માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર
અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-(૪)
શ્રી દ દિનિનેશભશભાઇ પ્રી. પટે લિયશભા
સ્રીટી મશભામિત દિશભાર વટવશભા

1

નં.સ્રીટી વટવશભા/એડીએમ/રશભાટઈઈ/પ્રી.એ.ડી/ર 0 ૧૮
સ્રીટી મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી કચિનેરી,

એસ.પ્રી.ર'ગ ર)ડ, પશભાવરગ્રીડન્રી પશભાસિને
િશભાંભશભા, અમ દિશભાવશભા દિ.
તશભા.૧૦/૯/૨૦૧૮

પતત,
મિને.જિલિશભા કિિનેકટરશ્રી
પ્રી.આર.ઓ. શશભાખાશભા,
સઈભશભાષબ્રીિ સકસર્કિ ,અમ દિશભાવશભા દિ.

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 ઉપર)કત તવષયનશભા અનઈસંઘશભાનિને િણાશભાવવશભાન ઈં કે મશભાદતત્રી અતકકશભારી અતકતનયમન્રી કિમ-૪
અતગસર્કત પ)એકટીવ ડીસકિ)ઝર (PAD) તૈયશભાર કરવશભામશભાં આવિનેિ છે િને તિનેન ઈં ઈનસપિનેકશન કમ ઓડીટ કરી
પમશભાણાપત સત મશભાદતત્રી પઈસત્રીકશભા આ સશભાથિને સશભામિનેિ કરી મ)કિિનેિ છે િને જ મિને.સશભાતેબ નિને તવ દિત થશભાય.

સ્રીટી મશભામિત દિશભાર વટવશભા
અમ દિશભાવશભા દિ

2

પમશભાણાપત
આથ્રી પમશભાલણાત કરવશભામશભાં આવિને છે િને કે મશભારશભા વદતવટી કશભાયસર્કકત
િને તેઠળન્રી જતેર સતશભામંડળ
મશભામિત દિશભાર કચિનેરી, વટવશભા ધ્વશભારશભા મશભાદતત્રી અતકકશભાર અતકતનયમ-૨૦૦૫ ન્રી કિમ-૪ અતગસર્કત સવંય જતેર
કરવશભાન્રી બશભાબત) (પ)એકટીવ ડીસકિ)ઝર) (PAD) તૈયશભાર કરવશભામશભાં આવિનેિ છે િને અનિને તશભા.૨૨/૦૫/૧૮ ન્રી
સસથતતએ તિને અધ્યતન કરવશભામશભાં આવિનેિ છે િને જનઈં અમશભારશભા ધ્વશભારશભા ઇનસપિનેશન કમ ઓડીટ કરવશભામશભાં આવ્ઈ છે િને
અનિને જ બશભાબતિને કત્રી િણાશભાઇ તત્રી અગર ત) અપઈરત્રી તવગત) િણાશભાઇ તત્રી તિનેન્રી પ ૂતસર્કતશભા કરવશભામશભાં આવ્રી છે િને.

સથળળ અમ દિશભાવશભા દિ
તશભા.૩૦/૬/૨૦૧૮
સ્રીટી મશભામિત દિશભાર વટવશભા
અમ દિશભાવશભા દિ

3

માહિતી (મેળવવાના)અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ પ્રસતાવના

િ)કશશભાતીમશભાં િ)ક)નિને મશભાદતત્રીગશભાર રશભાખાવશભા અનિને તિનેન્રી (િ)કશશભાતીન્રી) કશભામગ્રીરી જવ્રી મશભાદતત્રીન્રી
પશભાર દિતશિતશભા મતતવન્રી િરૂરી છે િને અનિને ભ્રષટશભાચશભાર)નિને તનયંતણામશભાં રશભાખાવશભા અનિને સરકશભાર) અનિને તિનેનશભા મશભાધ્યમ)
પજનિને િવશભાબ દિશભાર રતે તિને િરૂરી ત)ય મશભાદતત્રીનશભા અતકકશભાર બશભાબતન) અતકતનયમ-ર 00 પ અમિમશભાં આવિનેિ
છે િને.

(ડી.પ્રી.પટેલિયશભા)
સ્રીટી મશભામિત દિશભાર વટવશભા
અમ દિશભાવશભા દિ
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પ્રકરણ-૧
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫
મામલતદાર કચેરી વટવા(સીટી), જિ.અમદાવાદ
પ્રસતાવના
૧.૧

િ)કશશભાતીમશભાં િ)ક)નિને મશભાદતત્રીગશભાર રશભાખાવશભા અનિને તિનેન્રી (િ)કશશભાતીન્રી) કશભામગ્રીરી જવ્રી મશભાદતત્રીન્રી
પશભાર દિતશિતશભા મશભાટે િરૂરી છે િને અનિને ભ્રષટશભાચશભાર)નિને તનયંતણામશભાં રશભાખાવશભા અનિને સરકશભાર) અનિને તિનેનશભા મશભાધ્યમ)
પજનિને િવશભાબ દિશભાર રીતિને િરૂરી ત)ય મશભાદતત્રીનશભા અતકકશભાર

બશભાબતન) અતકતનયમ-ર 00 પ અમિમશભાં

આવિનેિ છે િને.
૧.ર

મશભાદતત્રી અતકકશભાર અતકતનયમ-૨૦૦૫ ન) મઈખય ઉ દિેશ પજ અનિને સરકશભાર વ વચચિને સિનેત ઈ બંકશભાય અનિને
સરકશભારશ્રી તરફથ્રી થત્રી ય)િનશભાઓ, કશભામગ્રીરીઓન્રી મશભાદતત્રી િ)ક) સઈક્રી પતોંચિને અનિને િ)ક)નિને તિનેમનિને
િરૂરી મશભાદતત્રીઓ ભશભારતનશભા બંકશભારણા તેઠળ પશભાપત થયિનેિ તકક) મઈિબ જણાકશભારી તંત અથવશભા તિનેનશભા
તનયંતણા તેઠળનશભા અતકકશભારી/કમસર્કચશભારીઓએ ઉપય)ગ કરવશભાનશભા તનયમ) અનિને અતકતનયમ), સઈચનશભાઓ
તનયમ સંગત અનિને  દિફતર)ન્રી યશભા દિીથ્રી પજનિને મશભાદતત્રીગશભાર કરવશભાન) રતેિ છે િને

૧.૩

મશભાદતત્રી અતકકશભાર અતકતનયમ તેઠળ ક)ઈ પણા વયસકતઓ/સંસથશભાઓ/સંગઠન) વગિનેરેનિને તમન્રી
સરકશભારી તંતમશભાં જ તિને તવભશભાગ અથવશભા  દિફતરી કશભામ અગિને જ તિને  દિફતરી મશભાદતત્રી મિનેળવવશભાન)
ઉપય)ગ્રી છે િને.

૧.૪

મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી કચિનેરી ગશભામય કકશભાથ્રી તશભાલકઈ શભા કકશભા અનિને જીલિશભા કકશભા સઈક્રીન ઈં મશભાદતત્રી મશભાળખઈં
ગ)ઠવશભાયિનેિ છે િને

૧.૫

વયાખયાઓ.
(૧)

મશભાદતત્રી (મિનેળવવશભાનશભા) અતકકશભાર અતકતનયમ-ર૦૦પ તેઠળન્રી વયશભાખયશભાઓ ન્રીચિને મઈિબ છે િને.
(ક)

''સમઈલચત સરકશભાર'' એટિિને
(૧)

કેન્દ્ર સરકશભાર અથવશભા સંઘ રશભાિય કિનેત વદતવટી ધ્વશભારશભા પતયક અથવશભા પર)ક
રીતિને સથપશભાયિનેિ રચશભાયિનેિ મશભાિ્રીકીવશભાળશભા તનયંતણાવશભાળશભા અથવશભા ફંડ રૂપિને મ)ટશભા
પશભાયિને તકરશભાણા મિનેળવિનેિ જતેર સતશભા મંડળ સબંકમશભાં કેન્દ્ર સરકશભાર
(૨)

રશભાિય સરકશભાર ધ્વશભારશભા પતયક અથવશભા પર)ક રીતિને સથપશભાયિનેિ રચશભાયિનેિ

મશભાિ્રીકી વશભાળશભા તનયંતણા વશભાળશભા અથવશભા ફંડ રૂપિને મ)ટશભા પશભાયિને તકરશભાણા મિનેળવિનેિ
જતેર સતશભા મંડળ સબંકમશભાં રશભાિય સરકશભાર
(૨)

રેકડસર્કમશભાં ન્રીચિનેન) સમશભાવિનેશ થશભાય છે િને
(ક)

ક)ઈ  દિસતશભાવિનેિ તસતપત અથવશભા ફશભાઈિ
5

(ખા)

ક)ઈ  દિસતશભાવિનેિન્રી મશભાઈક)દફલમ, મશભાઈકફીશ અથવશભા ફેસ્રીમશભાઈિ નકિ

(ગ)

આવ્રી મશભાઈક)દફલમમશભાં સમશભાતવષટ પતતકપતત અથવશભા પતતકપતતઓન્રી (મ)ટી કરેિ્રી ત)ય
કે ન ત)ય ત) પણા) ક)ઈ નકિ અનિને

(ઘ)
(૩)

ક)મપ્ઈટર અથવશભા બ્રીજ ક)ઈ સશભાકનથ્રી રજઈ કરેિ્રી બ્રીજી ક)ઈ સશભામગ્રી

''મશભાદતત્રીન) અતકકશભાર'' એટિિને આ અતકતનયમ તેઠળ ક)ઈ જતેર સતશભા મંડળ અથવશભા તિનેનશભા
તનયંતણા તેઠળન્રી મશભાદતત્રી મિનેળવવશભાન) અતકકશભાર અનિને તિનેનશભાં
(ક)

કશભામકશભાિ,  દિસતશભાવિનેિ), રેકડસર્કન્રી તપશભાસ કરવશભાનશભા

(ખા)

 દિસતશભાવિનેિ) અથવશભા રેકડસર્કન્રી નોંક, ઉતશભારશભા અથવશભા પમશભાલણાત નકિ) િિનેવશભાનશભા

