ગતભામ નમ ૂનતભાનવસં.૭/૧૨ અને૮-અ નુવસં કલોમપ્ુટરતભાઈઝેશાન કરવતભામતભાવસં
આવેલ છે ે જન્રી નકલ ફી િમતભા લઈ ખાતભાતેદતભારને આપવતભામતભાવસં આવે છે ે તેમિ તતભાલકુ તભાનતભા દરેક
ગતભામનતભા ખાતભાતેદતભારન્રી પલોતતભાન્રી િમ્રીન સવસંબવસંક વતભારસતભાઈ, વેચતભાિ, બેંક બલોજ દતભાખાલ/કમ્રી,
વતેચિ્રી, સતભતભાગ્રીદતભાર, નતભામ દતભાખાલ, નતભામ કમ્રી અગેન્રી ગતભામ નમ ૂનતભા નવસં.૬ ન્રી નલોક
કલોમપ્ુટર ઉપર કરવતભામતભાવસં આવે છે ે.

ર.૬

જતેરતવસંત ધવતભારતભા આપવતભામતભાવસં આવત્રી સેવતભાઓન્રી યતભાદી અને તેન ુ સવસંણકપત તવવરિ ઉપર મુિબ

ર.૭

જતેરતવસંતનતભા રતભાિય, તનયતભામક કચેરી, પદેશા, જિલલલો, બલલોક વગેરે સતરલોએ સવસંસથતભાગત મતભાળખાતભાનલો
આલેખા (િયતભાવસં લતભાગ ુ પડતુવસં તલોય તયતભાવસં):- કલેકટરશ્રીનતભા હક
ુ મલો, સુચનતભાઓ અને મતભાગસર્કદશાસર્કન તેઠળ
સરકતભારશ્રીનતભા ન્રીતત તનયમ મુિબ મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી કચેરી અમલવતભારી કરે છે ે.

ર.૮

જતેર તવસંતન્રી અસરકતભારતતભા અને કતભાયસર્કકમતતભા વકતભારવતભા મતભાટેન્રી લલોકલોન્રી અપેકતભાઓળ૧.

મતભામલતદતભાર કચેરી મણિનગરમતભાવસં જતેરતવસંતન્રી અસરકતભારકતતભા અને કતભાયસર્કકમતતભા વકતભારવતભા
લલોકલો પતભાસે કલોઈ અપેકતભા રતેત્રી નથ્રી.

ર.

લલોકલો તરફથ્રી તેમન્રી અરજીઓ સતભાથે સરકતભારશ્રી તરફથ્રી નકકી થયેલ પુરતભાવતભાઓ િલોડીને રજુ
કરે તલો લલોકલોન્રી અરજીઓનલો તનકતભાલ સતવરે અને તનયત સમય મયતભાસર્કદતભામતભાવસં થતભાય અને
જતેરતવસંતન્રી અસરકતભારકતતભા અને કતભાયસર્કકમતતભામતભાવસં વકતભારલો થઈ શાકે તેમ છે ે.

ર.૯

લલોક સતયલોગ મેળવવતભા મતભાટેન્રી ગલોઠવિ અને પધકતતઓળલલોકલોન્રી અરજીઓ સતભાથે રજુ કરવતભાનતભા પુરતભાવતભાન્રી મતભાડતત્રી બલોડસર્ક ઉપર મુકવતભામતભાવસં આવે છે ે.

ર.૧ 0 સેવતભા આપવતભાનતભા દેખારેખા તનયવસંતિ અને જતેર ફરીયતભાદ તનવતભારિ મતભાટે ઉપલબક તવસંતળતતભાલકુ તભા કકતભાનતભા ફરીયતભાદ તનવતભારિ ફલોરમન્રી રચનતભા કરવતભામતભાવસં આવેલ છે ે અને જમતભા કલોઈ પિ ખાતભાતતભા કે
કલોઈ પિ લલોકલો દતભારતભા અરજી કરવતભામતભાવસં આવે તયતભારે દર મડતનતભાનતભા ચલોથતભા બુઘવતભારે મતભામલતદતભારશ્રીનતભા
તથતભા તનયત થયેલતભા અતકકતભારીશ્રીનતભા અધયકપિતભા તેઠળ તેનલો તનકતભાલ કરવતભામતભાવસં આવે છે ે.
ર.૧૧ મુખય કચેરી અને જુદતભા જુદતભા સતરલોએ આવેલ્રી અનય કચેરીઓનતભાવસં સરનતભામતભાવસં

ર.૧ર

૧.

કલેકટર કચેરી, સુભતભાષબ્રીિ સકસર્કલ પતભાસે, અમદતભાવતભાદ

ર.

પ ૂવસર્ક પતભાવસંત કચેરી, બલલોક નવસં.એ/૫, બહમ
ુ તભાળી મકતભાન, લતભાલ દરવતભાજ, અમદતભાવતભાદ

કચેરી શારૂ થવતભાનલો સમયળ:૧૦:૩૦
કચેરી બવસંક થવતભાનલો સમયળ:૧૮:૧૦

પકરિ-3 (તનયમ સગ્રવસંત)
અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલો
૩.૧

સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:

તલોદલો :- મતભામલતદતભાર મણિણનગર
સતાઓ વહિવટી
૧.

પછે તભાત વગસર્કનતભા લલોકલોને જુદતભા જુદતભા પકતભારનતભાવસં દતભાખાલતભા આપવતભા

ર.

ૂ િ્રીન્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી.
નગરપતભાણલકતભા, કલોપ્રેશાન, લલોકસભતભા, તવકતભાનસભતભાને લગત્રી ચ વસંટ

૩.

તતભાલકુ તભાને લગત્રી મતેસ ૂલ્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણાકીય
૧.

ુ શાતભાખાતભા અને સમતભાિસુરકતભા શાતભાખાતભાનતભાવસં નતભાિતભાવસંકીય ડતસતભાબલો ઉપર તનયવસંતિ રતભાખાવતભાન ુ થતભાય
મતેસલ
છે ે

ર.

ઇ-કરતભા કેન્દ્ર ઉપરથ્રી આપેલ્રી ગતભા.નવસં.નવસં.૬, ૭×૧ર તેમિ ૯-અ ન્રી કલોમપ્ુટરરતભાઈઝ નકલ ફી
નતભાવસં નતભાિતભાવસંકીય ડતસતભાબલોન્રી દખારેખા રતભાખાવતભામતભાવસં આવે છે ે.

અનય
૧.

તતભાલકુ તભા/જિલલતભામતભાવસં સમયતભાવસંતરે થતતભાવસં સરકતભારશ્રીનતભા તવતવક પજલક્રી કતભાયસર્કકમલો અતગસર્કત
સોંપવતભામતભાવસં આવેલ તમતભામ પકતભારન્રી કતભામગ્રીરી

ફરિો
૧.

અકસમતભાત મલોતનતભાવસં ડકસસતભામતભાવસં મરિલોનમુખા તનવેદન લેવ.ુ

ર.

અકસમતભાત રીતે મરિ પતભામેલ કે અનય રીતે મરિ પતભામેલ શાવસંકતભાસપદ કેસલોનતભા ઈનકવેસટ ભરવતભા,
તતભાલકુ તભામતભાવસં કતભાયદલો અને વયવસથતભાન્રી જળવિ્રી કરવ્રી.

૩.

જુદતભાજુદતભા કતભાયદતભા તેઠળ કેસલો ચલતભાવવતભા.

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:-તલોદલો:-નતભાયબ મતભામલતદતભાર(ધતિોરી)
સતાઓ વહિવટી
૧.

તમતભામ પકતભારન્રી દતભાખાલતભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકતભાર

૨.

ૂ િ્રીને લગત્રી કતભામગ્રીરી
ચ વસંટ

૩.

કચેરી વયવસથતભાપનને લગત્રી કતભામગ્રીરી

નાણા મંકીય
૧.

કચેરીનતભા કમસર્કચતભારીઓનતભા પગતભાર તથતભા કચેરી ખાચસર્ક અગેનતભા ણબલલોને સવસંલલગન તમતભામ પકતભારન્રી
કતભામગ્રીરી

૨.

કેસબુક લખાવતભાન્રી કતભામગ્રીરી

અનય
૧.

ડતભાઈંગ ડેકલેરેશાન કતભાયસર્કપતભાલક મેજીસલેટ તરીકે લેવતભા િવુવસં

ફરિો
૧.

