મામલતદાર, સાબરમતીની કચેરી
અમદાવાદ

માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર
અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-(૪)

નં.સાબરમતી/પી.એ.ડી/ર 0 ૧૮
મામલતદાર સાબરમતીની કચેરી,
સુભાષબીજ
અમદાવાદ
તા.૦૭/૦૭/ર 0 ૧૮
પ્રતત,
મે.જજલલા કલેકટરશી
પી.આર.ઓ. શાાખાા,સુભાષબીજ સકસર્કલ ,અમદાવાદ.

ધવષયઃ માહિતી અધિકારી અધિધનયમ-ર 00 પ ની કલમ-૪ પ્રમાણે દરદરેક જાિદરેર સસતા મતા  મંડળના
પ્રોએટીવ ડીસકલોઝરમાતા  મં નાગહરક અધિકાર પત્રનો સમાવેશ કરી જાિદરેર કરવા રવા બારવા બત.
સતવનય ઉપરોકત તવષયના અનુસંઘાને જણાવવાનું કે માહિતી અતિકારી અતિતનયમની
કલમ-૪ અંતરસર્કત પ્રોએકટીવ ડીડીસકલોઝર (PAD) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે તેન ું ઈનસપેકશાન કમ ઓડીટ
કરી પ્રમાણપત સિ માહિતી પુસડીસતકા આ સાાથે સામેલ કરી મોકલેલ છે જે મે.સાિેબ ને તવદત ાથાય.

મામલતદાર સાબરમતી
અમદાવાદ

પ્રમાણપત્ર
આાથી પ્રમાણણત કરવામાં આવે છે કે મારા વહિવટી કાયસર્કયકેત િેઠળની જાિેર સાહેર સતામંડળ
મામલતદાર કચેરી, સાબરમતી ધવારા માહિતી અતિકાર અતિતનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતરસર્કત ડીસવયં
જાિેર કરવાની બાબતો (પ્રોએકટીવ ડીડીસકલોઝર) (PAD) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે અને તા.૦૭/૦૭/૧૮
ની સડીસાથતતએ તે અધયતન કરવામાં આવેલ છે. જેનું અમારા ધવારા ઇનડીસપેશાન કમ ઓડીટ કરવામાં આ આવંુ છે
અને જે બાબતે યક જણાઇ િતી અરર તો અપુરતી તવરતો જણાઇ િતી તેની પ નતસર્કતા કરવામાં આવી છે.

ડીસાથળળઃ અમદાવાદ
તા. ૭/૦૭/ર 0 ૧૮

મામલતદાર સાબરમતી
અમદાવાદ

માહિતી (મેળવવાના)અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫
પ્રસતાવના

લોકશાાિીમાં લોકોને માહિતીરાર રાખાવા અને તેની (લોકશાાિીની) કામરીરી તેવી માહિતીની
પારદતશાિતા માટે મિતવની જરૂરી છે અને ભ્ર્રષટાચારોને તનયંતણમાં રાખાવા અને સરકારો અને તેના માધયમો
પ્રજાને જવાબદાર રિે તે જરૂરી િોય માહિતીના અતિકાર બાબતનો અતિતનયમ-ર 00 પ અમલમાં આવેલ
છે.
મામલતદાર સાબરમતી
અમદાવાદ

પ્રકરણ-૧
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫
મામલતદાર કચેરી, સારવા બરમતી , અમદાવાદ
પ્રસતાવના
૧.૧

લોકશાાિીમાં લોકોને માહિતીરાર રાખાવા અને તેની (લોકશાાિીની) કામરીરી તેવી માહિતીની
પારદશાીતા માટે જરૂરી છે અને ભ્ર્રષ્ાચારોને તનયંતણમાં રાખાવા અને સરકારો અને તેના માધયમો
પ્રજાને જવાબદાર રિે તે જરૂરી િોઇ માહિતીના અતિકાર બાબતનો અતિતનયમ-ર 00 પ અમલમાં
આવેલ છે.

૧.ર

માહિતી અતિકાર અતિતનયમ-૨૦૦૫ નો મુખય ઉદેશા પ્રજા અને સરકાર વ વચચે સેત ુ બંિાય અને
સરકારશી તરફાથી ાથતી યોજનાઓ, કામરીરીઓની માહિતી લોકો સુિી પિોંચે અને લોકોને તેમને
જરૂરી માહિતીઓ ભારતના બંિારણ િેઠળ પ્રાપત ાથયેલ િકકો મુજબ જાણકારી તંત અાથવા તેના
તનયંતણ િેઠળના અતિકારી/કમસર્કચારીઓએ ઉપયોર કરવાના તનયમો અને અતિતનયમો, સુચનાઓ
તનયમ સંગ્રિ અને દફતરોની યાદીાથી પ્રજાને માહિતીરાર કરવાનો રિેલ છે

૧.૩

માહિતી અતિકાર અતિતનયમ િેઠળ કોઈ પણ  આવયસકતઓ/સંડીસાથાઓ/સંરઠનો વરેરેને તેમની
સરકારી તંતમાં જે તે તવભાર અાથવા દફતરી કામ અંરે જે તે દફતરી માહિતી મેળવવાને
ઉપયોરી છે.