(ગ)

સશભામગ્રીનશભા પમશભાલણાત પઈરશભાવશભા િિનેવશભાનશભા

(ઘ)

ડીસકેટસ,ફિ)પ્રી, તવડીય) કેસિનેટનશભા સવરૂપમશભાં અથવશભા બ્રીજ ક)ઈ ઈિિનેકલ)ન્રીક પધ્કત્રી
અથવશભા િયશભારે આવ્રી મશભાદતત્રી ક)ઈ ક)મપ્ઈટરમશભાં અથવશભા બ્રીજ ક)ઈ સશભાકનમશભાં
સંગદતત ત)ય તયશભારે તપ પ્રિંટ આઉટન્રી મશભારફતિને મિનેળવવશભાનશભા અતકકશભારન) સમશભાવિનેશ થશભાય
છે િને.
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પકરણા-ર (તનયમ સંગત-૧)
સ મંગઠનની ધવગતો, કાય્યો અને ફરિો
ર.૧

ઈ ખાશભાતશભાન ઈ અગતયનઈં
જતેરતંતન) ઉ દિેપશ/તેત ઈ :- મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી કચિનેરી સરકશભારશ્રીનશભા મતેસિ
અગ છે િને. આ કચિનેરીમશભાંથ્રી સરકશભારશ્રીન્રી જઈ દિી-જઈ દિી ય)િનશભાઓ અગિનેનશભા  દિશભાખાિશભાઓ આપવશભા, કશભાય દિ)
અનિને વયવસથશભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી તવગિનેરે કશભામગ્રીરી થશભાય છે િને.

ર.ર

ઈ ખાશભાત ઈ
જતેર તંતન) ટૂંક) ઈતતતશભાસ અનિને તિનેન્રી રચનશભાન) સં દિભસર્ક રશભાજ-રિવશભાડશભાનશભા સમયથ્રી મતેસિ
અસસતતવમશભાં આવિનેિ છે િને.

૨.૩

જતેરતંતન્રી ફરિ)ળ-

૨.૫

(ડ)

(ક)

કશભાય દિશભાન્રી વયવસથશભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી

(ખા)

સરકશભારશ્રીનશભા ન્રીતતતનયમ મઈિબન્રી વદતવટી ફરિ) બજવવ્રી

જતેરતંતન્રી મઈખય પવ પતતઓ/કશભાય્(ક)

પછે શભાત વગસર્કનશભા િ)ક)નિને જઈ દિશભા જઈ દિશભા પકશભારનશભાં  દિશભાખાિશભા આપવશભાન્રી કશભામગ્રીરી

(ખ્)

મશભામિત દિશભાર ક)ટસર્ક એકટ અનવયિને મળિનેિ સતશભાન્રી રૂએ કેસ)ન) તનકશભાિ કરવ).

(ગ)

ઈ કશભાય દિ) અનિને તનયમ) તેઠળન્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી
િમ્રીન મતેસિ

(ઘ)

સૌરશભાષટ વ પક છે િને દિન કશભારશભા-૧૯૫૧ અનવયિને નશભા કેસ)ન) તનકશભાિ કરવ)

(ટ)

તશભાલકઈ શભામશભાં કશભાય દિ) અનિને વયવસથશભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી

(ઠ)

ડશભાઈંગ ડેકિિનેરેશન િિનેવ,ઈં ઈનકવિનેસટ ભરવઈ તવગિનેરેનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી.

ૂ ણા્રીન્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી.
નગરપશભાલિકશભા, ક)પ્રેશન, િ)કસભશભા, તવકશભાનસભશભાનિને િગત્રી ચ ંટ
(ઢ)

તશભાલકઈ શભા આવિનેિ ૧૩ ગશભામ)નશભા ગશભામ નમ ૂનશભાનં.૭/૧૨ અનિને૮-અ નઈં ક)મપ્ઈટરશભાઈઝિનેશન કરવશભામશભાં
આવિનેિ છે િને જન્રી નકિ ફી િમશભા િઈ ખાશભાતિને દિશભારનિને આપવશભામશભાં આવિને છે િને તિનેમિ તશભાલકઈ શભાનશભા  દિરેક
ગશભામનશભા ખાશભાતિને દિશભારન્રી પ)તશભાન્રી િમ્રીન સંબંક વશભારસશભાઈ, વિનેચશભાણા, બેંક બ)જ  દિશભાખાિ/કમ્રી,
વતેચણા્રી, સતભશભાગ્રી દિશભાર, નશભામ  દિશભાખાિ, નશભામ કમ્રી અગિનેન્રી ગશભામ નમ ૂનશભા નં.૬ ન્રી ન)ક
ક)મપ્ઈટર ઉપર કરવશભામશભાં આવિને છે િને.

ર.૬

જતેરતંત ધ્વશભારશભા આપવશભામશભાં આવત્રી સિનેવશભાઓન્રી યશભા દિી અનિને તિનેન ઈ સંલકપત તવવરણા ઉપર મઈિબ

ર.૭

જતેરતંતનશભા રશભાિય, તનયશભામક કચિનેરી, પ દિેશ, જિલિ), બિ)ક વગિનેરે સતર)એ સંસથશભાગત મશભાળખાશભાન)
આિિનેખા (િયશભાં િશભાગ ઈ પડતઈં ત)ય તયશભાં):- કિિનેકટરશ્રીનશભા હક
ઈ મ), સઈચનશભાઓ અનિને મશભાગસર્ક દિશસર્કન તેઠળ
સરકશભારશ્રીનશભા ન્રીતત તનયમ મઈિબ મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી કચિનેરી અમિવશભારી કરે છે િને.

ર.૮

જતેર તંતન્રી અસરકશભારતશભા અનિને કશભાયસર્કકમતશભા વકશભારવશભા મશભાટેન્રી િ)ક)ન્રી અપિનેકશભાઓળ૧.

મશભામિત દિશભાર કચિનેરી વટવશભામશભાં જતેરતંતન્રી અસરકશભારકતશભા અનિને કશભાયસર્કકમતશભા વકશભારવશભા
િ)ક) પશભાસિને ક)ઈ અપિનેકશભા રતેત્રી નથ્રી.

ર.

િ)ક) તરફથ્રી તિનેમન્રી અરજીઓ સશભાથિને સરકશભારશ્રી તરફથ્રી નકકી થયિનેિ પઈરશભાવશભાઓ િ)ડીનિને રજઈ
કરે ત) િ)ક)ન્રી અરજીઓન) તનકશભાિ સતવરે અનિને તનયત સમય મયશભાસર્ક દિશભામશભાં થશભાય અનિને
જતેરતંતન્રી અસરકશભારકતશભા અનિને કશભાયસર્કકમતશભામશભાં વકશભાર) થઈ શકે તિનેમ છે િને.

ર.૯

િ)ક સતય)ગ મિનેળવવશભા મશભાટેન્રી ગ)ઠવણા અનિને પધ્કતતઓળિ)ક)ન્રી અરજીઓ સશભાથિને રજઈ કરવશભાનશભા પઈરશભાવશભાન્રી મશભાદતત્રી બ)ડસર્ક ઉપર મઈકવશભામશભાં આવિને છે િને.

ર.૧ 0 સિનેવશભા આપવશભાનશભા  દિેખારેખા તનયંતણા અનિને જતેર ફરીયશભા દિ તનવશભારણા મશભાટે ઉપિબક તંતળતશભાલકઈ શભા કકશભાનશભા ફરીયશભા દિ તનવશભારણા ફ)રમન્રી રચનશભા કરવશભામશભાં આવિનેિ છે િને અનિને જમશભા ક)ઈ પણા ખાશભાતશભા કે
ક)ઈ પણા િ)ક) દશભારશભા અરજી કરવશભામશભાં આવિને તયશભારે  દિર મદતનશભાનશભા ચ)થશભા બઈઘવશભારે મશભામિત દિશભારશ્રીનશભા
તથશભા તનયત થયિનેિશભા અતકકશભારીશ્રીનશભા અધ્યકપણાશભા તેઠળ તિનેન) તનકશભાિ કરવશભામશભાં આવિને છે િને.
ર.૧૧ મઈખય કચિનેરી અનિને જઈ દિશભા જઈ દિશભા સતર)એ આવિનેિ્રી અનય કચિનેરીઓનશભાં સરનશભામશભાં
૧.

કિિનેકટર કચિનેરી, સઈભશભાષબ્રીિ સકસર્કિ પશભાસિને, અમ દિશભાવશભા દિ

ર.

સ્રીટી ડેપ્ઈટી કિિનેકટરશ્રી(ઈસટ), બિ)ક નં.એ/૫, બહમ
ઈ શભાળી મકશભાન, િશભાિ  દિરવશભાજ,
અમ દિશભાવશભા દિ

ર.૧ર

કચિનેરી શરૂ થવશભાન) સમયળ:૧૦:૩૦
કચિનેરી બંક થવશભાન) સમયળ:૧૮:૧૦

પકરણા-3 (તનયમ સગંત)
અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)
૩.૧

સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):

ત) દિ) :- મશભામિત દિશભાર વટવા
સતાઓ વહિવટી
૧.

પછે શભાત વગસર્કનશભા િ)ક)નિને જઈ દિશભા જઈ દિશભા પકશભારનશભાં  દિશભાખાિશભા આપવશભા

ર.

ૂ ણા્રીન્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી.
નગરપશભાલિકશભા, ક)પ્રેશન, િ)કસભશભા, તવકશભાનસભશભાનિને િગત્રી ચ ંટ

૩.

તશભાલકઈ શભાનિને િગત્રી મતેસ ૂિ્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણાકીય
૧.

ઈ શશભાખાશભા અનિને અનય શશભાખાશભાનશભાં નશભાણાશભાંકીય દતસશભાબ) ઉપર તનયંતણા રશભાખાવશભાન ઈ થશભાય
મતેસિ
છે િને

ર.