એમએજી, એડીએમ, ઈએસટી, ડતસતભાબ્રી, િનસેવતભા કે્દ્ર તવગેરે દફતરન્રી કતભામગ્રીરીનુવસં
સવસંચતભાલન

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલોળ- નતભાયબ મતભામલતદતભાર(મિદરેસ લલ)
સતાઓ વહિવટી
૧.

િમ્રીન તથતભા િમ્રીન મતેસ ૂલને લગત્રી તમતભામ પકતભારન્રી કતભામગ્રીરી

નાણા મંકીય
૧.

ુ શાતભાખાતભામતભાવસં થયેલ વયવતતભારલોનતભા ડતસતભાબલો લખાતભાવવતભા અને દેખારેખા રતભાખાવ્રી
મતેસલ

અનય
૧.

ડતભાવસંઈગ ડેકલેરેશાન કતભાયસર્કપતભાલક મેજીસલેટ તરીકે લેવતભા િવુ.વસં

૨.

સોંગદનતભામતભાવસંતથતભા નકલ વેરીફતભાઈન્રી કતભામગ્રીરી.

ફરિો
૧.

ુ કતભાયદલો / તનયમલોન્રી આનુસવસંગ્રીક કતભાયસર્કવતભાતી
િમ્રીન મતેસલ

૨.

ૂ િ્રીને લગત્રી કતભામગ્રીરી.
ચ વસંટ

૩.

ગિલોત તથતભા સ્રીલ્રીગવસં કતભાયદતભા અનવયે ન્રી અનુસવસંગ્રીક કતભાયસર્કવતભાતી

૪.

જુદતભા જુદતભા તેત ુ મતભાટે સરકતભારી પડતર ગૌચરિ / ખાતભાર ખાતભાવસંિિન્રી િમ્રીનન્રી મતભાગિ્રી પરતવેનતભાવસં
દરખાતભાસતલો તૈયતભાર કરવતભા અગેન્રીકતભાયસર્કવતભાતી.

૫.

િમ્રીન ખારીદવતભાન્રી પરવતભાનગ્રી, ખાેડુત ખાતભાતેદતભારનતભા દતભાખાલતભા આપવતભા બતભાબતન્રી કતભાયસર્કવતભાતી.

૬.

સવે નવસંબરલો/બલલોક નવસંબરલો એકત કરવતભા અગેન્રી મવસંજુરી આપવતભા અગેન્રી કતભાયસર્કવતભાતી

૭.

િમ્રીન ટુકડતભા મુકત કરવતભા પરવતભાનગ્રી આપવતભાન્રી કતભાયસર્કવતભાતી
પરવતભાનગ્રીન્રી દરખાતભાસત તૈયતભાર કરવતભાન્રી કતભાયસર્કવતભાતી

બલલોક તવભતભાિન નતભા

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલો- નતભાયબ મતભામલતદતભાર (સમાિ સરર ક્ા)
સતાઓ વહિવટી
૧.

સરકતભારશ્રીન્રી સમતભાિ સુરકતભાને લગત્રી તવતવક અરજીઓ પૈકી મતભામલતદતભાર કકતભાએથ્રી થત્રી
કતભામગ્રીરી અગેન્રી જુદી જુદી યલોિનતભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકતભારવ્રી, ચકતભાસવ્રી, મવસંજુરી અગેનતભા
હક
ુ મલો કરવતભા તથતભા અતેથ્રી આપવતભાન્રી થત્રી સતતભાય લતભાભતભાથાર્થીઓને પતોંચે તે અગેન્રી વયવસથતભા
કરવ્રી.

નાણાકીય
૧.

સરકતભારશ્રીનતભા તનયમલોનુસતભાર જુદી જુદી યલોિનતભાઓ અગે મતભામલતદતભાર કકતભાએથ્રી ચુકવવતભાન્રી
થત્રી સતતભાય અગેનતભા ણબલલો બનતભાવવતભા તથતભા તે સતતભાય લતભાભતભાથાર્થીઓને મળયતભા અગેન ુવસં રલોિમેળ
તનભતભાવવુ.વસં

૨.

સમતભાિ સુરકતભા અતગસર્કત થયેલ જુદી જુદી સતતભાયન્રી ચુકવિ્રી અગેન્રી કેશાબુક તનભતભાવવ્રી.

અનય
૧.

ડતભાઈંગ ડેકલેરેશાન કતભાયસર્કપતભાલક મેજીસલેટ તરીકે લેવતભા િવુ.વસં

ફરિો
૧.

સમતભાિ સુરકતભાને લગત્રી તવતવક અરજીઓ પૈકી મતભામલતદતભાર કકતભાએથ્રી થત્રી કતભામગ્રીરી
અગેન્રી જુદી જુદી યલોિનતભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકતભારવ્રી, ચકતભાસવ્રી, મવસંજુરી અગેનતભા
હક
ુ મલો કરવતભા.

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલો- નતભાયબ મતભામલતદતભાર ઈ-કરતભા
સતાઓ વહિવટી
૧.

ગતભા.નવસં..૬ અગે અરજીઓ સવ્રીકતભાર તથતભા તે અગેન્રી નોંક કલોમપ્ુટરમતભાવસં કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

ગતભા.નવસં..૬, ૭×૧૨ તથતભા ૮-અ ન્રી કલોમપ્ુટરતભાઈઝ નકલન્રી ફી લઈ રૂતભા.પ પમતભાિે ફી વસુલ
કરવ્રી તથતભા સદર રકમ સરકતભારશ્રીમતભાવસં િમતભા કરતભાવવ્રી.

અનય
૧.

ડતભાઈંગ ડેકલેરેશાન કતભાયસર્કપતભાલક મેજીસલેટ તરીકે લેવતભા િવુ.વસં

ફરિો
૧.

નમુનતભા ૬ મતભાવસં નોંક પતભાડવ્રી આવેલ અરજીઓન્રી રજીસટરમતભાવસં નોંક કરવ્રી તથતભા અરજીનતભા
અમલ મતભાટે નોંક પતભાડવ્રી, ૧૩૫-ડી ન્રી નલોટીસ તૈયતભાર કરતભાવ્રી બિવિ્રી મતભાટે રૂબરૂ રેવન્ુ
તલતભાટીઓને આપવ્રી તેમિ મવસંજૂર/નતભામવસંજુર થયેલ નોંકનતભા કતભાગળલો સકેન કરીને અસર
આ૫વ્રી અને ગતભામ નમુનતભા નવસં.૬ ન્રી નકલ તલતભાટીને ગતભામે આ૫વતભા રજીસટરમતભાવસં નોંઘ કરી
મલોકલ્રી આપવતભા.

૨.

તલતભાટીઓ પતભાસે પતતભાિ્રીપતક કરતભાવવતભાન્રી કતભામગ્રીરી.

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલો- સકસર્કલ ઓફીસરશ્રી રણિખિયાલ/રાિપરર -હિરપરર /ખિોખિરા/દાણીલીમડા, તા.સીટી મણિણનગર
સતાઓ વહિવટી
૧.

ુ કતભાયદલો/તનયમલોન્રી મુિબ સુચનતભા કરેલ્રી કતભાયસર્કવતભાતીન્રી તપતભાસિ્રી કરવ્રી.
િમ્રીન મતેસલ

૨.

ગિલોત કતભાયદતભા અનવયે ન્રી આનુસતભાગ્રી
વસં
ક કતભાયસર્કવતભાતી અગેન્રી. તપતભાસિ્રી કરવ્રી.

૩.

િનસેવતભા કે્દ્રને લગત્રી તમતભામ આનુસતભાવસંણગક કતભામગ્રીરી

નાણા મંકીય
૧.

િમ્રીન મતેસ ૂલ અતગસર્કત તલતભાટી દતભારતભા વસુલવતભામતભાવસં આવત્રી વસુલતભાતન્રી કતભામગ્રીરી અગેન ુવસં
સવસંચતભાલન કરવુ.વસં તેમિ વસુલતભાત સરકતભારશ્રીમતભાવસં યલોલગય રીતે િમતભા થયતભા અગેન્રી દેખારેખા
રતભાખાવ્રી.

અનય
૧.

ડતભાઈંગ ડેકલેરેશાન કતભાયસર્કપતભાલક મેજીસલેટ તરીકે લેવતભા િવુ.વસં

ફરિો
૧.