પ્રકરણ-ર
સતા  મંગઠનની ધવગતો, કાય્યો અને ફરજો
ર.૧

ુ ખાાતાનુ અરતયનું
જાિેરતંતનો ઉદેઉદેૃશા/િેત ુળઃ-મામલતદાર કચેરી,સાબરમતી સરકારશીના મિેસલ
અંર છે.આ કચેરીમાંાથી સરકારશીની જુદી-જુદી યોજનાઓ અંરેના દાખાલાઓ આપવા, કાયદો
અને  આવયવડીસાથાની જાળવણી કરવી તવરેરે કામરીરી ાથાય છે.

ર.ર

ુ ખાાત ુ
જાિેર તંતનો ટનંકો ઈતતિાસ અને તેની રચનાનો સંદભસર્ક -રાજા રજવાડાના સમયાથી મિેસલ
અસડીસતતવમાં આવેલ છે.

૨.૩

જાિેરતંતની ફરજોળઃ-

૨.૪

(ડ)

(ક)

કાયદાની  આવયવડીસાથાની જાળવણી કરવી

(ખા)

સરકારશીના નીતતતનયમ મુજબની વહિવટી ફરજો બજાવવી

જાિેરતંતની મુખય પ્રવ ઉદેૃતતઓ/કાયય :(ક)

પછાત વરસર્કના લોકોને જુદા જુદા પ્રકારના દાખાલા આપવાની કામરીરી

(ખ્)

મામલતદાર કોટસર્ક એકટ અનવયે મળેલ સાહેર સતાની રૂએ કેસોનો તનકાલ કરવો.

(ર)

ુ કાયદો અને તનયમો િેઠળની કામરીરી કરવી
જમીન મિેસલ

(ટ)

તાલુકામાં કાયદો અને  આવયવડીસાથાની જાળવણી કરવી

(ઠ)

ડાંઈર ડેકલેરેશાન લેવ,ું ઈનકવેડીસટ ભરવુ તવરેરેને લરતી કામરીરી.

ન ણીની કામરીરી કરવી.
મિાનરરપાણલકા, લોકસભા, તવિાનસભાને લરતી ચ ંટ
(ઢ)

તાલુકામાં આવેલ પ્રાાથતમક શાાળાના બાળકોને મધયાિન ભોજન યોજના િેઠળ રાંિેલી વાનરી
જમાડવામાં આવે છે અને આ યોજના િેઠળના નાણાકીય હિસાબો તનભાવવામાં આવે છે.

૨.૫

તાલુકામાં આવેલ રામોના રામ નમ નનાનં.૭/૧૨ અને૮-અ નું કોમપંુટરાઈઝેશાન કરવામાં
આવેલ છે. જેની નકલ ફી જમા લઈ ખાાતેદારને આપવામાં આવે છે . તેમજ તાલુકાના દરેક
રામના ખાાતેદારની પોતાની જમીન સંબંિ વારસાઈ, વેચાણ, બેંક બોજાદાખાલ/કમી, વિેચણી,
સિભારીદાર, નામ દાખાલ, નામ કમી અંરેની રામ નમ નના નં.૬ ની નોિ કોમપંુટર ઉપર કરવામાં
આવે છે.

ર.૬

જાિેરતંતના રાજય, તનયામક કચેરી, પ્રદેશા, જજલલો,બલોક વરેરે ડીસતરોએ સંડીસાથારત માળખાાનો
આલેખા(જયાં લાગુ પડત ું િોય તયાં):- કલેકટરશીના હક
ુ મો, સુચનાઓ અને મારસર્કદશાસર્કન િેઠળ
સરકારશીના નીતત તનયમ મુજબ મામલતદાર કચેરી સાબરમતી અમલવારી કરે છે.

ર.૭

જાિેર તંતની અસરકારતા અને કાયસર્કયકમતા વિારવા માટેની લોકોની અપેયકાઓળઃલોકો તરફાથી તેમની અરજીઓ સાાથે સરકારશી તરફાથી નકકી ાથયેલ પુરાવાઓ જોડીને રજુ કરે તો
લોકોની અરજીઓનો તનકાલ સતવરે અને તનયત સમયમયાસર્કદામાં ાથાય અને જાિેરતંતની
અસરકારકતા અને કાયસર્કયકમતામાં વિારો ાથઈ શાકે તેમ છે.

ર.૮

લોક સિયોર મેળવવા માટેની રોઠવણ અને પધિતતઓળઃલોકોની અરજીઓ સાાથે રજુ કરવાના પુરાવાની માહિતી બોડસર્ક ઉપર મુકવામાં આવે છે.