ઇ-કરશભા કેન્દ્ર ઉપરથ્રી આપિનેિ્રી ગશભા.નં.નં.૬, ૭×૧ર તિનેમિ ૯-અ ન્રી ક)મપ્ઈટરરશભાઈઝ નકિ ફી
નશભાં નશભાણાશભાંકીય દતસશભાબ)ન્રી  દિખારેખા રશભાખાવશભામશભાં આવિને છે િને.

અનય
૧.

તશભાલકઈ શભા/જિલિશભામશભાં સમયશભાંતરે થતશભાં સરકશભારશ્રીનશભા તવતવક પજિક્રી કશભાયસર્કકમ) અતગસર્કત
સોંપવશભામશભાં આવિનેિ તમશભામ પકશભારન્રી કશભામગ્રીરી

ફરિો
૧.

અકસમશભાત મ)તનશભાં દકસસશભામશભાં મરણા)નમઈખા તનવિને દિન િિનેવ.ઈ

ર.

અકસમશભાત રીતિને મરણા પશભામિનેિ કે અનય રીતિને મરણા પશભામિનેિ શંકશભાસપ દિ કેસ)નશભા ઈનકવિનેસટ ભરવશભા,
તશભાલકઈ શભામશભાં કશભાય દિ) અનિને વયવસથશભાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી.

૩.

જઈ દિશભાજઈ દિશભા કશભાય દિશભા તેઠળ કેસ) ચિશભાવવશભા.

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):-ત) દિ):-નશભાયબ મશભામિત દિશભાર(ધતિોરી)
સતાઓ વહિવટી
૧.

મધ્યશભાતન ભ)િન ય)િનશભાન્રી કશભામગ્રીરી

૨.

ૂ ણા્રીનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી
ચ ંટ

૩.

કચિનેરી વયવસથશભાપનનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી

૪.

ગણા)ત-સ્રીિ'ગ કશભાય દિશભા અનવયિનેન્રી આનઈસંગ્રીક કમગ્રીરી

અનય
૧.

ડશભાઈંગ ડેકિિનેરેશન કશભાયસર્કપશભાિક મિનેજીસલેટ તરીકેન્રી કશભામગ્રીરી

ફરિો
૧.

એમએજી, એડીએમ, ઈએસટી, તવગિનેરે  દિફતરન્રી કશભામગ્રીરીનઈં સંચશભાિન

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત) દિ)ળ- નશભાયબ મશભામિત દિશભાર(મિદરેસ લલ)
સતાઓ વહિવટી
૧.

િમ્રીન તથશભા િમ્રીન મતેસ ૂિનિને િગત્રી તમશભામ પકશભારન્રી કશભામગ્રીરી

નાણા મંકીય
૧.

ઈ શશભાખાશભામશભાં થયિનેિ વયવતશભાર)નશભા દતસશભાબ) િખાશભાવવશભા અનિને  દિેખારેખા રશભાખાવ્રી
મતેસિ

અનય
૧.

ડશભાંઈગ ડેકિિનેરેશન કશભાયસર્કપશભાિક મિનેજીસલેટ તરીકે િિનેવશભા િવઈ.ં

ફરિો
૧.

ઈ કશભાય દિ) / તનયમ)ન્રી આનઈસંગ્રીક કશભાયસર્કવશભાતી
િમ્રીન મતેસિ

૨.

ૂ ણા્રીનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી.
ચ ંટ

૩..

જઈ દિશભા જઈ દિશભા તેત ઈ મશભાટે સરકશભારી પડતર ગૌચરણાન્રી િમ્રીનન્રી મશભાગણા્રી પરતવિનેનશભાં
 દિરખાશભાસત) તૈયશભાર કરવશભા અગિનેન્રીકશભાયસર્કવશભાતી.

૪.

સવિને નંબર)/બિ)ક નંબર) એકત કરવશભા અગિનેન્રી મંજઈરી આપવશભા અગિનેન્રી કશભાયસર્કવશભાતી

૫.

િમ્રીન ટઈકડશભા મઈકત કરવશભા પરવશભાનગ્રી આપવશભાન્રી કશભાયસર્કવશભાતી
પરવશભાનગ્રીન્રી  દિરખાશભાસત તૈયશભાર કરવશભાન્રી કશભાયસર્કવશભાતી

બિ)ક તવભશભાિન નશભા

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત)દ)- નશભાયબ મશભામિત દિશભાર (સમાિ સરર ક્ા)
સતાઓ વહિવટી
૧.

સરકશભારશ્રીન્રી સમશભાિ સઈરકશભાનિને િગત્રી તવતવક અરજીઓ પૈકી મશભામિત દિશભાર કકશભાએથ્રી થત્રી
કશભામગ્રીરી અગિનેન્રી જઈ દિી જઈ દિી ય)િનશભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકશભારવ્રી, ચકશભાસવ્રી, મંજઈરી અગિનેનશભા
હક
ઈ મ) કરવશભા તથશભા અતિનેથ્રી આપવશભાન્રી થત્રી સતશભાય િશભાભશભાથાર્થીઓનિને પતોંચિને તિને અગિનેન્રી વયવસથશભા
કરવ્રી.

૨.

તમશભામ પકશભારનશભાં  દિશભાખાિશભાઓન્રી અરજીઓન) સવ્રીકશભાર, તનકશભાિ

૩.

ૂ ખાશભાતિને દિશભારનશભાં  દિશભાખાિશભા આપવશભાન્રી કશભામગ્રીરી
ખાિનેડત

૪.

સ)ગં દિનશભામશભાન્રી કશભામગ્રીરી

નાણાકીય
૧.

સરકશભારશ્રીનશભા તનયમ)નઈસશભાર જઈ દિી જઈ દિી ય)િનશભાઓ અગિને મશભામિત દિશભાર કકશભાએથ્રી ચઈકવવશભાન્રી
થત્રી સતશભાય અગિનેનશભા લબિ) બનશભાવવશભા તથશભા તિને સતશભાય િશભાભશભાથાર્થીઓનિને મળયશભા અગિનેન ઈં ર)િમિનેળ
તનભશભાવવઈ.ં

૨.

સમશભાિ સઈરકશભા અતગસર્કત થયિનેિ જઈ દિી જઈ દિી સતશભાયન્રી ચઈકવણા્રી અગિનેન્રી કેશબઈક તનભશભાવવ્રી.

અનય
૧.

ડશભાઈંગ ડેકિિનેરેશન કશભાયસર્કપશભાિક મિનેજીસલેટ તરીકે િિનેવશભા િવઈ.ં

ફરિો
૧.

સમશભાિ સઈરકશભાનિને િગત્રી તવતવક અરજીઓ પૈકી મશભામિત દિશભાર કકશભાએથ્રી થત્રી કશભામગ્રીરી
અગિનેન્રી જઈ દિી જઈ દિી ય)િનશભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકશભારવ્રી, ચકશભાસવ્રી, મંજઈરી અગિનેનશભા
હક
ઈ મ) કરવશભા.

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત)દ)- નશભાયબ મશભામિત દિશભાર ઈ-કરશભા
સતાઓ વહિવટી
૧.

ગશભા.નં..૬ અગિને અરજીઓ સવ્રીકશભાર તથશભા તિને અગિનેન્રી નોંક ક)મપ્ઈટરમશભાં કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

ગશભા.નં..૬, ૭×૧૨ તથશભા ૮-અ ન્રી ક)મપ્ઈટરશભાઈઝ નકિન્રી ફી િઈ રૂશભા.પ પમશભાણાિને ફી વસઈિ
કરવ્રી તથશભા સ દિર રકમ સરકશભારશ્રીમશભાં િમશભા કરશભાવવ્રી.

૨.

ઇ-સિનેવશભાનિને િગત કશભામગ્રીરી

અનય
૧.

ડશભાઈંગ ડેકિિનેરેશન કશભાયસર્કપશભાિક મિનેજીસલેટ તરીકે િિનેવશભા િવઈ.ં

ફરિો
૧.

નમઈનશભા ૬ મશભાં નોંક પશભાડવ્રી આવિનેિ અરજીઓન્રી રજીસટરમશભાં નોંક કરવ્રી તથશભા અરજીનશભા
અમિ મશભાટે નોંક પશભાડવ્રી, ૧૩૫-ડી ન્રી ન)ટીસ તૈયશભાર કરશભાવ્રી બિવણા્રી મશભાટે રૂબરૂ રેવન્ઈ
તિશભાટીઓનિને આપવ્રી તિનેમિ મંજૂર/નશભામંજઈર થયિનેિ નોંકનશભા કશભાગળ) સકેન કરીનિને અસર
આ૫વ્રી અનિને ગશભામ નમઈનશભા નં.૬ ન્રી નકિ તિશભાટીનિને ગશભામિને આ૫વશભા રજીસટરમશભાં નોંઘ કરી
મ)કિ્રી આપવશભા.

૨.

તિશભાટીઓ પશભાસિને પશભાણા્રીપતક કરશભાવવશભાન્રી કશભામગ્રીરી.

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત)દ)- સકસર્કિ ઓફીસરશ્રી વટવશભા/વસાલ/પીપળિ તા.સીટી વટવા
સતાઓ વહિવટી
૧.

ઈ કશભાય દિ)/તનયમ)ન્રી મઈિબ સઈચનશભા કરેિ્રી કશભાયસર્કવશભાતીન્રી તપશભાસણા્રી કરવ્રી.
િમ્રીન મતેસિ

૨.

ગણા)ત કશભાય દિશભા અનવયિને ન્રી આનઈસશભાગ્રી
ં
ક કશભાયસર્કવશભાતી અગિનેન્રી. તપશભાસણા્રી કરવ્રી.

૩.

િનસિનેવશભા કે્દ્રનિને િગત્રી તમશભામ આનઈસશભાંલગક કશભામગ્રીરી

નાણા મંકીય
૧.

િમ્રીન મતેસ ૂિ અતગસર્કત તિશભાટી દશભારશભા વસઈિવશભામશભાં આવત્રી વસઈિશભાતન્રી કશભામગ્રીરી અગિનેન ઈં
સંચશભાિન કરવઈ.ં તિનેમિ વસઈિશભાત સરકશભારશ્રીમશભાં ય)ગય રીતિને િમશભા થયશભા અગિનેન્રી  દિેખારેખા
રશભાખાવ્રી.