જુદતભા જુદતભા તેત ુ મતભાટે સરકતભારી પડતર ગૌચરિન્રી િમ્રીનન્રી મતભાવસંગિ્રી પરતવેનતભાવસં દરખાતભાસતલો
તૈયતભાર કરવતભા અગેન્રી કતભાયસર્કવતભાતી અગેન્રી તપતભાસિ્રી કરવ્રી.

૨.

િમ્રીન ખારીદવતભાન્રી પરવતભાનગ્રી ખાેડુત ખાતભાતેદતભારનતભા દતભાખાલતભા આપવતભા બતભાબતન્રી કતભાયસર્કવતભાતી
અગેન્રી તપતભાસિ્રી કરવ્રી.

૩.

સવે નવસંબરલો/બલલોક નવસંબરલો એકત કરવતભા અગેન્રી મવસંજુરી આપવતભા અગેન્રી કતભાયસર્કવતભાતી અગેન્રી
તપતભાસિ્રી કરવ્રી.

૪.

િમ્રીન ટુકડતભા મુકત કરવતભા પરવતભાનગ્રી આપવતભાન્રી કતભાયસર્કવતભાતી અગેન્રી તપતભાસિ્રી કરવ્રી.

૫.

બલલોક તવભતભાિન નતભા પરવતભાનગ્રીન્રી દરખાતભાસત તૈયતભાર કરવતભાન્રી કતભાયસર્કવતભાતી અગેન્રી તપતભાસિ્રી
કરવ્રી

૬.

િ.મ.કતભાયદતભા તથતભા તેને સવસંલલગન તમતભામ કતભાયદતભા તેઠળ દરખાતભાસતલો, મતભાવસંગિ્રીઓ તૈયતભાર કરી રજુ
કરવતભાન્રી કતભામગ્રીરી

૭.

સથળસસથતતન્રી મતભાડતત્રીઓ આપવતભાન્રી િરૂરી તલોય તયતભાવસં પવસંચનતભામ ુ કરવતભાન્રી કતભામગ્રીરી.

૮.

િનસેવતભા કે્દ્રને લગત્રી તમતભામ આનુસતભાવસંણગક કતભામગ્રીરી

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલો –કતભારકુન(ઈએસટી/એડીએમ)
સતાઓ વહિવટી
૧.

એ.ડી.એમ., ઈ.એસ.ટી., એમ.એસ.સ્રી., તકરતભારી કેસલોન્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

કચેરીમતભાવસં કમસર્કચતભારીનતભા પગતભારલો કરવતભા તથતભા કનટીિનસ્રી ખાચસર્ક અગેનતભા બ્રીલલો બનતભાવ્રી ચુકવિ્રી
કરવ્રી.

અનય
૧.

કેશાબુક લખાવ્રી, નતભાિતભાવસંકીય લેવડ દેવડનતભાવસં ડતસતભાબલો લખાવતભા

ફરિો
૧.

એમ.એસ.સ્રી. દફતરને લગત્રી સલોલવવસંશા્રી અને વતભારસતભાઈ પમતભાિપત તથતભા અનય તમતભામ
પકતભારન્રી કતભામગ્રીરી

૨.

એ.ડી.એમ. દફતરન્રી મતભાસ્રીક મ્રીટીગ તથતભા અનય તમતભામ આનુસતભાવસંણગક કતભામગ્રીરી

૩.

ઈ.એસ.ટી.ને લગત્રી કતભામગ્રીરી

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલો –કતભારકુન(િમીન)
સતાઓ વહિવટી
૧.

િમ્રીન દફતરન્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

િમ્રીન, દબતભાિ, િમ્રીન મતેસ ૂલ તથતભા િમ્રીનને લગત્રી તમતભામ પકતભારન્રી કતભામગ્રીરી

અનય
૧.

િમ્રીન મતેસ ૂલન્રી વસુલતભાત અગેનતભા આંકડતભા લેવતભા.

ફરિો
૧.
.

િમ્રીન દફતરને લગત્રી તમતભામ પકતભારન્રી કતભામગ્રીરી

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલો –કતભારકુન (િનસેવા કેંદ/દ રજીસસી)
સતાઓ વહિવટી
૧.

િનસેવતભા કે્દ્રને લગતતભાવસં દતભાખાલતભાઓ તથતભા કચેરીમતભાવસં આવતતભાવસં-િતતભાવસં તમતભામ પકતભારનતભા કતભાગળલોન્રી
નોંકિ્રી અગેન્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

કચેરીનતભા ડડસપેચ કરવતભામતભાવસં આવતતભા કતભાગળલો ઉપર લગતભાવવતભામતભાવસં આવત્રી ટીડકટલોનલો ડતસતભાબ
રતભાખાવતભાન્રી કતભામગ્રીરી

અનય
૧.

ટીડકટલોનતભા ડતસતભાબલો લખાવતભા

ફરિો
૧.

કચેરીમતભાવસં આવતતભાવસં કતભાગળલોન્રી નોંકિ્રી કરી, શાતભાખાતભાવતભાર વતેચિ્રી કરવ્રી.

૨.

િન સેવતભા કે્દ્રમતભાવસં આવત્રી તવતવક દતભાખાલતભાઓ-જતત પમતભાિપત, નલોન ડકમ્રીલેયર-ઓબ્રીસ્રી
પમતભાિપત, તવકવતભા સતતભાય પમતભાિપત તવગેરે જવ્રી અરજીઓન્રી નોંકિ્રી, ચકતભાસિ્રી તથતભા
ડડસપેચન્રી કતભામગ્રીરી

૩.

ઈસ્ુ કરેલ પમતભાિપતલોન્રી ખારતભાઈ અગેન્રી કતભામગ્રીરી

પકરિ-3 (તનયમ સવસંગ્રત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સવસંસથતભાન અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓન્રી સતતભા અને ફરિલોન્રી તવગતલો:તલોદલો –કતભારકુન(સમાિ સરર ક્ા)
સતાઓ વહિવટી
૧.

સમતભાિ સુરકતભા અને એમ.એ.જી.ન્રી કતભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

સરકતભારશ્રીનતભા તનયમલોનુસતભાર જુદી જુદી યલોિનતભાઓ અગે મતભામલતદતભાર કકતભાએથ્રી ચુકવવતભાન્રી
થત્રી સતતભાય અગેનતભા ણબલલો બનતભાવવતભા તથતભા તે સતતભાય લતભાભતભાથાર્થીઓને મળયતભા અગેન ુવસં રલોિમેળ
તનભતભાવવુ.વસં

૨.

સમતભાિ સુરકતભા અતગસર્કત થયેલ જુદી જુદી સતતભાયન્રી ચુકવિ્રી અગેન્રી કે કેશબુક તનભતભાવવ્રી.

અનય
૧.

સમતભાિસુરકતભાને લગત્રી કતભામગ્રીરી અગે થયેલ નતભાિતભાવસંકીય બતભાબતલોન્રી કેશાબુક લખાવ્રી,
નતભાિતભાવસંકીય લેવડ દેવડનતભાવસં ડતસતભાબલો લખાવતભા

ફરિો
૧.

એમ.એ.જી.દફતરન્રી કતભાયસર્કપતભાલ મેજીસલેટને લગત્રી કતભામગ્રીરી.

૨.

સમતભાિ સુરકતભાને લગત્રી તવતવક અરજીઓ પૈકી મતભામલતદતભાર કકતભાએથ્રી થત્રી કતભામગ્રીરી
અગેન્રી જુદી જુદી યલોિનતભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકતભારવ્રી, ચકતભાસવ્રી, મવસંજુરી અગેનતભા
હક
ુ મલો કરવતભા.

પકરિ-૪ (તનયમ સવસંગ્રત-3)
કાય્યો કરવતભા મતભાટેનતભા ધનયમલો, ધવધનયમલો, સ ૂચનતભાઓ ધનયમસવસંગ્રત અને દફતરલો

૪.૧

જતેરતવસંત અથવતભા તેનતભા તનયવસંતિ તેઠળનતભા અતકકતભારીઓ અને કમસર્કચતભારીઓએ ઉપયલોગ કરવતભાનતભા
તનયમલો, તવતનયમલો, સ ૂચનતભાઓ, તનયમસવસંગ્રત અને દફતરલોન્રી યતભાદી ન્રીચેનતભા નમુનતભા મુિબ આપલો.
આ નમ ૂનલો દરેક પકતભારનતભા દસતતભાવેિ મતભાટે ભરવતભાનલો છે ે.