ર.૯

સેવા આપવાના દેખારેખા, તનયંતણ અને જાિેર ફહરયાદ તનવારણ માટે ઉપલબિ તંતળઃતાલુકા કયકાના ફહરયાદ તનવારણ ફોરમની રચના કરવામાં આવેલ છે અને જેમાં કોઈપણ ખાાતાની
કોઈપણ અરજી કરે તયારે દર મહિનાના ચોાથા બુઘવારે કલેકટરશીના તાથા તનયત ાથયેલા
અતિકારીશીના અધયયકપણા િેઠળ તેનો તનકાલ કરવામાં આવે છે

ર.૧૦

કચેરીશારૂ ાથવાનો સમયળઃ:૧૦:૩૦
કચેરીબંિ ાથવાનો સમયળઃ:૧૮:૧૦

પ્રકરણ-3

ક્

૩.૧

અતિકારીઓ અને કમસર્કચારીઓની સાહેર સતા અને ફરજો
સંડીસાથાન અતિકારીઓ અને કમસર્કચારીઓની સાહેર સતા અને ફરજોની તવરતો:

િોદો :- મામલતદાર, સાબરમતી
સસતાઓ વહિવટી
૧.

પછાત વરસર્કના લોકોને જુદા જુદા પ્રકારના દાખાલા આપવા

ર.

ન ણીની કામરીરી કરવી.
મિાનરરપાણલકા, લોકસભા, તવિાનસભાને લરતી ચ ંટ

૩.

તાલુકાને લરતી મિેસ નલી કામરીરી કરવી.

નાણાતા  મંકીય
૧.

ુ શાાખાાના નાણાંકીય હિસાબો ઉપર તનયંતણ રાખાવાનુ ાથાય છે.
મિેસલ

ર.

તાલુકામાં આવેલ પ્રાાથતમક શાાળાના બાળકોને મધયાિન

ભોજન

યોજના િેઠળ રાંિેલી

વાનરી જમાડવામાં આવે છે. આ યોજના િેઠળના નાણાંકીય હિસાબો તનભાવવામાં આવે છે.
૩.

ઇ-િારા કેન્દ્ર ઉપરાથી આપેલી રા.નં.નં.૬, ૭×૧ર તેમજ ૯-અ ની કોમપંુટરરાઈઝ નકલ ફી
ના નાણાંકીય હિસાબોની દખારેખા રાખાવામાં આવે છે.

ફરજો
૧.

અકડીસમાત મોતના હકડીસસામાં મરણોનમુખા તનવેદન લેવ.ું

ર.

અકડીસમાત રીતે મરણ પામેલ કે અનય રીતે મરણ પામેલ શાંકાડીસપદ કેસોના ઈનકવેડીસટ ભરવા.
તાલુકામાં કાયદો અને  આવયવડીસાથાની જાળવણી કરવી.

૩.

જુદાજુદા કાયદા િેઠળ કેસો ચલાવવા.

૩.૨ સંડીસાથાન અતિકારીઓ અને કમસર્કચારીઓની સાહેર સતા અને ફરજોની તવરતો:-િોદો:-નાયરવા બ મામલતદાર
સસતાઓ :વહિવટી
૧.

તમામ પ્રકારની દાખાલાઓની અરજીઓનો ડીસવીકાર

૨.

ન ણીને લરતી કામરીરી.
ચ ંટ

નાણાતા  મંકીય
૧.

ુ શાાખાામાં ાથયેલ  આવયવિારોના હિસાબો લખાાવવા અને દેખારેખા રાખાવી.
મિેસલ

ફરજો :૧.

એમએજી, એડીએમ, ઈએસટી તવરેરે દફતરની કામરીરીનું સંચાલન

૨.

ુ કાયદો / તનયમોની આનુસંણરક કાયસર્કવાિી
જમીન મિેસલ

૩.

ન ણીને લરતી કામરીરી.
ચ ંટ

૪.

રણોત તાથા સીલીર કાયદા અનવયેની અનુસંણરક કાયસર્કવાિી

૫.

જુદા જુદા િેત ુ માટે સરકારી પડતર રૌચરણ / ખાાર ખાાંજણની જમીનની મારણી પરતવેની
દરખાાડીસતો તૈયાર કરવા અંરેની કાયસર્કવાિી.

૬.

જમીન ખારીદવાની પરવાનરી. ખાેડુત ખાાતેદારના દાખાલા આપવા બાબતની કાયસર્કવાિી.

૭.

સવે નંબરો/બલોક નંબરો એકત કરવા અંરેની મંજુરી આપવા અંરેની કાયસર્કવાિી

૮.

જમીનના ટુકડા મુકત કરવા પરવાનરી આપવાની કાયસર્કવાિી. બલોક તવભાજનની
પરવાનરીની દરખાાડીસત તૈયાર કરવાની કાયસર્કવાિી

િોદો- નાયરવા બ મામલતદાર મઘ્યાિન ભોજન યોજના
સસતાઓ:વહિવટી
૧.