અનય
૧.

ડશભાઈંગ ડેકિિનેરેશન કશભાયસર્કપશભાિક મિનેજીસલેટ તરીકે િિનેવશભા િવઈ.ં

ફરિો
૧.

જઈ દિશભા જઈ દિશભા તેત ઈ મશભાટે સરકશભારી પડતર ગૌચરણાન્રી િમ્રીનન્રી મશભાંગણા્રી પરતવિનેનશભાં  દિરખાશભાસત)
તૈયશભાર કરવશભા અગિનેન્રી કશભાયસર્કવશભાતી અગિનેન્રી તપશભાસણા્રી કરવ્રી.

૨.

િમ્રીન ખારી દિવશભાન્રી પરવશભાનગ્રી ખાિનેડઈત ખાશભાતિને દિશભારનશભા  દિશભાખાિશભા આપવશભા બશભાબતન્રી કશભાયસર્કવશભાતી
અગિનેન્રી તપશભાસણા્રી કરવ્રી.

૩.

સવિને નંબર)/બિ)ક નંબર) એકત કરવશભા અગિનેન્રી મંજઈરી આપવશભા અગિનેન્રી કશભાયસર્કવશભાતી અગિનેન્રી
તપશભાસણા્રી કરવ્રી.

૪.

િમ્રીન ટઈકડશભા મઈકત કરવશભા પરવશભાનગ્રી આપવશભાન્રી કશભાયસર્કવશભાતી અગિનેન્રી તપશભાસણા્રી કરવ્રી.

૫.

બિ)ક તવભશભાિન નશભા પરવશભાનગ્રીન્રી  દિરખાશભાસત તૈયશભાર કરવશભાન્રી કશભાયસર્કવશભાતી અગિનેન્રી તપશભાસણા્રી
કરવ્રી

૬.

િ.મ.કશભાય દિશભા તથશભા તિનેનિને સંિગન તમશભામ કશભાય દિશભા તેઠળ  દિરખાશભાસત), મશભાંગણા્રીઓ તૈયશભાર કરી રજઈ
કરવશભાન્રી કશભામગ્રીરી

૭.

સથળસસથતતન્રી મશભાદતત્રીઓ આપવશભાન્રી િરૂરી ત)ય તયશભાં પંચનશભામ ઈ કરવશભાન્રી કશભામગ્રીરી.

૮.

િનસિનેવશભા કે્દ્રનિને િગત્રી તમશભામ આનઈસશભાંલગક કશભામગ્રીરી

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત)દ) –કશભારકઈન(ઈએસટી/એડીએમ/રજીસ્ી)
સતાઓ વહિવટી
૧.

એ.ડી.એમ., ઈ.એસ.ટી., એમ.એસ.સ્રી., તકરશભારી કેસ)ન્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી.

૨.

કચિનેરીમશભાં આવતશભાં-િતશભાં તમશભામ પકશભારનશભા કશભાગળ)ન્રી
નોંકણા્રી અગિનેન્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

કચિનેરીનશભા દડસપિનેચ કરવશભામશભાં આવતશભા કશભાગળ) ઉપર િગશભાવવશભામશભાં આવત્રી ટીદકટ)ન) દતસશભાબ
રશભાખાવશભાન્રી કશભામગ્રીરી

અનય
૧.

ટીદકટ)નશભા દતસશભાબ) િખાવશભા

ફરિો
૧.

ગણા)ત કેસ)નિને િગત્રી કશભામગ્રીરી

૨.

એ.ડી.એમ.  દિફતરન્રી મશભાસ્રીક મ્રીટીગ તથશભા અનય તમશભામ આનઈસશભાંલગક કશભામગ્રીરી

૩.

ઈ.એસ.ટી.નિને િગત્રી કશભામગ્રીરી

૪.

કચિનેરીમશભાં આવતશભાં કશભાગળ)ન્રી નોંકણા્રી કરી, શશભાખાશભાવશભાર વતેચણા્રી કરવ્રી

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત)દ) –કશભારકઈન(િમીન)
સતાઓ વહિવટી
૧.

િમ્રીન  દિફતરન્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

િમ્રીન,  દિબશભાણા, િમ્રીન મતેસ ૂિ તથશભા િમ્રીનનિને િગત્રી તમશભામ પકશભારન્રી કશભામગ્રીરી

અનય
૧.

િમ્રીન મતેસ ૂિન્રી વસઈિશભાત અગિનેનશભા આંકડશભા િિનેવશભા.

ફરિો
૧.
.

િમ્રીન  દિફતરનિને િગત્રી તમશભામ પકશભારન્રી કશભામગ્રીરી

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત)દ) –કશભારકઈન (િનસેવા કેંદ)દ
સતાઓ વહિવટી
૧.

િનસિનેવશભા કે્દ્રનિને િગતશભાં  દિશભાખાિશભાઓનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી

ફરિો
૧.

િન સિનેવશભા કે્દ્રમશભાં આવત્રી તવતવક  દિશભાખાિશભાઓ-જતત પમશભાણાપત, ન)ન દકમ્રીિિનેયર-ઓબ્રીસ્રી
પમશભાણાપત, તવકવશભા સતશભાય પમશભાણાપત તવગિનેરે જવ્રી અરજીઓન્રી નોંકણા્રી, ચકશભાસણા્રી તથશભા
દડસપિનેચન્રી કશભામગ્રીરી

૨.

ઈસ્ઈ કરેિ પમશભાણાપત)ન્રી ખારશભાઈ અગિનેન્રી કશભામગ્રીરી

૩.

ૂ ખાશભાતિને દિશભારન્રી ખારશભાઇ કરવશભા અગિનેન્રી કશભામગ્રીરી
ખાિનેડત

પકરણા-3 (તનયમ સંગત)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧ સંસથશભાન અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓન્રી સતશભા અનિને ફરિ)ન્રી તવગત):ત)દ) –કશભારકઈન(સમાિ સરર ક્ા)
સતાઓ વહિવટી
૧.

સમશભાિ સઈરકશભાનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

સરકશભારશ્રીનશભા તનયમ)નઈસશભાર જઈ દિી જઈ દિી ય)િનશભાઓ અગિને મશભામિત દિશભાર કકશભાએથ્રી ચઈકવવશભાન્રી
થત્રી સતશભાય અગિનેનશભા લબિ) બનશભાવવશભા તથશભા તિને સતશભાય િશભાભશભાથાર્થીઓનિને મળયશભા અગિનેન ઈં ર)િમિનેળ
તનભશભાવવઈ.ં

૨.

સમશભાિ સઈરકશભા અતગસર્કત થયિનેિ જઈ દિી જઈ દિી સતશભાયન્રી ચઈકવણા્રી અગિનેન્રી કે કેશબઈક તનભશભાવવ્રી.

૩.

કચિનેરીમશભાં કમસર્કચશભારીનશભા પગશભાર) કરવશભા તથશભા કનટીિનસ્રી ખાચસર્ક અગિનેનશભા બ્રીિ) બનશભાવ્રી ચઈકવણા્રી
કરવ્રી.

અનય
૧.

સમશભાિસઈરકશભાનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી અગિને થયિનેિ નશભાણાશભાંકીય બશભાબત)ન્રી કેશબઈક િખાવ્રી,
નશભાણાશભાંકીય િિનેવડ  દિેવડનશભાં દતસશભાબ) િખાવશભા

૨.

કેશબઈક િખાવ્રી, નશભાણાશભાંકીય િિનેવડ  દિેવડનશભાં દતસશભાબ) િખાવશભા

ફરિો
૧.

એમ.એ.જી. દિફતરન્રી કશભાયસર્કપશભાિ મિનેજીસલેટનિને િગત્રી કશભામગ્રીરી.

૨.

સમશભાિ સઈરકશભાનિને િગત્રી તવતવક અરજીઓ પૈકી મશભામિત દિશભાર કકશભાએથ્રી થત્રી કશભામગ્રીરી
અગિનેન્રી જઈ દિી જઈ દિી ય)િનશભાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકશભારવ્રી, ચકશભાસવ્રી, મંજઈરી અગિનેનશભા
હક
ઈ મ) કરવશભા.

૩.

એમ.એસ.સ્રી.  દિફતરનિને િગત્રી સ)િવંશ્રી અનિને વશભારસશભાઈ પમશભાણાપત તથશભા અનય તમશભામ
પકશભારન્રી કશભામગ્રીરી

પકરણા-૪ (તનયમ સંગત-3)
કાય્યો કરવશભા મશભાટેનશભા ધનયમ), ધવધનયમ), સ ૂચનશભાઓ ધનયમસંગત અનિને  દિફતર)

૪.૧

જતેરતંત અથવશભા તિનેનશભા તનયંતણા તેઠળનશભા અતકકશભારીઓ અનિને કમસર્કચશભારીઓએ ઉપય)ગ કરવશભાનશભા
તનયમ), તવતનયમ), સ ૂચનશભાઓ, તનયમસંગત અનિને  દિફતર)ન્રી યશભા દિી ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભા મઈિબ આપ).
આ નમ ૂન)  દિરેક પકશભારનશભા  દિસતશભાવિનેિ મશભાટે ભરવશભાન) છે િને.

 દિસતશભાવિનેિ નશભામ /મથશભાળું

 દિસતશભાવિનેિન) પકશભાર
ઈ અતકતનયમ તથશભા તનયમ
B.C.S.R., િમ્રીન મતેસિ
ગણા)તઘશભાર) તથશભા તિને તેઠળનશભા તનયમ

 દિસતશભાવિનેિ પરનઈં ટઈંકઈ િખાશભાણા
વયસકત નિને તનયમ), તવતનયમ), સ ૂચનશભાઓ,
તનયમસંગત અનિને  દિફતર)ન્રી નકિ અદત પ્રિંથ્રી મળશિને.