દસતતભાવેિ નતભામ /મથતભાળુવસં

દસતતભાવેિનલો પકતભાર
ુ અતકતનયમ તથતભા તનયમ
B.C.S.R., િમ્રીન મતેસલ
ગિલોતઘતભારલો તથતભા તે તેઠળનતભા તનયમ

દસતતભાવેિ પરનુવસં ટુવસંકુ લખાતભાિ
વયસકત ને તનયમલો, તવતનયમલો, સ ૂચનતભાઓ,
તનયમસવસંગ્રત અને દફતરલોન્રી નકલ અડત પ્રિંથ્રી મળશાે.

સરનતભામ:ુવસં :મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી કચેરી
લતભાલ દરવતભાજ, અમદતભાવતભાદ-૧.
ટેલ્રીફલોનવસંબરળ:૦૭૯-૨૫૫૦૪૮૨૦
ફેકસળ:
ઈમેઈલળ: mam.maninagar10@gmail.com
અનયળ: -

તવભતભાગ ધવતભારતભા તનયમલો, તવતનયમલો, સ ૂચનતભાઓ,
તનયમસવસંગ્રત અને દફતરલોન્રી નકલ મતભાટે લેવતભાન્રી ફી (િલો તલોય તલો)- અરજી સતભાથે રૂ.ર 0/- તથતભા નકલ ફી
તનયમલોનુસતભાર

પકરિ-પ (તનયમ સવસંગ્રત-૪)
ન્રીત્રી ઘડતર અથવતભા ન્રીત્રીનતભા અમલ સવસંબવસંક્રી ધનતતભાનતભા સભયો સતભાથે સલતભાત-પરતભામશાસર્ક અથવતભા
તેમનતભા પ્રધતધનધિતવ મતભાટેન્રી કલોઈ વયવસ્ા તલોય તલો તેન્રી ધવગત.
ન્રીતત ઘડતર:પ.૧

શુવસં ન્રીતતઓનતભા ઘડતર મતભાટે તનતતભાન્રી અથવતભા તેનતભા પતતતનતકઓન્રી સલતભાત-પરતભામશાસર્ક સતભતભાણગતતભા
મેળવવતભા મતભાટેન્રી કલોઈ િલોગવતભાઈ છે ે? િલો તલોય તલો, ન્રીચેનતભા નમુનતભામતભાવસં આવ્રી ન્રીતતન્રી તવગતલો
આપલો.

અ.નવસં.

શુવસં તનતતભાન્રી સતભતભાગ્રીતતભા શુવસં તનતતભાન્રી સતભતભાગ્રીતતભા
સુતનતચત કરવતભાન ુ વસં િરૂરી
મેળવવતભા
છે ે?(તતભા/નતભા)
મતભાટેન્રીવયવસથતભા

તવષય/મુદલો
અનુ.જતત, અનુ.તનજતત અતયતભાચતભાર

૧

તનવતભારિ કતભારતભા અગેનતભા અમલ બતભાબત

તતભા

તિ મતભાસે મ્રીટીંગ

અતકતનયમ-૧૯૮૯

નીધતનો અમલઃ
પ.ર

શુવસં ન્રીતતઓનતભા ઘડતર મતભાટે તનતતભાન્રી અથવતભા તેનતભા પતતતનતકઓન્રી સલતભાત-પરતભામશાસર્ક

સતભતભાણગતતભા

મેળવવતભા મતભાટેન્રી કલોઈ િલોગવતભાઈ છે ે?િલો તલોય તલો, આવ્રી િલોગવતભાઈઓન્રી તવગતલો ન્રીચેનતભા નમુનતભામતભાવસં આપલો.
શુવસં તનતતભાન્રી સતભતભાગ્રીતતભા
અ.નવસં.

તવષય/મુદલો

સુતનતચત કરવતભાન ુ વસં િરૂરી છે ે?
(તતભા/નતભા)

શુવસં તનતતભાન્રી સતભતભાગ્રીતતભા મેળવવતભા
મતભાટેન્રીવયવસથતભા

અનુ.જતત, અનુ.તનજતત
૩

અતયતભાચતભાર તનવતભારિ કતભારતભા
અગેનતભા અમલ બતભાબત
અતકતનયમ-૧૯૮૯

તતભા

સતમતતમતભાવસં લેવતભાયેલ અમલ
મુિબ તનિસર્કય લેવતભામતભાવસં આવેછે ે.

પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સ મંગ્રિ-પ)
જતેરતવસંત અથવતભા તેનતભા તનયવસંતિ તેઠળન્રી વયકકત ઓ પતભાસેનતભા દસતતભાવેિલોન્રી કકતભાઓ અગેન ુવસં
પતક

૬.૧

સરકતભારી દસતતભાવેિલો તવશાેન્રી મતભાડતત્રી આપવતભા ન્રીચેનતભા નમુનતભાનલો ઉપયલોગ કરશાલો. િયતભાવસં આ દસતતભાવેિ
ઉપલબક છે ે તેવ્રી િલગયતભાએ જવ્રી કે સણચવતભાલય કકતભા, તનયતભામક કકતભાન્રી કચેરી, અનયનલો પિ
ઉલલેખા કરલો. ('અનયલો' લખાવતભાન્રી િલગયતભાએ કકતભાનલો ઉલલેખા કરલો.)
અ.નવસં.
૧

દસતતભાવેિન્રી કકતભા દસતતભાવેિ નતભામ અને
તેન્રી એક લ્રીટીમતભાવસં
ઓળખાતભાિ
મતભામલતદતભાર
કેશાબુક,રલોિ મેળ,

દસતતભાવેિ
મેળવવતભાન્રી
કતભાયસર્કપધકતત
અરજી કરવ્રી

ન્રીચેન્રી વયસકત
પતભાસેછે ે/તેનતભા તનયવસંતિમતભાવસં છે ે.

કચેરી, જિ. અમદતભાવતભાદ

મણિનગરન્રી કચેરી,

એડવતભાનસ રજીસટર,

તથતભા સરકતભારી

અમદતભાવતભાદ

તનમણુવસંક રજીસટર

તનયમ મુિબ
યલોલગય ફી િમતભા
કરતભાવવ્રી.

મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી

પકરિ-૭ (તનયમ સવસંગ્રત-૭)
સરકતભારી મતભાહિત્રી અધિકતભારીઓનતભાવસં નતભામ, તલોદલો અને અનય ધવગતલો
૮.૧

જતેરતવસંતનતભા સરકતભારી મતભાડતત્રી અતકકતભારીઓ, મદદન્રીશા સરકતભારી મતભાડતત્રી અતકકતભારીઓ અને
તવભતભાગ્રીય કતભાયદતભાકીય (એપેલેટ) સતતભાતકકતભારી તવશાેન્રી સવસંપકસર્ક મતભાડતત્રી ન્રીચેનતભા નમુનતભામતભાવસં આપલો.

સરકતભારી તવસંતનુ નતભામ :-

મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી કચેરી, જિ. અમદતભાવતભાદ

મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ:(૧)

ુ ,
શ્રી પ્રી.જી.પટેલ, નતભાયબ મતભામલતદતભાર મતેસલ
ટેલ્રીફલોન નવસંબર :

૯૮૨૫૩૧૩૮૬૯

ઇ-મેઇલ

-

:

સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :(૧)

શ્રી વ્રી.બ્રી.પટેલ, મતભામલતદતભાર મણિનગરન્રી કચેરી,જિ.અમદતભાવતભાદ
ટેલ્રીફલોન નવસંબર :
ઇ-મેઇલ

૯૭૧૨૮૮૦૦૦૭
:

(079-25504820)

mam.maninagar10@gmail.com

ધવભાગીય એપલેટ અધિકારી (કાયદા) સતાધિકારી
(૧)

શ્રી એચ.એસ.પટેલ, સ્રીટી ડેપ્ુટી કલેકટરશ્રી(ઈસટ), અમદતભાવતભાદ
ટેલ્રીફલોન નવસંબર : 7567008965
ઇ-મેઇલ

:

(079-25500002)

ro5 ૩ elc@gamail.com

પ્રકરણ-૮
ર રવાની કાય્મપધિધત
ધનણ્મય લેવાની પ્રહરયામા મં અનસ
૯.૧

જુદતભાજુદતભા મુદતભાઓ અગે તનિસર્કય લેવતભા મતભાટે કઈ કતભાયસર્ક

- સવસંબતકત લતભાગ ુ ૫ડતતભા કતભાયદતભા અને તે

પધકતત અનુસરવતભામતભાવસં આવે છે ે? (સણચવતભાલય

તેઠળનતભા તનયમલોન્રી િલોગવતભાઇનુસતભાર

તનયમસવસંગ્રત અને કતભામકતભાિનતભા તનયમલોનતભા તનયમસવસંગ્રત
,અનય તનયમલો/ તનયમલો વગેરેનલો સવસંદભસર્ક ટતભાવસંકી શાકતભાય)
૯.૨

અગતય ન્રી બતભાબતલો મતભાટે કલોઈ ખાતભાસ તનિસર્કય લેવતભા મતભાટેન્રી

- તનયમલોનુસતભાર

દસતતભાવેજી કતભાયસર્ક પધકતતઓ / ઠરતભાવેલ્રી કતભાયસર્ક પધકતતઓ
/ તનયત મતભાપદવસંડલો/ તનયમલો કયતભા કયતભા છે ે?તનિસર્કય લેવતભા
મતભાટે કયતભા કયતભા સતરે તવચતભાર કરવતભામતભાવસં આવે છે ે?
૯.3

તનિસર્કય ને િનતતભા સુક્રી પતલોચતભાડવતભાન્રી કઈ પધકતત છે ે ?.

- ટપતભાલ ધવતભારતભા વયવસથતભા તેમિ
અરિદતભાર તતભાિર તલોય તલો તતભાથલો તતભાથ

૯.૪

તનિસર્કય લેવતભાન્રી પડકયતભામતભાવસં જનતભા મવસંતવયલો – લેવતભા નતભાર છે ે

- ૧. સવસંબતકત સકસર્કલ ઓડફસર

તે અતકકતભારીઓ કયતભા છે ે?

૨. સવસંબતકત નતભાયબ મતભામલતદતભાર
૩. મતભામલતદતભારશ્રી મણિનગર

૯.૫

તનિસર્કય લેનતભાર અતતમ સતતભાતકકતભારી કલોિ છે ે?

- ૧. મતભામલતદતભારશ્રી મણિનગર
૨. મે.સ્રીટી ડેપ્ુટી કલેકટરશ્રી, પ ૂવસર્ક
પતભાવસંત
૩. મે.કલેકટરશ્રી, અમદતભાવતભાદ

૯.૬

જ અગતય ન્રી બતભાબતલો પર જતેર સતતભાતકકતભારી ધવતભારતભા

-

તનિસર્કય લેવતભામતભાવસં આવે છે ે તેન્રી અલગ રીતે મતભાડતત્રી
ન્રીચેનતભા નમુનતભામતભાવસં આપલો
કમ નવસંબર

-

જનતભા પર તનિસર્કય લેવતભાનતભાર છે ે તે તવષય મતભાગસર્કદશાસર્કક

-

સુચન/ડદશાતભા તનદ્શા િલો કલોઈ તલોય તલો

-

અમલન્રી પડકયતભા

- તનયમલોનુસતભાર

તનિસર્કય લેવતભાન્રી કતભાયસર્કવતભાતીમતભાવસં સકળતભાયેલ અતકકતભારીઓનલો

-

તલોદલો
ઉપર િિતભાવેલ અતકકતભારીઓનતભા સવસંપકસર્ક અગેન્રી મતભાડતત્રી

- મતભામલતદતભાર મણિનગર

િલો તનિસર્કય થ્રી સવસંતલોષ ન તલોય તલો, કયતભાવસં અને જ-તે

- એપલેટ અતકકતભારીશ્રીને

કતભાયદતભા તનયમલોનુસતભાર સવસંબતકત કેવ્રી રીતે અપ્રીલ

મે.સ્રીટી ડેપ્ુટી કલેકટરશ્રી(ઈસટ),પ ૂવસર્ક

અતકકતભારીશ્રીને અપ્રીલ દતભાખાલ કરવ્રી ?

પતભાવસંત

પકરિ-૯
અધિકતભારીઓ અને કમ્મચતભારીઓન્રી મતભાહિત્રી પુસતીકતભા
અ.ન મં.

અધિકારીશી/કમ્મચારીશીન  મંર નામ

િોદો

મોબાઈલ ન મંબર

૧

શ્રી વ્રી.બ્રી.પટે લ

મતભામલતદતભાર

૯૭૧૨૮૮૦૦૦૭

૨

શ્રી પ્રી.જી.પટે લ

નતભાયબ મતભામલતદતભાર

૯૮૨૫૩૧૩૮૬૯

૩

શ્રી ટી.પ્રી.મકવતભાિતભા

નતભાયબ મતભામલતદતભાર

૯૮૨૪૬૪૩૮૧૭

૪

શ્રી જ.સ્રી.કલોષટી

સ.ઓ. દતભાિ્રીલ્રીમડતભા

૯૮૨૫૯૩૯૨૪૮

૫

શ્રી આર.ટી.શલોફ

સ.ઓ. ખાલોખારતભા

૯૭૨૫૦૨૨૬૩૫

૬

શ્રી ડબલ્ુ.ટી.ડકતચયન

સ.ઓ. રણખાયતભાલ

૮૨૦૦૦૧૪૧૨૨

૭

સુશ્રી એ.વ્રી.ભુરીયતભા

કલતભાકસર્ક

૭૫૭૪૮૪૮૬૪૯

૮

શ્રી કે.બ્રી.પટિ્રી

કલતભાકસર્ક

૭૫૬૭૨૭૫૮૧૬

૯

સુશ્રી એ.ટી.પજપતત

કલતભાકસર્ક

૯૯૦૪૭૪૫૦૩૧

રે .તલતભાટી, રણખાયતભાલ

૯૯૯૮૮૫૫૧૫૮

૧૦

શ્રી જ.આર.દે સતભાઈ

૧૧

શ્રી આઈ.એમ.સલોલવસંકી

રે .તલતભાટી, રતભાિપુર-ડતરપુર

૯૮૯૮૯૯૨૫૨૪

૧૨

સુશ્રી એચ.એસ.સલોલવસંકી

રે .તલતભાટી, રતભાિપુર-ડતરપુર

૯૦૯૯૯૬૨૬૦૪

૧૩

સુશ્રી ઝેડ.્ુ.રતભાવલ

રે .તલતભાટી, શાતેરકલોટડતભા/મ્રીઠીપુર

૯૪૦૮૬૦૨૨૮૫

૧૪

શ્રી જ.આઈ.મેસરીયતભા

રે .તલતભાટી, ખાલોખારતભા

૯૭૨૪૬૨૯૨૭૭

૧૫

શ્રી વ્રી.વ્રી.પુરતભાિ્રી

રે .તલતભાટી, બતભાગે ડફરદલોશા

૯૮૯૮૯૬૯૫૪૫

૧૬

શ્રી આર.જી.ગલોડતલ

રે .તલતભાટી, ઘલોડતભાસર

૯૦૩૩૮૫૧૧૨૩

૧૭

સુશ્રી ટી.એચ.વતભાઘેલતભા

રે .તલતભાટી, બતેરતભામપુરતભા

૮૫૧૧૬૪૨૬૨૫

૧૮

સુશ્રી એ.એમ.વલોરતભા

રે .તલતભાટી, દતભાિ્રીલ્રીમડતભા

૯૩૨૭૧૧૭૪૬૮

૧૯

સુશ્રી ટી.એમ.જદવ

રે .તલતભાટી, ઈસનપુર(ઈ.ચતભા.)

૮૫૧૧૭૪૭૮૭૨

૨૦

શ્રી જ.એમ.પરમતભાર

રે .તલતભાટી, નતભારલોલ

૯૮૨૪૩૬૫૩૬૪

૨૧

શ્રી એસ.પ્રી.રતભાિપુત

પટતભાવતભાળતભા

૮૪૦૧૦૬૪૪૧૩

૨૨

શ્રી સ્રી.જી.ઠતભાકલોર

પટતભાવતભાળતભા

૯૯૭૪૬૦૦૫૯૫

૨૩

શ્રી એમ.આર.ઠતભાકલોર

પટતભાવતભાળતભા

૮૨૩૮૮૦૨૭૬૧

૨૪

શ્રી બ્રી.એ.વતભાણિયતભા

કલતભાકસર્ક(ઈ-કરતભા)

૯૪૨૯૬૨૩૧૨૨

પકરિ-૧૦ (તનયમ સવસંગ્રત-૧૦)
ધવધનયમલોની િલોગવતભાઈ કયતભા મુિબ મતેનતતભાિતભાન્રી પધિધત સહિત દરકે અધિકતભારી અને
કમ્મચતભારીને મળત ુવસં મતભાધસક મતેનતતભાણ ુવસં
૧૧.૧ ન્રીચેનતભા નમુનતભામતભાવસં મતભાડતત્રી દશાતભાસર્કવેલ છે ે.
અ.નવસં.