મ.ભો.યોજના ના કેન્દ્રની તપાસણી તાથા અનાજ, ખાાધય તેલના જથાથાની તપાસણી કરવી

૨.

મઘયાિન ભોજન યોજનાના સંચાલકોને ૫રમીટ આ૫વાની કામરીરી.

નાણાતા  મંકીય
૧.

સંરઠકો, રસોઈયો, મદદનીશાને વેતન, કેન્દ્ર ચલાવવા અંરેની, એડવાનસની ચુકવણી,તાથા
રકમ પેટે આવેલ બચતની રકમ પરત લઈ સરકારશીમાં જમા કરાવવાની કામરીરી.

ફરજો :-

૧.

હિસાબો ચેક કરવાની કામરીરી.

િોદો- નાયરવા બ મામલતદાર ઈ-િરા
સસતાઓ:વહિવટી
૧.

રા.ન. નં.૬ અંરે અરજીઓ ડીસવીકાર તાથા તે અંરેની નોંિ કોમપંુટરમાં કરવી.

નાણાતા  મંકીય
૧.

રા.ન. નં..૬, ૭×૧૨ તાથા ૮-અ ની કોમપંુટરાઈઝ નકલની ફી લઈ રૂા.પ પ્રમાણે ફી વસુલ
કરવી તાથા સદર રકમ સરકારશીમાં જમા કરાવવી.

ફરજો :૧.

નમુના ૬ માં નોંઘ પાડવી. આવેલ અરજીઓની રજીડીસટરમાં નોંિ કરવી તાથા અરજીના
અમલ માટે નોંઘ પાડવી. ૧૩૫-ડી ની નોટીસ તૈયાર કરાવી બજવણી માટે રૂબરૂ રેવનંુ
તલાટીઓને આપવી તેમજ મંજુર/નામંજુર ાથયેલ નોંઘોના કારળો ડીસકેન કરીને અસર
આ૫વી અને રામ નમુના નં.૬ ની નકલ તલાટીને રામે આ૫વા રજીડીસટરમાં નોંઘ કરી
મોકલી આપવા.

૨.

તલાટીઓ પાસે પિાણીપતક કરાવવાની કામરીરી.

િોદો- સકસર્કલ ઓફીસરશી, અચેર, વાડજ અને પાલડી, તા. સારવા બરમતી
સસતાઓ:વહિવટી:૧.

ુ કાયદો/તનયમો મુજબ સુચના કરેલી કાયસર્કવાિીની તપાસણી કરવી.
જમીન મિેસલ

૨.

રણોત કાયદા અનવયેની આનુંસાણરક કાયસર્કવાિી અંરેની તપાસણી કરવી.

નાણાતા  મંકીય;અનય
૧.

ડાંઈર ડેકલેરેશાન એકઝઝુકટુ ીવ મેજીડીસ્ેટ તરીકે લેવ.ુ

ફરજો:૧.

જુદાજુદા િેત ુ માટે સરકારી પડતર રૌચરણની જમીનની મારણી પરતવેની દરખાાડીસતો
તૈયાર કરવા અંરેની કાયસર્કવાિી અંરેની તપાસણી કરવી.

૩.

સવ્વે નંબરો/બલોક નંબરો એકત કરવા અંરેની મંજુરી આપવા અંરેની કાયસર્કવાિી અંરેની
તપાસણી કરવી.

૪.

જમીન ટુકડા મુકત કરવા પરવાનરી આપવાની કાયસર્કવાિી અંરેની તપાસણી કરવી.

૫.

બલોક તવભાજનની પરવાનરીની દરખાાડીસત તૈયાર કરવાની કાયસર્કવાિી અંરેની તપાસણી
કરવી

૬.

જ.મ.કાયદા તાથા તેને સંલગન તમામ કાયદા િેઠળ દરખાાડીસતો, માંરણીઓ તૈયાર કરી રજુ
કરવાની કામરીરી

૭.

ડીસાથળસડીસાથતતની માહિતીઓ આપવાની જરૂરી િોય તયાં પંચનામુ કરવાની કામરીરી.

િોદો –કારકુ ન
સસતાઓ:વહિવટી:૧.

એમ.એ.જી., એ.ડી.એમ., ઈ.એસ.ટી. ,જમીન , મતદારયાદી, સમાજસુરયકા દફતરની.
કામરીરી કરવી.

નાણાતા  મંકીય:૧.

કચેરીમાં કમસર્કચારીના પરારો કરવા તાથા કનટીજનસી ખાચસર્ક અંરેના બીલો બનાવી ચુકવણી
કરવી..

અનય:૧.

કેશાબુક લખાવી, નાણાંકીય લેવડ દેવડ ના હિસાબો લખાવા

ફરજો
૧.

એમ.એ.જી.દફતરની કાયસર્કપાલ મેજીડીસ્ેટને લરતી કામરીરી.