સરનશભામ:ઈં :મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી કચિનેરી
એસ.પ્રી.ર'ગ ર)ડ, પશભાવરગ્રીડન્રી પશભાસિને
િશભાંભશભા, અમ દિશભાવશભા દિ.
ટે િ્રીફ)ન નંબર – ૯૯૦૪૬૪૪૫૩૪

ફેકસળ:
ઈમિનેઈિળ: mam.vatava@gmail.com
અનયળ: તવભશભાગ ધ્વશભારશભા તનયમ), તવતનયમ), સ ૂચનશભાઓ,
તનયમસંગત અનિને  દિફતર)ન્રી નકિ મશભાટે િિનેવશભાન્રી ફી (િ) ત)ય ત))- અરજી સશભાથિને રૂ.ર 0/- તથશભા નકિ ફી
તનયમ)નઈસશભાર

પકરણા-પ (તનયમ સંગત-૪)
ન્રીત્રી ઘડતર અથવશભા ન્રીત્રીનશભા અમિ સંબંક્રી ધનતશભાનશભા સભયો સશભાથિને સિશભાત-પરશભામશસર્ક અથવશભા
તિનેમનશભા પ્રધતધનધિતવ મશભાટેન્રી ક)ઈ વયવસ્ા ત)ય ત) તિનેન્રી ધવગત.
ન્રીતત ઘડતર:પ.૧

શઈં ન્રીતતઓનશભા ઘડતર મશભાટે તનતશભાન્રી અથવશભા તિનેનશભા પતતતનતકઓન્રી સિશભાત-પરશભામશસર્ક સતભશભાલગતશભા
મિનેળવવશભા મશભાટેન્રી ક)ઈ િ)ગવશભાઈ છે િને? િ) ત)ય ત), ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભામશભાં આવ્રી ન્રીતતન્રી તવગત)
આપ).

અ.નં.

શઈં તનતશભાન્રી સતભશભાગ્રીતશભા શઈં તનતશભાન્રી સતભશભાગ્રીતશભા
સઈતનતચત કરવશભાન ઈ ં િરૂરી
મિનેળવવશભા
છે િને?(તશભા/નશભા)
મશભાટેન્રીવયવસથશભા

તવષય/મઈ દિ)
અનઈ.જતત, અનઈ.િનજતત અતયશભાચશભાર

૧

તનવશભારણા કશભારશભા અગિનેનશભા અમિ બશભાબત

તશભા

તણા મશભાસિને મ્રીટ'ગ

અતકતનયમ-૧૯૮૯

નીધતનો અમલઃ
પ.ર

શઈં ન્રીતતઓનશભા ઘડતર મશભાટે તનતશભાન્રી અથવશભા તિનેનશભા પતતતનતકઓન્રી સિશભાત-પરશભામશસર્ક

સતભશભાલગતશભા

મિનેળવવશભા મશભાટેન્રી ક)ઈ િ)ગવશભાઈ છે િને?િ) ત)ય ત), આવ્રી િ)ગવશભાઈઓન્રી તવગત) ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભામશભાં આપ).
શઈં તનતશભાન્રી સતભશભાગ્રીતશભા
અ.નં.

તવષય/મઈ દિ)

સઈતનતચત કરવશભાન ઈ ં િરૂરી છે િને?
(તશભા/નશભા)

શઈં તનતશભાન્રી સતભશભાગ્રીતશભા મિનેળવવશભા
મશભાટેન્રીવયવસથશભા

અનઈ.જતત, અનઈ.િનજતત
૩

અતયશભાચશભાર તનવશભારણા કશભારશભા
અગિનેનશભા અમિ બશભાબત
અતકતનયમ-૧૯૮૯

તશભા

સતમતતમશભાં િિનેવશભાયિનેિ અમિ
મઈિબ તનણાસર્કય િિનેવશભામશભાં આવિનેછે િને.

પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સ મંગ્રિ-પ)
જતેરતંત અથવશભા તિનેનશભા તનયંતણા તેઠળન્રી વયકકત ઓ પશભાસિનેનશભા  દિસતશભાવિનેિ)ન્રી કકશભાઓ અગિનેન ઈં
પતક

૬.૧

સરકશભારી  દિસતશભાવિનેિ) તવશિનેન્રી મશભાદતત્રી આપવશભા ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભાન) ઉપય)ગ કરશ). િયશભાં આ  દિસતશભાવિનેિ
ઉપિબક છે િને તિનેવ્રી િગયશભાએ જવ્રી કે સલચવશભાિય કકશભા, તનયશભામક કકશભાન્રી કચિનેરી, અનયન) પણા
ઉલિિનેખા કર). ('અનય)' િખાવશભાન્રી િગયશભાએ કકશભાન) ઉલિિનેખા કર).)
અ.નં.
૧

 દિસતશભાવિનેિન્રી કકશભા  દિસતશભાવિનેિ નશભામ અનિને
તિનેન્રી એક િ્રીટીમશભાં
ઓળખાશભાણા
મશભામિત દિશભાર
કેશબઈક,ર)િ મિનેળ,

 દિસતશભાવિનેિ
મિનેળવવશભાન્રી
કશભાયસર્કપધ્કતત
અરજી કરવ્રી

ન્રીચિનેન્રી વયસકત
પશભાસિનેછે િને/તિનેનશભા તનયંતણામશભાં છે િને.

વટવશભાન્રી કચિનેરી,

એડવશભાનસ રજીસટર,

તથશભા સરકશભારી

કચિનેરી, જિ. અમ દિશભાવશભા દિ

અમ દિશભાવશભા દિ

તનમણઈંક રજીસટર

તનયમ મઈિબ
ય)ગય ફી િમશભા
કરશભાવવ્રી.

મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી

પકરણા-૭ (તનયમ સંગત-૭)
સરકશભારી મશભાહિત્રી અધિકશભારીઓનશભાં નશભામ, ત) દિ) અનિને અનય ધવગત)
૮.૧

જતેરતંતનશભા સરકશભારી મશભાદતત્રી અતકકશભારીઓ, મ દિ દિન્રીશ સરકશભારી મશભાદતત્રી અતકકશભારીઓ અનિને
તવભશભાગ્રીય કશભાય દિશભાકીય (એપિનેિિનેટ) સતશભાતકકશભારી તવશિનેન્રી સંપકસર્ક મશભાદતત્રી ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભામશભાં આપ).

સરકશભારી તંતનઈ નશભામ :-

મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી કચિનેરી, જિ. અમ દિશભાવશભા દિ

મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ:(૧)

ઈ ,
શ્રી પ્રી.કે.પરમશભાર, નશભાયબ મશભામિત દિશભાર મતેસિ
ટેિ્રીફ)ન નંબર :

૬૩૫૫૮૩૯૭૯૬

ઇ-મિનેઇિ

-

:

સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :(૧)

શ્રી ડી.પ્રી.પટેિ્રીયશભા, મશભામિત દિશભાર વટવશભાન્રી કચિનેરી,જિ.અમ દિશભાવશભા દિ
ટેિ્રીફ)ન નંબર :
ઇ-મિનેઇિ

૯૯૦૪૬૪૪૫૩૪
:

mam.vatva@gmail.com

ધવભાગીય એપલેટ અધિકારી (કાયદા) સતાધિકારી
(૧)

શ્રીમત્રી અનસઈયશભા િતશભા, સ્રીટી ડેપ્ઈટી કિિનેકટરશ્રી(ઈસટ), અમ દિશભાવશભા દિ
ટેિ્રીફ)ન નંબર : ૮૯૮૦૯૮૮૯૮૯
ઇ-મિનેઇિ

:

ro5 ૩ elc@gamail.com

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

જઈ દિશભાજઈ દિશભા મઈ દિશભાઓ અગિને તનણાસર્કય િિનેવશભા મશભાટે કઈ કશભાયસર્ક

- સંબતકત િશભાગ ઈ ૫ડતશભા કશભાય દિશભા અનિને તિને

પધ્કતત અનઈસરવશભામશભાં આવિને છે િને? (સલચવશભાિય

તેઠળનશભા તનયમ)ન્રી િ)ગવશભાઇનઈસશભાર

તનયમસંગત અનિને કશભામકશભાિનશભા તનયમ)નશભા તનયમસંગત
,અનય તનયમ)/ તનયમ) વગિનેરેન) સં દિભસર્ક ટશભાંકી શકશભાય)
૯.૨

અગતય ન્રી બશભાબત) મશભાટે ક)ઈ ખાશભાસ તનણાસર્કય િિનેવશભા મશભાટેન્રી

- તનયમ)નઈસશભાર

 દિસતશભાવિનેજી કશભાયસર્ક પધ્કતતઓ / ઠરશભાવિનેિ્રી કશભાયસર્ક પધ્કતતઓ
/ તનયત મશભાપ દિંડ)/ તનયમ) કયશભા કયશભા છે િને?તનણાસર્કય િિનેવશભા
મશભાટે કયશભા કયશભા સતરે તવચશભાર કરવશભામશભાં આવિને છે િને?
૯.3

તનણાસર્કય નિને િનતશભા સઈક્રી પત)ચશભાડવશભાન્રી કઈ પધ્કતત છે િને ?.

- ટપશભાિ ધ્વશભારશભા વયવસથશભા તિનેમિ
અરિ દિશભાર તશભાિર ત)ય ત) તશભાથ) તશભાથ

૯.૪

તનણાસર્કય િિનેવશભાન્રી પદકયશભામશભાં જનશભા મંતવય) – િિનેવશભા નશભાર છે િને

- ૧. સંબતકત સકસર્કિ ઓદફસર

તિને અતકકશભારીઓ કયશભા છે િને?

૨. સંબતકત નશભાયબ મશભામિત દિશભાર
૩. મશભામિત દિશભારશ્રી વટવશભા

૯.૫

તનણાસર્કય િિનેનશભાર અતતમ સતશભાતકકશભારી ક)ણા છે િને?