નતભામ

તલોદલો

મતભાતસક
મતેનતતભાણ ુ

વળતર/
વળતર ભથ્ુ

૧

શ્રી વ્રી.બ્રી.પટે લ

મતભામલતદતભાર

૮૨૯૦૦/-

૧૨૭૯૪/-

૨

શ્રી પ્રી.જી.પટે લ

નતભાયબ મતભામલતદતભાર

૭૦૦૦૦/-

૧૦૨૧૮/-

૩

શ્રી ટી.પ્રી.મકવતભાિતભા

નતભાયબ મતભામલતદતભાર

૬૮૦૦૦/-

૯૭૯૮/-

૪

શ્રી જ.સ્રી.કલોષટી

સ.ઓ. દતભાિ્રીલ્રીમડતભા

૭૦૦૦૦/-

૧૦૧૫૮/-

૫

શ્રી આર.ટી.શલોફ

સ.ઓ. ખાલોખારતભા

૩૮૦૯૦/-

-

૬

શ્રી ડબલ્ુ.ટી.ડકતચયન

૩૮૦૯૦/-

-

૭

સુશ્રી એ.વ્રી.ભુરીયતભા

કલતભાકસર્ક

૨૧૧૦૦/-

૩૩૪૭/-

૮

શ્રી કે.બ્રી.પટિ્રી

કલતભાકસર્ક

૧૯૯૫૦/-

-

૯

સુશ્રી એ.ટી.પજપતત

કલતભાકસર્ક

૧૯૯૫૦/-

-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૫૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૩૩૪૭/-

૧૯૫૦૦/-

-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૩૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૩૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૩૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૩૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૨૭૦૫/-

૨૧૧૦૦/-

૩૩૪૭/-

૨૬૦૦૦/-

૫૫૩૩/-

૨૮૮૦૦/-

૫૦૦૬/-

૨૩૮૦૦/-

૪૩૨૪-

૧૦ શ્રી જ.આર.દે સતભાઈ

સ.ઓ. રણખાયતભાલ

રે .તલતભાટી, રણખાયતભાલ

૧૧ શ્રી આઈ.એમ.સલોલવસંકી

રે .તલતભાટી, રતભાિપુર-ડતરપુર

૧૨ સુશ્રી એચ.એસ.સલોલવસંકી

રે .તલતભાટી, રતભાિપુર-ડતરપુર

૧૩ સુશ્રી ઝેડ.્ુ.રતભાવલ
૧૪ શ્રી જ.આઈ.મેસરીયતભા
૧૫ શ્રી વ્રી.વ્રી.પુરતભાિ્રી
૧૬ શ્રી આર.જી.ગલોડતલ

રે .તલતભાટી, શાતેરકલોટડતભા/મ્રીઠીપુર
રે .તલતભાટી, ખાલોખારતભા
રે .તલતભાટી, બતભાગે ડફરદલોશા
રે .તલતભાટી, ઘલોડતભાસર

૧૭ સુશ્રી ટી.એચ.વતભાઘેલતભા

રે .તલતભાટી, બતેરતભામપુરતભા

૧૮ સુશ્રી એ.એમ.વલોરતભા

રે .તલતભાટી, દતભાિ્રીલ્રીમડતભા

૧૯ સુશ્રી ટી.એમ.જદવ

રે .તલતભાટી, ઈસનપુર(ઈ.ચતભા.)

૨૦ શ્રી જ.એમ.પરમતભાર

રે .તલતભાટી, નતભારલોલ

૨૧ શ્રી બ્રી.એ.વતભાણિયતભા

કલતભાકસર્ક(ઈ-કરતભા)

૨૨ શ્રી એસ.પ્રી.રતભાિપુત

પટતભાવતભાળતભા

૨૩ શ્રી સ્રી.જી.ઠતભાકલોર

પટતભાવતભાળતભા

૨૪ શ્રી એમ.આર.ઠતભાકલોર

પટતભાવતભાળતભા

તવતનયમમતભાવસં
િિતભાવયતભા મુિબ
મતેનતતભાણ ુ વસં નકકી
કરવતભાન્રી
કતભાયસર્કપધકતત

પકરિ-૧૧ (તનયમ સવસંગ્રત-૧૧)
પતયેક સવસંસ્ાને ફતભાળવતભાયેલ અદતભાિપત
તમતભામ યલોિનતભાઓ, સુણચત ખાચસર્ક અને કરેલ ચુકવિ્રી અગે અતેવતભાલલોન્રી તવગતલો તવકતભાસ, તનમતભાસર્કિ અને
તકન્રીકી કતભાય્ અગે િવતભાબદતભાર જતેરતવસંત મતભાટે
જુદી જુદી યલોિનતભાઓ અનવયે જરદી-જરદી પ્રવ રધતઓ મતભાટે અદતભાિપતન્રી તવગતલોન્રી માહિતી

૧ર.૧

ન્રીચેનતભા નમુનતભામતભાવસં માહિતી દશા્મવેલ છે ે.
વષસર્ક : ર 0 ૧૭-ર 0 ૧૮.
કમ નવસં. યલોિનતભાન ુ પવ પતત
નતભામ/સદર

પવ પતત

સુણચત

મવસંજુર

છુ ટી

છે ેલલતભા

કતભાયસર્કન્રી

શારૂ
કયતભાસર્ક ન્રી

રકમ

થયેલ
રકમ

કરેલ/
ચુકવે

વષસર્ક નુ
ખારેખાર

ગુિવતતતભા
મતભાટે

રકમ

ખાચસર્ક

ુ
સવસંપિ

તતભારીખા

(તપતતભા ન્રી

કતભામગ્રીરી

સવસંખયતભા )

મતભાટે
િવતભાબદતભાર
અતકકતભારી

-

-

-

-

-

-

-

-

-

જતેરતવસંતલો મતભાટે
અ.નવસં.

સદર

સુણચત અદતભાિપત

મવસંજુરથયેલ
અદતભાિપત

છુ ટી
કરેલચુકવલ
રકમ (તપતતભા ન્રી
સવસંખયતભા )

કુલખાચસર્ક

પકરિ-૧૨
સતતભાયકી કાય્મરમો નતભા અમલ અગેન્રી પધિધત .
૧૩.૧

ર બ માહિતી આપલો.
ન્રીચેનતભા નમુનતભા મિ
(૧)

કતભાયસર્કકમ/યલોિનતભાન ુવસં નતભામ.

(ર)

કતભાયસર્કકમ/યલોિનતભાનલો સમયગતભાળલો

(૩)

કતભાયસર્કકમનલો ઉદેશા

(૪)

કતભાયસર્કકમનતભા ભૌતતક અને નતભાિતભાવસંકીય લકતભાવસંકલો (છે ેલલતભા વષસર્ક મતભાટ)ે

(પ)

લતભાભતભાથ્રીન્રી પતભાતતતભા

(૬)

ુ ગિરૂરીયતભાતલો
લતભાભ અગેન્રીપવ

(૭)

કતભાયસર્કકમનલોલતભાભ લેવતભાન્રીપધકતત

(૮)

પતભાતતતભા નકકી કરવતભા અગેનતભામતભાપદવસંડલો

(૯)

કતભાયસર્કકમમતભાવસંઆપેલતભાભન્રી તવગત (તસતભાયકીન્રી રકમ અથવતભા આપવતભામતભાવસં આવેલ અનય
મદદ પિ દશાતભાસર્કવવ્રી.)

(૧૦) તસતભાયકી તવતરિન્રી કતભાયસર્કપધકતત.
(૧૧)
(૧૨)

અરજી કયતભાવસંકરવ્રી કેઅરજી કરવતભા મતભાટેકચેરીમતભાવસંકલોનલો સવસંપકસર્ક રવલો.