૨.

એ.ડી.એમ. દફતરની માતસક મીટીર તાથા આવક/જાતતના દાખાલા તાથા અનય દાખાલાઓ
આપવાની કામરીરી.

૩.

ઈ.એસ.ટી.ને લરતી કામરીરી તાથા મનોરંજન કરને લરતી કામરીરી.

પ્રકરણ-૪
કાયય કરવા માટદરેના તનયમો, તવતનયમો, સ ચચનાઓ, તનયમ સતા  મંગ્રિ અને દફતરો
૪.૧

જાિેરતંત અાથવા તેના તનયંતણ િેઠળના અતિકારીઓ અને કમસર્કચારીઓએ ઉપયોર કરવાના
તનયમો, તવતનયમો, સુચનાઓ, તનયમસંગ્રિ અને દફતરોની યાદી નીચે મુજબ છે.

B.C.S.R.,
ુ અતિતનયમ તાથા તનયમ
જમીન મિેસલ
રણોતઘારો તાથા તે િેઠળના તનયમ
તનયમસંગ્રિ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાનીફી (જો િોય તો)- અરજી
સાાથેરૂા.ર 0/-તાથા નકલ ફી તનયમોનુસાર

પ્રકરણ-પ
નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમલ સતા  મંરવા બતા  મંિી નીતતના સભયો સાથે સલાિ-પરામશાસર્ક અથવા
તેમના પ્રતતતનતિતવ માટદરેની કોઈ  આવયવડીસાથા િોય તો તેની તવગત.
નીતત ઘડતર:પ.૧

શું નીતતઓના ઘડતર માટે નીતતની અાથવા તેના પ્રતતતનતિઓની સલાિ-પરામશાસર્ક

સિ ભાણરતા

મેળવવા માટેની કોઈ જોરવાઈ છે?જો િોય તો, નીચેના નમુનામાં આવી નીતીની તવરતો આપો.

શું તનતાની સિભારીતા શું તનતાની સિભારીતા
સુતનત્ચિત કરવાનુ ં જરૂરી
મેળવવા
છે?(િા/ના)
માટેની આવયવડીસાથા

અ.નં.

તવષય/મુદો

૧

ઇ-િરા અમલીકરણ સતમતી

૨

ઇ-િરા કોર સતમતી

િા

દર માસે મીટીંગ્

િા

દર માસે મીટીંગ્

નીધતનો અમલઃ

પ.ર

શું નીતતઓના ઘડતર માટે નીતતની અાથવા તેના પ્રતતતનતિઓની સલાિ-પરામશાસર્ક

સિભાણરતા

મેળવવા માટેની કોઈ જોરવાઈ છે?જો િોય તો, આવી જોરવાઈઓની તવરતો નીચેના નમુનામાં આપો.

અ.નં.

તવષય/મુદો

શું નીતતની સિભારીતા

શું નીતતની સિભારીતા

૧

ઇ-િરા અમલીકરણ સતમતત

સુતનત્ચિત કરવાનુ ં જરૂરી છે?
િા

મેળવવા લે
માટે
ની આવયવડીસાથા
સતમતતમાં
વાયે
લ અમલ

૨

ઇ-િરા કોર સતમતત

િા

મુજબ તનણસર્કય લેવામાં આવે છે.
સતમતતમાં લેવાયેલ અમલ

મુજબ તનણસર્કય લેવામાં આવે છે.

પ્રકરણ-૬
જાિદરેરતતા  મંત્ર અથવા તેના તનયતા  મંત્રણ િદરેઠળની વયકકતઓ પાસેના દડીસતાવેજોની કક્ાઓ અંગે ન તા  મંુ
પત્રક
૬.૧

સરકારી દડીસતાવેજો તવશાેની માહિતી આપવા નીચેના નમુનાનો ઉપયોર કરશાો. જયાં આ દડીસતાવેજ

ઉપલબિ છે તેવી જગયાએ જેવી કે સણચવાલય કયકા, તનયામકની કચેરી કયકા, અનયનો પણ ઉલલેખા કરો.
('અનયો' લખાવાની જગયાએ કયકાનો ઉલલેખા કરો.)
અ.નં.
૧

દડીસતાવેજની કયકા

દડીસતાવેજ નામ અને
તેની એક લીટીમાં
ઓળખાાણ
મામલતદાર કચેરી
કેશાબુક,રોજમેળ,

દડીસતાવેજ
મેળવવાની
કાયસર્કપધિતત
અરજી કરવી

નીચેની  આવયસકત પાસે
છે/તેના તનયંતણમાં છે.

સાબરમતી, જજ. અમદાવાદ

સાબરમતી , જજ.

જનસેવા પ્રમાણપત

તાથા સરકારી

અમદાવાદ

રજજડીસટર, તનમણુંક

તનયમ મુજબ

રજજડીસટર

યોગય ફી જમા
કરાવવી.