- ૧. મશભામિત દિશભારશ્રી વટવશભા
૨. મિને.સ્રીટી ડેપ્ઈટી કિિનેકટરશ્રી, પ ૂવસર્ક
પશભાંત
૩. મિને.કિિનેકટરશ્રી, અમ દિશભાવશભા દિ

૯.૬

જ અગતય ન્રી બશભાબત) પર જતેર સતશભાતકકશભારી ધ્વશભારશભા

-

તનણાસર્કય િિનેવશભામશભાં આવિને છે િને તિનેન્રી અિગ રીતિને મશભાદતત્રી
ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભામશભાં આપ)
કમ નંબર

-

જનશભા પર તનણાસર્કય િિનેવશભાનશભાર છે િને તિને તવષય મશભાગસર્ક દિશસર્કક

-

સઈચન/દ દિશશભા તન દિ્શ િ) ક)ઈ ત)ય ત)

-

અમિન્રી પદકયશભા

- તનયમ)નઈસશભાર

તનણાસર્કય િિનેવશભાન્રી કશભાયસર્કવશભાતીમશભાં સકળશભાયિનેિ અતકકશભારીઓન)

-

ત)દ)
ઉપર િણાશભાવિનેિ અતકકશભારીઓનશભા સંપકસર્ક અગિનેન્રી મશભાદતત્રી

- મશભામિત દિશભાર વટવશભા

િ) તનણાસર્કય થ્રી સંત)ષ ન ત)ય ત), કયશભાં અનિને જ-તિને

- એપિિનેટ અતકકશભારીશ્રીનિને

કશભાય દિશભા તનયમ)નઈસશભાર સંબતકત કેવ્રી રીતિને અપ્રીિ

મિને.સ્રીટી ડેપ્ઈટી કિિનેકટરશ્રી(ઈસટ),પ ૂવસર્ક

અતકકશભારીશ્રીનિને અપ્રીિ  દિશભાખાિ કરવ્રી ?

પશભાંત

પકરણા-૯
અધિકશભારીઓ અનિને કમ્મચશભારીઓન્રી મશભાહિત્રી પઈસતીકશભા
અ.ન મં.

અધિકારીશી/કમ્મચારીશીન  મંર નામ

િોદો

મોબાઈલ ન મંબર

મશભામિત દિશભાર

૯૮૨૫૭૯૧૩૯૪

૧

શ્રી ડી.પ્રી.પટે લિયશભા

૨

શ્રી પ્રી.કે.પરમશભાર

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૬૩૫૫૮૩૯૭૯૬

૩

શ્રી સઈરેશ શ)ફ

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૭૫૬૭૮૭૭૨૦૨

૪.

સઈશ્રી એમ.્ઈ. શશભાત

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૭૨૦૨૦૧૩૬૩૧

૫.

સઈશ્રી નયનશભાબિનેન ઓઝશભા

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૯૯૦૪૬૪૪૫૩૪

૬

શ્રી કે.ડી.પરમશભાર

સ.ઓ. વટવશભા

૭૮૭૪૬૮૯૧૨૩

૭

શ્રી ડી.જ.પટણા્રી

સ.ઓ. વસશભાિ

૯૯૦૪૯૨૨૦૩૨

૮

શ્રી પ્રી.બ્રી. મતેતશભા

સ.ઓ. પ્રીપળિ

૯૪૨૮૭૦૯૦૪૮

૯

કઈ. સ)નિ વ્રી.  દિે સશભાઇ

કિશભાકસર્ક

૭૮૭૮૩૭૧૧૮૧

૧૦

સઈશ્રી સ)નિબિનેન એ.  દિે સશભાઇ

કિશભાકસર્ક

૯૯૦૪૯૧૧૫૨૫

૧૧

શ્રી એ. એમ. મિનેસદરયશભા

રે .તિશભાટી, સમશભાિસઈરકશભા

૮૧૨૮૫૬૮૯૨૫

૧૨

સઈશ્રી વ્રી.આઇ. રબશભારી

રે .તિશભાટી, ઓઢવ

૯૪૦૮૬૪૯૧૫૧

૧૩

શ્રી તપયકશભાંત મકવશભાણાશભા

રે .તિશભાટી, વસશભાલ ્

૭૪૯૦૦૪૦૬૮૭

૧૪

શ્રી બ્રી.કે પજપતત

રે .તિશભાટી, રશભામ)િ

૯૧૭૩૮૨૪૪૯૦

૧૫

શ્રી કપણાશભાિભશભાઇ રશભાણાશભા

રે .તિશભાટી, િશભાંભશભા-િકમ્રીપરઈ શભા

૯૯૨૫૩૬૫૦૦૯

૧૬

શ્રી દતતિનેશ રશભાઠી

રે .તિશભાટી, તશભાથ્રીિણા

૮૪૦૧૬૧૭૬૨૫

૧૭

સઈશ્રી ડી.એમિને. પરમશભાર

રે .તિશભાટી, તવ પ્રિંઝ)િ

૯૭૧૪૭૦૨૯૮૫

૧૮

શ્રી એમ.ડી.ઠશભાક)ર

રે .તિશભાટી, પ્રીપળિ

૯૮૭૯૭૩૧૬૨૭

૧૯

શ્રી લચરશભાગભશભાઇ સ)નશભારશભા

રે .તિશભાટી, કમ)ડ

૭૬૦૦૭૦૩૪૮૩

૨૦

સઈશ્રી ત પપપતબિનેન પટે િ

રે .તિશભાટી, ગયશભાસપઈર

૯૬૬૨૯૦૨૧૧૧

૨૧

શ્રી સંિયભશભાઇ નશભાદડયશભા

રે .તિશભાટી, શશભાતવશભાડી

૯૭૩૭૭૭૨૦૮૩

૨૨

શ્રી કે.ડી.સ)િંકી

રે .તિશભાટી, સૈિપઈર-ગ)પશભાિપઈર

૯૭૨૫૦૫૮૩૬૫

પકરણા-૧૦ (તનયમ સંગત-૧૦)
ધવધનયમ)ની િ)ગવશભાઈ કયશભા મઈિબ મતેનતશભાણાશભાન્રી પધિધત સહિત  દિરકે અધિકશભારી અનિને
કમ્મચશભારીનિને મળત ઈં મશભાધસક મતેનતશભાણ ઈં

૧૧.૧ ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભામશભાં મશભાદતત્રી  દિશશભાસર્કવિનેિ છે િને.
અ.નં.

નશભામ

ત)દ)

૧

શ્રી ડી.પ્રી.પટે લિયશભા

૨

શ્રી પ્રી.કે.પરમશભાર

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૩

શ્રી સઈરેશ શ)ફ

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૪

સઈશ્રી એમ.્ઈ. શશભાત

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૫

સઈશ્રી નયનશભાબિનેન ઓઝશભા

નશભાયબ મશભામિત દિશભાર

૬

શ્રી કે.ડી.પરમશભાર

સ.ઓ. વટવશભા

૭

શ્રી ડી.જ.પટણા્રી

સ.ઓ. વસશભાિ

૮

શ્રી પ્રી.બ્રી. મતેતશભા

૯

કઈ. સ)નિ વ્રી.  દિે સશભાઇ

૧૦ સઈશ્રી સ)નિબિનેન એ.  દિે સશભાઇ

મશભામિત દિશભાર

સ.ઓ. પ્રીપળિ
કિશભાકસર્ક
કિશભાકસર્ક

૧૧ શ્રી એ. એમ. મિનેસદરયશભા

રે .તિશભાટી, સમશભાિસઈરકશભા

૧૨ સઈશ્રી વ્રી.આઇ. રબશભારી

રે .તિશભાટી, ઓઢવ

૧૩ શ્રી તપયકશભાંત મકવશભાણાશભા

રે .તિશભાટી, વસશભાલ ્

૧૪ શ્રી બ્રી.કે પજપતત

રે .તિશભાટી, રશભામ)િ

૧૫ શ્રી કપણાશભાિભશભાઇ રશભાણાશભા
૧૬ શ્રી દતતિનેશ રશભાઠી

રે .તિશભાટી, િશભાંભશભા-િકમ્રીપરઈ શભા
રે .તિશભાટી, તશભાથ્રીિણા

૧૭ સઈશ્રી ડી.એમિને. પરમશભાર

રે .તિશભાટી, તવ પ્રિંઝ)િ

૧૮ શ્રી એમ.ડી.ઠશભાક)ર

રે .તિશભાટી, પ્રીપળિ

૧૯ શ્રી લચરશભાગભશભાઇ સ)નશભારશભા

રે .તિશભાટી, કમ)ડ

૨૦ સઈશ્રી ત પપપતબિનેન પટે િ

રે .તિશભાટી, ગયશભાસપઈર

૨૧ શ્રી સંિયભશભાઇ નશભાદડયશભા

રે .તિશભાટી, શશભાતવશભાડી

૨૨ શ્રી કે.ડી.સ)િંકી

રે .તિશભાટી, સૈિપઈરગ)પશભાિપઈર

મશભાતસક
વળતર/
મતેનતશભાણઈ વળતર ભથ્ઈ

૭૪૩૦૦

૧૩૨૦૧

૭૨૧૦૦

૧૦૪૨૩

૪૩૬૦૦

૭૫૦૨

૭૨૧૦૦

૧૦૪૨૩

૭૨૧૦૦

૧૧૩૨૭

૪૩૬૦૦

૧૦૯૬૮

૬૪૧૦૦

૯૫૨૭

૭૨૧૦૦

૧૦૪૯૭

૧૯૯૫૦

-

૧૯૯૫૦

-

૧૯૯૫૦

-

૧૯૯૫૦

-

૨૨૬૦૦

૧૭૩૫

૨૨૬૦૦

૩૪૨૭

૨૨૬૦૦

૩૪૨૭

૨૨૬૦૦

૩૪૨૭

૨૨૬૦૦

૧૭૩૫

૨૨૬૦૦

૧૭૩૫

૨૨૬૦૦

૩૪૨૭

૨૨૬૦૦

૩૪૨૭

૨૨૬૦૦

૧૭૩૫

૨૨૬૦૦

૩૪૨૭

તવતનયમમશભાં
િણાશભાવયશભા મઈિબ
મતેનતશભાણ ઈ ં નકકી
કરવશભાન્રી
કશભાયસર્કપધ્કતત

પકરણા-૧૧ (તનયમ સંગત-૧૧)
પતયેક સંસ્ાનિને ફશભાળવશભાયિનેિ અ દિશભાિપત
તમશભામ ય)િનશભાઓ, સઈલચત ખાચસર્ક અનિને કરેિ ચઈકવણા્રી અગિને અતેવશભાિ)ન્રી તવગત) તવકશભાસ, તનમશભાસર્કણા અનિને
તકન્રીકી કશભાય્ અગિને િવશભાબ દિશભાર જતેરતંત મશભાટે
જઈ દિી જઈ દિી ય)િનશભાઓ અનવયે જરદી-જરદી પ્રવ રધતઓ મશભાટે અ દિશભાિપતન્રી તવગત)ન્રી માહિતી

૧ર.૧

ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભામશભાં માહિતી દશા્મવેિ છે િને.
વષસર્ક : ર 0 ૧૭-ર 0 ૧૮.
કમ નં. ય)િનશભાન ઈ પવ પતત
નશભામ/સ દિર

પવ પતત

સઈલચત

મંજઈર

છુ ટી

છે િનેલિશભા

કશભાયસર્કન્રી

શરૂ
કયશભાસર્ક ન્રી

રકમ

થયિનેિ
રકમ

કરેિ/
ચઈકવિને

વષસર્ક નઈ
ખારેખાર

ગઈણાવતતશભા
મશભાટે

રકમ

ખાચસર્ક

ઈ
સંપણા

તશભારીખા

(તપતશભા ન્રી

કશભામગ્રીરી

સંખયશભા )

મશભાટે
િવશભાબ દિશભાર
અતકકશભારી

-

-

-

-

-

-

-

-

-

જતેરતંત) મશભાટે
અ.નં.