અરજી ફી (લતભાગ ુ પડતુવસં તલોય તયતભાવસં )
(૧૩) અનય ફી (લતભાગ ુ પડતુવસં તલોય તયતભાવસં )
(૧૪)

અરજી પતકનલો નમુનલો (લતભાગ ુ પડતુવસં તલોય તલો િલો સતભાદતભા કતભાગળ પર અરજી કરી તલોય
તલો અરિદતભારે અરજીમતભાવસં શુવસંશુવસં દશાતભાસર્કવવુવસં તેનલો ઉલલેખા કરલો.)
(૧પ) તબડતભાિલોન્રી યતભાદી (પમતભાિપતલો/દસતતભાવેિલો)
(૧૬) ણબડતભાિલોનલો નમુનલો.
(૧૭)
(૧૮)

પડકયતભા નેલગત્રી સમસયતભાઓ અગેકયતભાવસંસવસંપ કરવલોગ.
ઉપલબક તનતકન્રી તવગતલો (જિલલતભા કકતભા, ઘટક કકતભા વગેરે જવતભા તવતવક સતરલોએ)
ન્રીચેનતભા નમુનતભામતભાવસં લતભાભતભાથ્રીઓન્રી યતભાદી.

કમ

લતભાભતભાથ્રીન ુ સતતભાયકીન્રી મતભાતતભા-તપતતભા/ પસવસંદગ્રીનલો
નતભામ
રકમ
વતભાલ્રી
મતભાપ દવસંડ
નવસં./કલોડ

સરનતભામ

નગર/ગતભામ

ઘર

પકરિ-૧૩ (તનયમ સવસંગ્રત-૧૩)
તેિે આપેલ રતભાતતલો, પરતમટ કે અતકકપત મેળવનતભારન્રી તવગતલો
ર બ માહિતી આપલો.
ન્રીચેનતભા નમુનતભા મિ
(૧)

કતભાયસર્કકમ નતભામ .

(ર)

પકતભાર (રતભાિત/પરમ્રીટ/અતકકપતત)

(૩)

ઉદેશા

(૪)

નકકી કરેલ લકતભાવસંક (છે ેલલતભા વષસર્ક મતભાટે)

(પ) પતભાતતતભા
(૬)

પતભાતતતભા મતભાટેનતભા મતભાપદવસંડલો

(૭)

પુવસર્ક િરૂરીયતભાતલો

(૮)

લતભાભ મેળવવતભાન્રી પધકતત

(૯)

રતભાિત/પરમ્રીટ/અતકકપતતન્રી સમય મયતભાસર્કદતભા

(૧૦) અરજી ફી (લતભાગ ુ પડતુવસં તલોય તયતભાવસં )
(૧૧) અરજીનલો નમુનલો(લતભાગ ુ પડતુવસં તલોય તયતભાવસં )
(૧૨) ણબડતભાિલોન્રી યતભાદી (પમતભાિપતલો/દસતતભાવેિલો)
(૧૩) ણબડતભાિલોનલો નમુનલો.
ર ામા મં લાભા્્ની ધવગતો.
નીચે આપેલા નમન
કમ

લતભાભતભાથ્રીન ુ કતભાયદેસરતતભાન્રી
નતભામ
મુદત
નવસં./કલોડ
-

-

-

સરનતભામુ

મતભાતતભા-તપતતભા/
વતભાલ્રી

જિલલલો

શાતેર

-

-

-

નગર/ગતભામ

ઘર
નવસં.

-

-

પકરિ-૧૪ (તનયમ સવસંગ્રત-૧૪)
કાય્યો કરવતભા મતભાટે નકકી કરેલતભાવસં કલોરિલો

તવતવક પવ પતતઓ/કતભાયસર્કકમલો તતભાથ કરવતભા મતભાટે તવભતભાગે નકકી કરલે કલોરિલોન્રી તવગતલો આપલો.

૧૫.૧
૧.

કલેકટર કચેરી, અમદતભાવતભાદ ખાતભાતે આવેલ િનસેવતભા કે્દ્રમતભાવસં અતેનતભા તતભાલકુ તભાનતભા ગતભામ નમુનતભા
નવસંબર-૬, ૭/૧૨ અને૮-અ ન્રી કલોમપ્ુટરતભાઈઝ નકલલો મેળવ્રી શાકતભાય છે ે. એક નકલ દીઠરૂતભા.પ/-થતભાય છે ે.

ર.

સરકતભારશ્રીન્રી યલોિનતભાઓ તેઠળ રજુ કરવતભા અગેનતભા જતતનતભા દતભાખાલતભાઓ, ઓ.બ્રી.સ્રી.
દતભાખાલતભાઓ, નલોન ડકમ્રીલ્રીયર દતભાખાલતભાઓ મતભાટે તનયત નમ ૂનતભામતભાવસં અરજી કરવતભાથ્રી િરૂરી તપતભાસ
કરી દતભાખાલતભાઓ આપવતભા આવે છે ે.

૩.

ખાેડુતનતભાવસં દતભાખાલતભા મેળવવતભા મતભાટે સતભામતભાનય અરજી, કતભારિ કરેલ િમ્રીનન્રી ૭×૧૨ ન્રી નકલલો,
સલોગવસંદનતભામ ,જ તતભાલકુ તભા/ગતભામમતભાવસં િમ્રીન ખારીદવતભાનતભા તલોય તે ગતભામન્રી નકલલો તવગેરે

પકરિ-૧૫ (તનયમ સવસંગ્રત-૧પ)
વ્રીજણુ રૂપે ઉપલબિ માહિતી
૧૬.૧

વ્રીજણુ રૂપે ઉપલબિ ધવધવક યલોિનતભાઓન્રી માહિતીન્રી ધવગતલો આપલો.
૧.

કલેકટર કચેરી, અમદતભાવતભાદ ખાતભાતે આવેલ િનસેવતભા કે્દ્રમતભાવસં અતેનતભા તતભાલકુ તભાનતભા ગતભામ નમુનતભા
નવસંબર-૬, ૭/૧૨ અને૮-અ ન્રી કલોમપ્ુટરતભાઈઝ નકલલો મેળવ્રી શાકતભાય છે ે. એક નકલ દીઠરૂતભા.પ/-થતભાય છે ે.

******પકરિ-૧૬ (તનયમ સવસંગ્રત-૧૬)
મતભાડતત્રી મેળવવતભા મતભાટે નતભાગડરકલોને ઉપલબક સવલતલોન્રી તવ ગતલો.
૧૬.૧ લલોકલોને મતભાડતત્રી મળે તે મતભાટે તવભતભાગે અપનતભાવેલ સતભાકનલો,પધકતતઓ અથવતભા સવલતલો જવ્રી કે,
(૧)

કચેરી ગ્રવસંથતભાલય:-

ુ
મતભામલતદતભાર કચેરી મણિનગરનતભા ગ્રવસંથતભાલયમતભાવસં બ્રી.સ્રી.એસ.આર.,સ્રી.આર.પ્રી.સ્રી. િમ્રીન મતેસલ
અતકતનયમ ગિલોત કતભારતભા તવગેરે પુસતકલો ઉપલબક તલોય નતભાગડરકલો જન્રી મતભાડતત્રી મેળવ્રી શાકે છે ે.

(ર)

નતભાટક અને શાલો :દતભારૂબવસંક્રી પલસ પલોલ્રીયલો, રલોગ ચતભાળતભાઓ, ભુકવસંપ અને પુર જવ્રી કુદરત્રી આફતલોમતભાવસં લલોકલોને િરૂરી મતભાગસર્ક
દશાસર્કન મળે તે અગ ગતભામલોમતભાવસં નતભાટક, શાલો અને ડતભાયરતભા જવતભા કતભાયસર્કકમલો મતભાડતત્રી ખાતભાત ુવસં તરફથ્રી કરવતભામતભાવસં
આવે છે ે.

(૩)

પદશાસર્કનલો

:-

ખાેત્રી અગેનતભા પદશાસર્કનલો ખાેત્રીવતભાડી ખાતભાતતભા તરફથ્રી ગતભામલોમતભાવસં કરવતભામતભાવસં આવે છે ે.તેમિ આરલોલગય સવસંબવસંક
પતભાથતમક આરલોલગય કેન્દ્ર તરફથ્રી પદશાસર્કનલો કરવતભામતભાવસં આવે છે ે.
(૪)

નલોડટસ બલોડ્ સર્ક :ૂ િ્રીનતભા જતેરનતભામતભા તથતભા અનય કચેરી તરફથ્રી આવત્રી નલોડટસલો કચેરીનતભા નલોડટસ બલોડસર્ક ઉપર
ચ વસંટ
મુકવતભામતભાવસં આવે છે ે.