મામલતદાર કચેરી

પ્રકરણ-૭ (તનયમ સતા  મંગ્રિ-૭)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદો અને અનય ધવગતો
૭.૧

જાિેરતંતના સરકારી માહિતી અતિકારીઓ,

મદદનીશા સરકારી માહિતી અતિકારીઓ અને

તવભારીય કાયદાકીય (એપેલેટ) સાહેર સતાતિકારી તવશાેની સંપકસર્ક માહિતી નીચેના નમુનામાં આપો.
સરકારી તતા  મંત્રનુ નામ :-

મામલતદાર કચેરી, સાબરમતી, જજ. અમદાવાદ

માહિતી અધિકારી :(૧)

શી એસ.જે.રબારી , મામલતદાર સાબરમતી , જજ.અમદાવાદ
ટેલીફોન નંબર :
ઇ-મેઇલ

૦૭૯૨૭૫૫૨૨૪૫
:

mam.sabarmati@gmail.com

પ્રથમ અપીલ અધિકારી
(૧)

શી જે,બી. દેસાઇ નાયબ કલેકટર અને પ્રાંત અતિકારી(પત્ચિમ), અમદાવાદ
ટેલીફોન નંબર :
ઇ-મેઇલ

૭૫૬૭૦૦૯૦૩૮
:

ro44elc@gamail.com

પ્રકરણ-૮
ુ રવાની કાય્ણપધિધત
ધનણ્ણય લેવાની પ્રહરયામાતા  મં અનસ
૮.૧

જુદાજુદા મુદાઓ અંરે તનણસર્કય લેવા માટે કઈ કાયસર્ક

- સંબતિત લાગુ ૫ડતા કાયદા અને તે

પધિતત અનુસરવામાં આવે છે? (સણચવાલય

િેઠળના તનયમોની જોરવાઇ અનુસાર

તનયમસંગ્રિ અને કામકાજના તનયમોના તનયમસંગ્રિ
,અનય તનયમો/ તનયમો વરેરેનો સંદભસર્ક ટાંકી શાકાય)
૮.૨

અરતયની બાબતો માટે કોઈ ખાાસ તનણસર્કય લેવા માટેની

- તનયમોનુસાર

દડીસતાવેજી કાયસર્ક પધિતતઓ / ઠરાવેલી કાયસર્ક પધિતતઓ
/ તનયત માપદંડો/ તનયમો કયા કયા છે?તનણસર્કય લેવા
માટે કયા કયા ડીસતરે તવચાર કરવામાં આવે છે?
૮.3

તનણસર્કયને જનતા સુિી પિોચાડવાની કઈ પધિતત છે ?.

- ટપાલ ધવારા  આવયવડીસાથા તેમજ
અરજદાર િાજર િોય તો િાાથોિાાથ

૮.૪

તનણસર્કય લેવાની પ્રહરયામાં જેના મંત આવયો – લેવાનાર છે

- મામલતદાર અને સબંતિત સકસર્કલ

તે અતિકારીઓ કયા છે?

ઓહફસર/ સબંતિત નાયબ
મામલતદાર

૮.૫

તનણસર્કય લેનાર અંતતમ સાહેર સતાતિકારી કોણ છે?

- ૧. મામલતદારશી, સાબરમતી
૨. મે.સીટી ડેપંુટી કલેકટરશી(પત્ચિમ)
૩. મે.કલેકટરશી, અમદાવાદ

૮.૬

જે અરતયની બાબતો પર જાિેર સાહેર સતાતિકારી ધવારા

-

તનણસર્કય લેવામાં આવે છે તેની અલર રીતે માહિતી
નીચેના નમુનામાં આપો
રમ નંબર

-

જેના પર તનણસર્કય લેવાનાર છે તે તવષય મારસર્કદશાસર્કક

-

સુચન/હદશાા તનદ્દેશા જો કોઈ િોય તો

-

અમલની પ્રહરયા

- તનયમોનુસાર
-

ઉપર જણાવેલ અતિકારીઓના સંપકસર્ક અંરેની માહિતી

- મામલતદાર, સાબરમતી

જો તનણસર્કયાથી સંતોષ ન િોય તો, કયા અને જે-તે

- એપલેટ અતિકારીશીને

કાયદા તનયમોનુસાર સંબતિત કયા અપીલ
અતિકારીશીને અપીલ દાખાલ કરવી ?

મેસીટી ડેપંુટી કલેકટર (પત્ચિમ)

પ્રકરણ-૯
અધિકારીઓ અને કમ્ણચારીઓની માહિતી પકુ સતકા
અ.નતા  મં.