સ દિર

સઈલચત અ દિશભાિપત

મંજઈરથયિનેિ
અ દિશભાિપત

છુ ટી
કરેિચઈકવિ
રકમ (તપતશભા ન્રી
સંખયશભા )

કઈિખાચસર્ક

પકરણા-૧૨
સતશભાયકી કાય્મરમો નશભા અમિ અગિનેન્રી પધિધત .
૧૩.૧

ર બ માહિતી આપ).
ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભા મિ
(૧)

કશભાયસર્કકમ/ય)િનશભાન ઈં નશભામ.

(ર)

કશભાયસર્કકમ/ય)િનશભાન) સમયગશભાળ)

(૩)

કશભાયસર્કકમન) ઉ દિેશ

(૪)

કશભાયસર્કકમનશભા ભૌતતક અનિને નશભાણાશભાંકીય િકશભાંક) (છે િનેલિશભા વષસર્ક મશભાટ)ે

(પ)

િશભાભશભાથ્રીન્રી પશભાતતશભા

(૬)

ઈ ગિરૂરીયશભાત)
િશભાભ અગિનેન્રીપવ

(૭)

કશભાયસર્કકમન)િશભાભ િિનેવશભાન્રીપધ્કતત

(૮)

પશભાતતશભા નકકી કરવશભા અગિનેનશભામશભાપ દિંડ)

(૯)

કશભાયસર્કકમમશભાંઆપિનેિશભાભન્રી તવગત (તસશભાયકીન્રી રકમ અથવશભા આપવશભામશભાં આવિનેિ અનય
મ દિ દિ પણા  દિશશભાસર્કવવ્રી.)

(૧૦) તસશભાયકી તવતરણાન્રી કશભાયસર્કપધ્કતત.
(૧૧)
(૧૨)

અરજી કયશભાંકરવ્રી કેઅરજી કરવશભા મશભાટેકચિનેરીમશભાંક)ન) સંપકસર્ક રવ).

અરજી ફી (િશભાગ ઈ પડતઈં ત)ય તયશભાં )
(૧૩) અનય ફી (િશભાગ ઈ પડતઈં ત)ય તયશભાં )
(૧૪)

અરજી પતકન) નમઈન) (િશભાગ ઈ પડતઈં ત)ય ત) િ) સશભા દિશભા કશભાગળ પર અરજી કરી ત)ય
ત) અરિ દિશભારે અરજીમશભાં શઈંશઈં  દિશશભાસર્કવવઈં તિનેન) ઉલિિનેખા કર).)
(૧પ) તબડશભાણા)ન્રી યશભા દિી (પમશભાણાપત)/ દિસતશભાવિનેિ))
(૧૬) લબડશભાણા)ન) નમઈન).
(૧૭)
(૧૮)

પદકયશભા નિનેિગત્રી સમસયશભાઓ અગિનેકયશભાંસંપ કરવ)ગ.
ઉપિબક તનતકન્રી તવગત) (જિલિશભા કકશભા, ઘટક કકશભા વગિનેરે જવશભા તવતવક સતર)એ)
ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભામશભાં િશભાભશભાથ્રીઓન્રી યશભા દિી.

કમ

િશભાભશભાથ્રીન ઈ સતશભાયકીન્રી મશભાતશભા-તપતશભા/ પસં દિગ્રીન)
નશભામ
રકમ
વશભાિ્રી
મશભાપ  દિંડ
નં./ક)ડ

સરનશભામ

નગર/ગશભામ

ઘર

પકરણા-૧૩ (તનયમ સંગત-૧૩)
તિનેણાિને આપિનેિ રશભાતત), પરતમટ કે અતકકપત મિનેળવનશભારન્રી તવગત)
ર બ માહિતી આપ).
ન્રીચિનેનશભા નમઈનશભા મિ
(૧)

કશભાયસર્કકમ નશભામ .

(ર)

પકશભાર (રશભાિત/પરમ્રીટ/અતકકપતત)

(૩)

ઉ દિેશ

(૪)

નકકી કરેિ િકશભાંક (છે િનેલિશભા વષસર્ક મશભાટે)

(પ) પશભાતતશભા
(૬)

પશભાતતશભા મશભાટેનશભા મશભાપ દિંડ)

(૭)

પઈવસર્ક િરૂરીયશભાત)

(૮)

િશભાભ મિનેળવવશભાન્રી પધ્કતત

(૯)

રશભાિત/પરમ્રીટ/અતકકપતતન્રી સમય મયશભાસર્ક દિશભા

(૧૦) અરજી ફી (િશભાગ ઈ પડતઈં ત)ય તયશભાં )
(૧૧) અરજીન) નમઈન)(િશભાગ ઈ પડતઈં ત)ય તયશભાં )
(૧૨) લબડશભાણા)ન્રી યશભા દિી (પમશભાણાપત)/ દિસતશભાવિનેિ))
(૧૩) લબડશભાણા)ન) નમઈન).
ર ામા મં લાભા્્ની ધવગતો.
નીચે આપેલા નમન
કમ

િશભાભશભાથ્રીન ઈ કશભાય દિેસરતશભાન્રી
નશભામ
મઈ દિત
નં./ક)ડ
-

-

-

સરનશભામઈ

મશભાતશભા-તપતશભા/
વશભાિ્રી

જિલિ)

શતેર

-

-

-

નગર/ગશભામ

ઘર
નં.

-

-

પકરણા-૧૪ (તનયમ સંગત-૧૪)
કાય્યો કરવશભા મશભાટે નકકી કરેિશભાં ક)રણા)

તવતવક પવ પતતઓ/કશભાયસર્કકમ) તશભાથ કરવશભા મશભાટે તવભશભાગિને નકકી કરિિને ક)રણા)ન્રી તવગત) આપ).

૧૫.૧
૧.

કિિનેકટર કચિનેરી, અમ દિશભાવશભા દિ ખાશભાતિને આવિનેિ િનસિનેવશભા કે્દ્રમશભાં અતિનેનશભા તશભાલકઈ શભાનશભા ગશભામ નમઈનશભા
નંબર-૬, ૭/૧૨ અનિને૮-અ ન્રી ક)મપ્ઈટરશભાઈઝ નકિ) મિનેળવ્રી શકશભાય છે િને. એક નકિ  દિીઠરૂશભા.પ/-થશભાય છે િને.

ર.

સરકશભારશ્રીન્રી ય)િનશભાઓ તેઠળ રજઈ કરવશભા અગિનેનશભા જતતનશભા  દિશભાખાિશભાઓ, ઓ.બ્રી.સ્રી.
 દિશભાખાિશભાઓ, ન)ન દકમ્રીિ્રીયર  દિશભાખાિશભાઓ મશભાટે તનયત નમ ૂનશભામશભાં અરજી કરવશભાથ્રી િરૂરી તપશભાસ
કરી  દિશભાખાિશભાઓ આપવશભા આવિને છે િને.

૩.

ખાિનેડઈતનશભાં  દિશભાખાિશભા મિનેળવવશભા મશભાટે સશભામશભાનય અરજી, કશભારણા કરેિ િમ્રીનન્રી ૭×૧૨ ન્રી નકિ),
સ)ગં દિનશભામ ,જ તશભાલકઈ શભા/ગશભામમશભાં િમ્રીન ખારી દિવશભાનશભા ત)ય તિને ગશભામન્રી નકિ) તવગિનેરે

પકરણા-૧૫ (તનયમ સંગત-૧પ)
વ્રીજણઈ રૂપિને ઉપિબિ માહિતી
૧૬.૧

વ્રીજણઈ રૂપિને ઉપિબિ ધવધવક ય)િનશભાઓન્રી માહિતીન્રી ધવગત) આપ).
૧.

કિિનેકટર કચિનેરી, અમ દિશભાવશભા દિ ખાશભાતિને આવિનેિ િનસિનેવશભા કે્દ્રમશભાં અતિનેનશભા તશભાલકઈ શભાનશભા ગશભામ નમઈનશભા
નંબર-૬, ૭/૧૨ અનિને૮-અ ન્રી ક)મપ્ઈટરશભાઈઝ નકિ) મિનેળવ્રી શકશભાય છે િને. એક નકિ  દિીઠરૂશભા.પ/-થશભાય છે િને.

******પકરણા-૧૬ (તનયમ સંગત-૧૬)
મશભાદતત્રી મિનેળવવશભા મશભાટે નશભાગદરક)નિને ઉપિબક સવિત)ન્રી તવ ગત).
૧૬.૧ િ)ક)નિને મશભાદતત્રી મળિને તિને મશભાટે તવભશભાગિને અપનશભાવિનેિ સશભાકન),પધ્કતતઓ અથવશભા સવિત) જવ્રી કે,
(૧)

કચિનેરી ગંથશભાિય:-

ઈ
મશભામિત દિશભાર કચિનેરી વટવશભાનશભા ગંથશભાિયમશભાં બ્રી.સ્રી.એસ.આર.,સ્રી.આર.પ્રી.સ્રી. િમ્રીન મતેસિ
અતકતનયમ ગણા)ત કશભારશભા તવગિનેરે પઈસતક) ઉપિબક ત)ય નશભાગદરક) જન્રી મશભાદતત્રી મિનેળવ્રી શકે છે િને.