(૫)

કચેરીમતભાવસં રેકડસર્કન ુવસં તનરીકિ:-

કચેરીનતભા રેકડસર્ક નુવસં તનરીકિ કરવતભા મતભાટે તનયત નમ ૂનતભામતભાવસં અરજી સતભાથે રૂતપયતભા ર 0/- થ્રી તનરીકિ
કરવતભા દેવતભામતભાવસં આવે છે ે.

(૬)
(૭)

દસતતભાવેિલોન્રી નકલ મેળવવતભાન્રી પધકતત :સતભાદી અરજી કરી અરજીમતભાવસં િિતભાવેલ દસતતભાવેિ મુિબન્રી નકલલો આપવતભામતભાવસં આવે છે ે.
ઉપલબક મુડઢત તનયમ સવસંગ્રત :(૧)

ુ અતકતનયમ
િમ્રીન મતેસલ

(ર)

ુ તનયમલો
િમ્રીન મતેસલ

(૩)

ૂ િ્રી તનયમલો
ચ વસંટ

(૪)

મતેસ ૂલ તવભતભાગનતભા પડરપત સવસંગ્રતલો

પકરિ-૧૭ (તનયમ સવસંગ્રત-૧૭)
અનય ઉપયલોગ્રી મતભાડતત્રી

૧૮.૧ લલોકલો ધવતભારતભા પ ૂછે તભાતતભા પશલો અને તેનતભા િવતભાબલો.
તતભાલકુ તભા ફરીયતભાદ તનવતભારિ ફલોમસર્ક તતભાલકુ તભામતભાવસં અસસતતવમતભાવસં આવેલ છે ે.જમતભાવસં સતભાદી અરજી કરી પશલો પુછે ી
શાકતભાય છે ે.
૧૮.૨ માહિતી મેળવવતભા અગે.
(૧)

અરજી પતક (સવસંદભસર્ક મતભાટે ભરેલતભા અરજી પતકન્રી નકલ)

(ર)

ફી. રૂતપયતભા ર 0/-

(૩)

મતભાડતત્રી મેળવવતભા મતભાટેન્રી અરજી કઈ રીતે કરવ્રી -તનયત નમુનતભા-ક મતભાવસં અરજી કરવતભાન્રી થતભાય
છે ે.

(૪)

મતભાડતત્રી આપવતભાનલો ઈનકતભાર કરવતભામતભાવસં આવે તેવતભા વખાતે નતભાગડરકનલો અતકકતભાર અને અપ્રીલ
કરવતભાન્રી કતભાયસર્કવતભાતી.
મતભામલતદતભારશ્રી મણિનગર તરફથ્રી મતભાડતત્રી આપવતભામતભાવસં ઈનકતભાર કરવતભામતભાવસં આવે તલો પતભાવસંત
અતકકતભારીશ્રી(પ ૂવસર્ક)ને અપ્રીલ કરી શાકતભાય છે ે.

નમ ૂનલો-''ક''
મતભાડતત્રી મતભાવસંગવતભા મતભાટેન્રી અરજીનલો નમ ૂનલો.
(જુઓ તનયમ-૬)
આઈ.ડી.નવસં.
(કચેરી ઉપયલોગ મતભાટે)
પતત,
સરકતભારી જતેર મતભાડતત્રી અતકકતભારીશ્રી,
મણિનગર મતભામલતદતભાર કચેરી
(૧)

અરિદતભારનુવસં નતભામળ

(ર)

સરનતભામુ :

(3)

મતભાડતત્રીન્રી તવગતલો:- સવસંબડતત તવભતભાગળ મતભાવસંગેલ્રી મતભાડતત્રીન્રી તવગતલો:૧. મતભાવસંગેલ્રી મડતત્રીન ુવસં તવવરિ
ર. મતભાવસંગેલ્રીમતભાડતત્રીનલો સમય ગતભાળલો

(૪)

3. અનય તવગતલો

આથ્રી િિતભાવ ુવસં છુવસં કે,મતભાવસંગવતભામતભાવસં આવેલ્રી મતભાડતત્રી અતકતનયમન્રી કલમ-6 મતભાવસં મુકવતભામતભાવસં આવેલતભા
પતતબવસંક તેઠળન્રી નથ્રી અને મતભારી સવસંપ ૂિસર્ક જિકતભારી મ ૂિબ તે આપન્રી કચેરીને લગત્રી છે ે.

(પ)

સકમ અતકકતભારીન્રી કચેરીમતભાવસં તતભા.નતભા નવસં.થ્રી રૂતભા........... ન્રી ફી િમતભા કરતભાવવ્રી છે ે.

સથળળ

અરિદતભારન્રી સતી

તતભારીખાળ

ઈ-મેઈલ સરનતભામ ,િલો તલોય તલો,
ટેલ્રીફલોનવસં.(કચેરી)
ઘર

નોંક

(૧)

નમ ૂનલો'ક' ભરવતભામતભાવસં સરકતભારી મતભાડતત્રી અતકકતભારી યલોલગય મદદ કરી શાકે.

(ર)

ફલોમસર્ક 'ક' તમતભામ બતભાબતે પુરેપરુ વસં ભરવુવસં અને િરૂરી મતભાડતત્રીન્રી તવગતલો પુરી પતભાડવતભામતભાવસં કલોઈ
સવસંડદલગકતતભા ન રતે તે સુતનતચત કરવુ.વસં

નમ ૂનલો-''ક'' મતભાવસં કરવતભામતભાવસં આવેલ અરજીનલો સવ્રીકતભાર.
આઈ.ડી. નવસં.

તતભા.

૧.

નતભા રડતશા,શ્રી/શ્રીમત્રી/કુવસં.તરફથ્રી

૨.

મતભાડતત્રી અતકકતભાર , અતકતનયમ,૨૦૦૫ ભતભારત સરકતભારનલો (૨૦૦૫ નલો) અતકતનયમ નવસં.રર) ન્રી કલમ
૬ તેઠળ નમુનતભા-ક મતભાવસં અરજી કરવ્રી.

૩.

સતભામતભાનય

રીતે ૧પ ડદવસમતભા મતભાડતત્રી આપવતભાન ુવસં સ ૂચવવતભામતભાવસં આવ્ુ છે ે અને કલોઈ પિ સવસંિલોગલોમતભાવસં

અરજી મળયતભાન્રી તતભારીખાથ્રી ૩૦ ડદવસ મતભાવસંતલો મતભાડતત્રી આપવતભાન્રી તલોય

છે ે અને કલોઈ કેસમતભાવસં એવુવસં

િિતભાય કે મતભાવસંગવતભામતભાવસં આવેલ્રી મતભાડતત્રી આપ્રી શાકતભાય તેમ નથ્રી, તલો તેન ુવસં કતભારિ દશાતભાસર્કવતલો, મતભાવસંગિ્રી
નતભામવસંજૂર કરતલો પત પતભાઠવવતભામતભાવસં આવશાે.
૪.

અરિદતભારેતતભા. નતભા રલોિ સવતભારનતભા ૧૧.૦૦ થ્રી બપલોરે૧.૦૦ વતભાલગયતભા દરમયતભાન સતી કરનતભારનલો સવસંપકસર્ક

૫.

અરિદતભાર સ ૂણચત ડદવસ (સલો) એ તતભાિર રતી શાકે નતી તલો કલોઈ તવલવસંબ બદલ સરકતભારી મતભાડતત્રી

૬.

મતભાડતત્રી મેળવતતભાવસં પતેલતભાવસં ફી ન્રી કલોઈ રકમ બતભાકી રતેત્રી તલોય તલો અરિદતભારને તે સકમ અતકકતભારી

૭.
છે ે.

અરિદતભાર તેન્રી અરજીન્રી પડરસસથતત જિવતભા વખાતે તવભતભાગન્રી વેબ-સતભાઈટનલો પિ સવસંપકસર્ક કરી શાકે

કરવલો

અતકકતભારી, િવતભાબદતભાર રતેશાે.
પતભાસેિમતભા કરતભાવવતભાન્રી રતેશાે

સરકતભારી મતભાડતત્રી અતકકતભારી
સતી અને તસકલો.
ઈ-મેઈલએડરેસ:
વેબસતભાઈટળ
ટે.નવસં.
તતભારીખા