અધિકારીશી/કમ્ણચારીશીન તા  મંુ નામ

િોદો

૧

શી એસ.જે. રબારી

મામલતદાર

૨

શી એ.એન.રોહિલ

નાયબ મામલતદાર

૩

શીમતી જે.એમ.મકવાણા

નાયબ મામલતદાર

૪

શી ડી.વી. ઝાંપડીયા

નાયબ મામલતદાર

૫

શીમતી એ.એ. અમુતે

નાયબ મામલતદાર

૬

શીમતી એચ.પી.શાેઠ

નાયબ મામલતદાર

૭

શીમતી ભુમીકાબેન પટે લ

નાયબ મામલતદાર

૮

શી એચ્.એમ.પટે લ

સ.ઓ. અચેર

૯

શી ણચરારભાઇ પ્રજાપતી

સ.ઓ. વાડજ

૧૦

શી આનંદભાઇ ભટ

સ.ઓ. પાલડી

૧૧

શી તનમેષભાઇ નારર

કલાકસર્ક

૧૨

શી પી.એમ.િાનાણી

કલાકસર્ક

૧૩

શીમતી સરોજબેન લાછુન

કલાકસર્ક

૧૪

શીમતી વષાસર્કબેન દાતણીયા

પટાવાળા

૧૫

શીમતી સોનબા ઠાકોર

પટાવાળા

પ્રકરણ-૧૦ (તનયમ સતા  મંગ્રિ-૧૦)
ુ રવા બ મિદરેનતાણાની પધિધત સહિત દરદરેક અધિકારી અને
ધવધનયમોની જોગવાઈ કયા મજ
કમ્ણચારીને મળત તા  મંુ માધસક મિદરેનતાણતા  મંુ
ુ ામાતા  મં માહિતી દશાાસર્કવેલ છે .
૧૦.૧ નીચેના નમન
અ.નં.

નામ

િોદો

માતસક
મિેનતાણુ

વળતર/
વળતર ભથ્ુ

૧

શી એસ.જે. રબારી

મામલતદાર

૮૨૪૦૦/-

૧૨૫૭૦/-

૨

શી એ.એન.રોહિલ

નાયબ મામલતદાર

૬૮૦૦૦/-

૯૯૮૩/-

૩

શીમતી જે.એમ.મકવાણા

નાયબ મામલતદાર

૩૭૮૯૦/

-

૪

શી ડી.વી. ઝાંપડીયા

નાયબ મામલતદાર

૬૮૦૦૦/-

૫

શીમતી એ.એ.અમુતે

નાયબ મામલતદાર

૬૨૨૦૦/-

૯૧૮૬/-

૬

શીમતી એચ.પી.શાેઠ

નાયબ મામલતદાર

૪૨૩૦૦/-

૬૬૩૭/-

૭

શીમતી ભુમીકાબેન પટે લ

નાયબ મામલતદાર

૩૭૮૯૦/-

-

૮

શી એચ્.એમ.પટે લ

સ.ઓ. અચેર

૭૦૦૦૦/-

૧૦૩૩૧/-

૯

શી ણચરારભાઇ પ્રજાપતી

સ.ઓ. વાડજ

૩૭૮૯૦/-

૧૦

શી આનંદભાઇ ભટ

સ.ઓ. પાલડી

૭૦૦૦૦/-

૧૦૨૩૨/-

૧૧

શી તનમેષભાઇ નારર

કલાકસર્ક

૧૯૯૫૦/-

-

૧૨

શી પી.એમ.િાનાણી

કલાકસર્ક

૪૪૯૦૦/-

૭૦૬૭/-

૧૩

શીમતી સરોજબેન લાછુન કલાકસર્ક

૧૯૯૫૦/-

-

૧૪

શીમતી વષાસર્કબેન દાતણીયા પટાવાળા

૨૪૯૦૦/-

૪૫૪૭/-

૧૫

શીમતી સોનબા ઠાકોર

૩૦૨૦૦/-

૫૧૩૨/-

પટાવાળા

-

પ્રકરણ-૧૧
તમામ યોજનાઓ, સચુ ચત ખચ્ણ અને કરદરેલી વિહેંચણી પરના અિદરેવાલોની ધવગતો દશા્ણવતી
તેની દરદરેક એજનસીને ફાળવેલ અંદાજપત્ર
૧૧.૧ રાજય સરકારશી તરફાથી જુદી જુદી યોજનાઓ પરતવે ફાળવેલ અનુદાન મયાસર્કદામાં
ખાચસર્ક કરવામાં આવે છે.

પ્રકરણ-૧૨
સિાયકી કાય્ણક્રમોના અમલ અંગે ની પધિધત .
૧૨.૧

ફાળવેલ રકમ અને તેના કાય્ણક્રમોના લાભથાભર્થીઓની ધવગતો સહિત આધથત આર્થિક સિાય
કાય્ણક્રમોની અમલ રવા બજવણીની રીત:અરજદાર તરફાથી તનયત નમુનામાં અરજી મળયેાથી તેની તપાસણી કરી
લાભાથ્થીને પોડીસટ ઓહફસ/બેંક દારા ચુકવણી કરવામાં આવે છે.