(ર)

નશભાટક અનિને શ) : દિશભારૂબંક્રી પલસ પ)િ્રીય), ર)ગ ચશભાળશભાઓ, ભઈકંપ અનિને પઈર જવ્રી કઈ દિરત્રી આફત)મશભાં િ)ક)નિને િરૂરી મશભાગસર્ક
 દિશસર્કન મળિને તિને અગ ગશભામ)મશભાં નશભાટક, શ) અનિને ડશભાયરશભા જવશભા કશભાયસર્કકમ) મશભાદતત્રી ખાશભાત ઈં તરફથ્રી કરવશભામશભાં
આવિને છે િને.

(૩)

પ દિશસર્કન)

:-

ખાિનેત્રી અગિનેનશભા પ દિશસર્કન) ખાિનેત્રીવશભાડી ખાશભાતશભા તરફથ્રી ગશભામ)મશભાં કરવશભામશભાં આવિને છે િને.તિનેમિ આર)ગય સંબંક
પશભાથતમક આર)ગય કેન્દ્ર તરફથ્રી પ દિશસર્કન) કરવશભામશભાં આવિને છે િને.
(૪)

ન)દટસ બ)ડ્ સર્ક :ૂ ણા્રીનશભા જતેરનશભામશભા તથશભા અનય કચિનેરી તરફથ્રી આવત્રી ન)દટસ) કચિનેરીનશભા ન)દટસ બ)ડસર્ક ઉપર
ચ ંટ
મઈકવશભામશભાં આવિને છે િને.

(૫)

કચિનેરીમશભાં રેકડસર્કન ઈં તનરીકણા:-

કચિનેરીનશભા રેકડસર્ક નઈં તનરીકણા કરવશભા મશભાટે તનયત નમ ૂનશભામશભાં અરજી સશભાથિને રૂતપયશભા ર 0/- થ્રી તનરીકણા
કરવશભા  દિેવશભામશભાં આવિને છે િને.

(૬)
(૭)

 દિસતશભાવિનેિ)ન્રી નકિ મિનેળવવશભાન્રી પધ્કતત :સશભા દિી અરજી કરી અરજીમશભાં િણાશભાવિનેિ  દિસતશભાવિનેિ મઈિબન્રી નકિ) આપવશભામશભાં આવિને છે િને.
ઉપિબક મઈદઢત તનયમ સંગત :(૧)

ઈ અતકતનયમ
િમ્રીન મતેસિ

(ર)

ઈ તનયમ)
િમ્રીન મતેસિ

(૩)

ૂ ણા્રી તનયમ)
ચ ંટ

(૪)

મતેસ ૂિ તવભશભાગનશભા પદરપત સંગત)

પકરણા-૧૭ (તનયમ સંગત-૧૭)
અનય ઉપય)ગ્રી મશભાદતત્રી

૧૮.૧ િ)ક) ધ્વશભારશભા પ ૂછે શભાતશભા પશ) અનિને તિનેનશભા િવશભાબ).
તશભાલકઈ શભા ફરીયશભા દિ તનવશભારણા ફ)મસર્ક તશભાલકઈ શભામશભાં અસસતતવમશભાં આવિનેિ છે િને.જમશભાં સશભા દિી અરજી કરી પશ) પઈછે ી
શકશભાય છે િને.
૧૮.૨ માહિતી મિનેળવવશભા અગિને.
(૧)

અરજી પતક (સં દિભસર્ક મશભાટે ભરેિશભા અરજી પતકન્રી નકિ)

(ર)

ફી. રૂતપયશભા ર 0/-

(૩)

મશભાદતત્રી મિનેળવવશભા મશભાટેન્રી અરજી કઈ રીતિને કરવ્રી -તનયત નમઈનશભા-ક મશભાં અરજી કરવશભાન્રી થશભાય
છે િને.

(૪)

મશભાદતત્રી આપવશભાન) ઈનકશભાર કરવશભામશભાં આવિને તિનેવશભા વખાતિને નશભાગદરકન) અતકકશભાર અનિને અપ્રીિ
કરવશભાન્રી કશભાયસર્કવશભાતી.
મશભામિત દિશભારશ્રી વટવશભા તરફથ્રી મશભાદતત્રી આપવશભામશભાં ઈનકશભાર કરવશભામશભાં આવિને ત) પશભાંત
અતકકશભારીશ્રી(પ ૂવસર્ક)નિને અપ્રીિ કરી શકશભાય છે િને.

નમ ૂન)-''ક''
મશભાદતત્રી મશભાંગવશભા મશભાટેન્રી અરજીન) નમ ૂન).
(જઈઓ તનયમ-૬)
આઈ.ડી.નં.
(કચિનેરી ઉપય)ગ મશભાટે)
પતત,
સરકશભારી જતેર મશભાદતત્રી અતકકશભારીશ્રી,
વટવશભા મશભામિત દિશભાર કચિનેરી
(૧)

અરિ દિશભારનઈં નશભામળ

(ર)

સરનશભામઈ :

(3)

મશભાદતત્રીન્રી તવગત):- સંબદતત તવભશભાગળ મશભાંગિનેિ્રી મશભાદતત્રીન્રી તવગત):૧. મશભાંગિનેિ્રી મદતત્રીન ઈં તવવરણા
ર. મશભાંગિનેિ્રીમશભાદતત્રીન) સમય ગશભાળ)

(૪)

3. અનય તવગત)

આથ્રી િણાશભાવ ઈં છું કે,મશભાંગવશભામશભાં આવિનેિ્રી મશભાદતત્રી અતકતનયમન્રી કિમ-6 મશભાં મઈકવશભામશભાં આવિનેિશભા
પતતબંક તેઠળન્રી નથ્રી અનિને મશભારી સંપ ૂણાસર્ક જણાકશભારી મ ૂિબ તિને આપન્રી કચિનેરીનિને િગત્રી છે િને.

(પ)

સકમ અતકકશભારીન્રી કચિનેરીમશભાં તશભા.નશભા નં.થ્રી રૂશભા........... ન્રી ફી િમશભા કરશભાવવ્રી છે િને.

સથળળ

અરિ દિશભારન્રી સતી

તશભારીખાળ

ઈ-મિનેઈિ સરનશભામ ,િ) ત)ય ત),
ટેિ્રીફ)નં.(કચિનેરી)
ઘર

નોંક

(૧)

નમ ૂન)'ક' ભરવશભામશભાં સરકશભારી મશભાદતત્રી અતકકશભારી ય)ગય મ દિ દિ કરી શકે.

(ર)

ફ)મસર્ક 'ક' તમશભામ બશભાબતિને પઈરેપરઈ ં ભરવઈં અનિને િરૂરી મશભાદતત્રીન્રી તવગત) પઈરી પશભાડવશભામશભાં ક)ઈ
સંદ દિગકતશભા ન રતે તિને સઈતનતચત કરવઈ.ં

નમ ૂન)-''ક'' મશભાં કરવશભામશભાં આવિનેિ અરજીન) સવ્રીકશભાર.
આઈ.ડી. નં.

તશભા.

૧.

નશભા રદતશ,શ્રી/શ્રીમત્રી/કઈં.તરફથ્રી

૨.

મશભાદતત્રી અતકકશભાર , અતકતનયમ,૨૦૦૫ ભશભારત સરકશભારન) (૨૦૦૫ ન)) અતકતનયમ નં.રર) ન્રી કિમ
૬ તેઠળ નમઈનશભા-ક મશભાં અરજી કરવ્રી.

૩.

સશભામશભાનય

રીતિને ૧પ દ દિવસમશભા મશભાદતત્રી આપવશભાન ઈં સ ૂચવવશભામશભાં આવ્ઈ છે િને અનિને ક)ઈ પણા સંિ)ગ)મશભાં

અરજી મળયશભાન્રી તશભારીખાથ્રી ૩૦ દ દિવસ મશભાંત) મશભાદતત્રી આપવશભાન્રી ત)ય

છે િને અનિને ક)ઈ કેસમશભાં એવઈં

િણાશભાય કે મશભાંગવશભામશભાં આવિનેિ્રી મશભાદતત્રી આપ્રી શકશભાય તિનેમ નથ્રી, ત) તિનેન ઈં કશભારણા  દિશશભાસર્કવત), મશભાંગણા્રી
નશભામંજૂર કરત) પત પશભાઠવવશભામશભાં આવશિને.
૪.

અરિ દિશભારેતશભા. નશભા ર)િ સવશભારનશભા ૧૧.૦૦ થ્રી બપ)રે૧.૦૦ વશભાગયશભા  દિરમયશભાન સતી કરનશભારન) સંપકસર્ક

૫.

અરિ દિશભાર સ ૂલચત દ દિવસ (સ)) એ તશભાિર રતી શકે નતી ત) ક)ઈ તવિંબ બ દિિ સરકશભારી મશભાદતત્રી

૬.

મશભાદતત્રી મિનેળવતશભાં પતેિશભાં ફી ન્રી ક)ઈ રકમ બશભાકી રતેત્રી ત)ય ત) અરિ દિશભારનિને તિને સકમ અતકકશભારી

૭.
છે િને.

અરિ દિશભાર તિનેન્રી અરજીન્રી પદરસસથતત જણાવશભા વખાતિને તવભશભાગન્રી વિનેબ-સશભાઈટન) પણા સંપકસર્ક કરી શકે

કરવ)

અતકકશભારી, િવશભાબ દિશભાર રતેશિને.
પશભાસિનેિમશભા કરશભાવવશભાન્રી રતેશિને

સરકશભારી મશભાદતત્રી અતકકશભારી
સતી અનિને તસક).
ઈ-મિનેઈિએડરેસ:
વિનેબસશભાઈટળ
ટે.નં.
તશભારીખા