પ્રકરણ-૧૩
આપેલ રાિતો, પરમીટની ધવગતો
૧૩.૧

તવતવિ સિાય આપવાની કામરીરી ાથાય છે

પ્રકરણ-૧૪ (તનયમ સતા  મંગ્રિ-૧૪)
કાય્યો કરવા માટદરે નકકી કરેલાતા  મં િોરણો

તવતવિ પ્રવ ઉદેૃતતઓ/કાયસર્કરમો િાથ િરવા માટદરે તવભાગે નકકી કરલે િોરણોની તવગતો આપો.

૧૪.૧
૧.

રામ નમુના નંબર-૬, ૭/૧૨ અને ૮-અ ની નકલો ઇ-િરા કેન્દ્ર ઉપરાથી કોમપંુટરાઈઝ
નકલો મેળવી શાકાય છે. એક નકલ દીઠ-રૂા.પ/-ાથાય છે.

ર.

સરકારશીની યોજનાઓ િેઠળ રજુ કરવા અંરેના જાતતના દાખાલાઓ, ઓ.બી.સી.
દાખાલાઓ,

નોન હરમીલીયર દાખાલાઓ માટે તનયત નમ નનામાં અરજી કરવાાથી જરૂરી

તપાસ કરી દાખાલાઓ આપવામાં આવે છે.

પ્રકરણ-૧૫ (તનયમ સતા  મંગ્રિ-૧પ)
ધવજાણ ુ રૂપે ઉપલધિ માહિતી
તવજાણ ુ રૂપે ઉપલધિ તવતવિ યોજનાઓની માહિતીની તવગતો આપો.

૧૫.૧
૧.

મામલતદાર કચેરી, સાબરમતીના ઇ-િારા કેન્દ્ર ઉપર ાથી રા.ન.નં-૬, ૭/૧૨ અને ૮અની નકલો આપવામાં આવે છે.એક નકલનાં રૂતપયા પ/-પ્રમાણે જમા કરવાના ાથાય છે.

પ્રકરણ-૧૬ (ધનયમ સતા  મંગ્રિ-૧૬)
માહિતી મેળવવા માટદરે નાગહરકોને ઉપલબિ સવલતોની ધવ ગતો.
૧૬.૧ લોકોને માહિતી મળે તે માટદરે તવભાગે અપનાવેલ સાિનો,પધિતતઓ અથવા સવલતો જેવી કદરે,
(1)

નોહટસ રવા બોડ્ સર્ક :ન ણીના જાિેરનામા તાથા અનય કચેરી તરફાથી આવતી નોહટસો કચેરીના નોહટસ બોડસર્ક ઉપર
ચ ંટ
મુકવામાં આવે છે.

(2)

કચેરીમાતા  મં રેકડસર્કન તા  મંુ તનરીક્ણ:કચેરીના રેકડસર્ક નું તનરીયકણ કરવા માટે તનયત નમનનામાં અરજી સાાથે રૂતપયા ર 0/- ાથી તનરીયકણ
કરવા દેવામાં આવે છે.

(3)

દડીસતાવેજોની નકલ મેળવવાની પધિતત :જનસેવામાં ફોમસર્ક નં. ૪૩ની અરજી કરી અરજીમાં જણાવેલ દડીસતાવેજ મુજબની નકલો આપવામાં
આવે છે.

(4)

ઉપલબિ તનયમ સતા  મંગ્રિ :(૧)

ુ અતિતનયમ
જમીન મિેસલ

(ર)

ુ તનયમો
જમીન મિેસલ

(૩)

ન ણી તનયમો
ચ ંટ

પ્રકરણ-૧૭ (તનયમ સતા  મંગ્રિ-૧૭)

અનય ઉપયોગી માહિતી

૧૮.૧ લોકો ધવારા પ ચછાતા પ્રશો અને તેના જવારવા બો.
તાલુકા ફરીયાદ તનવારણ ફોમસર્ક તાલુકામાં અસડીસતતવમાં આવેલ છે.જેમાં સાદી અરજી કરી પ્રશો પુછી
શાકાય છે.
૧૮.૨ માહિતી મેળવવા અંગે .

(૧)

અરજી પતક (સંદભસર્ક માટે ભરેલા અરજી પતકની નકલ)

(ર)

ફી. રૂતપયા ર 0/-

(૩)

માહિતી મેળવવા માટેની અરજી કઈ રીતે કરવી -તનયત નમુના-ક માં અરજી કરવાની ાથાય
છે.

(૪)

માહિતી આપવાનો ઈનકાર કરવામાં આવે તેવા વખાતે નારહરકને અરજી કરવાનો અતિકાર
અને અપીલ કરવાની કાયસર્કવાિી.
મામલતદારશી સાબરમતી તરફાથી માહિતી ાથી સંતોષ નિોઇ તો પ્રાંત અતિકારીશી પત્ચિમ
ને અપીલ કરી શાકાય છે.

