શ્રી એન.બ્રી.ભટટ

માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર
મામલતદાર, વેજલપુર

અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-(૪)
નં.વેજલપુર/રાટુઈ/પ્રી.એ.ડી//ર 0 ૧૮
મામલતદાર કચેેર/,વેજલપુર
વોડીાફોન હાઉસન્રી સામે,મકરબા
અમદાવાદ તા.
પતત,
મે.જજલલા કલેકટરશ્રી
પ્રી.આર.ઓ. શાાખાા,

/૦૯/ર 0 ૧૮

સુભાષબ્રીજ સકસર્કલ ,અમદાવાદ.

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 ઉપરોકત તવષયના અનુસંઘાને જણાાવવાનું ક માહિહત્રી અતકકાર/ અતકતનયમન્રી કલમ-૪
અતરસર્કત પોએકટ/વ ડી/સકલોઝર (PAD) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે ે તેન ું ઈનસપેકશાન કમ ઓડી/ટ કર/
પમાણાપત સહ માહિહત્રી પુસત્રીકા આ સાથે સામેલ કર/ મોકલેલ છે ે જ મે.સાહબ ને તવદત થાય.

મામલતદાર વેજલપુર
અમદાવાદ

પમાણાપત
આથ્રી પમાણણાત કરવામાં આવે છે ે ક મારા વહિહવટ/ કાયસર્કકત
ે હઠળન્રી જહર સતામંડીળ
મામલતદાર કચેેર/, વેજલપુર ધવારા માહિહત્રી અતકકાર અતકતનયમ-૨૦૦૫ ન્રી કલમ-૪ અતરસર્કત સવંય
જહર કરવાન્રી બાબતો (પોએકટ/વ ડી/સકલોઝર) (PAD) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે ે અને તા.૩૧/૦૮/૧૮
ન્રી સસથતતએ તે અધયતન કરવામાં આવેલ છે ે જનું અમારા ધવારા ઇનસપેશાન કમ ઓડી/ટ કરવામાં આવ્ુ છે ે
અને જ બાબતે કત્રી જણાાઇ હત્રી અરર તો અપુરત્રી તવરતો જણાાઇ હત્રી તેન્રી પ ૂતસર્કતા કરવામાં આવ્રી છે ે.

સથળળ અમદાવાદ
તા. ૩૧/૦૮/ર 0 ૧૮
અમદાવાદ

મામલતદાર વેજલપુર

માહિતી (મેળવવાના)અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ પ્રસતાવના

લોકશાાહિહમાં લોકોને માહિહત્રીરાર રાખાવા અને તેન્રી (લોકશાાહિહન્રી) કામર્રીર/ તેવ્રી માહિહત્રીન્રી
પારદશા્રીતા માટ મહત્વન્રી જરૂર/ છે ે અને ભ્રષટાચેારોને તનયંતણામાં રાખાવા અને સરકારો અને તેના
માધયમો પજને જવાબદાર રહ તે જરૂર/ હોય માહિહત્રીના અતકકાર બાબતનો અતકતનયમ-ર 00 પ અમલમાં
આવેલ છે ે.

(એન.બ્રી.ભટટ)
મામલતદાર વેજલપુર
અમદાવાદ

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

લોકશાાહિહમાં લોકોને માહિહત્રીરાર રાખાવા અને તેન્રી (લોકશાાહિહન્રી) કામર્રીર/ તેવ્રી માહિહત્રીન્રી
પારદશા્રીતા માટ જરૂર/ છે ે અને ભ્રષ્ાચેારોને તનયંતણામાં રાખાવા અને સરકારો અને તેના માધયમો
પજને જવાબદાર હિરતે જરૂર/ હો્ી માહિહત્રીના અતકકાર

બાબતનો અતકતનયમ-ર 00 પ અમલમાં

આવેલ છે ે.
૧.ર

માહિહત્રી અતકકાર અતકતનયમ-૨૦૦૫ નો મુખય ઉદશા પજ અને સરકાર વ વચચેે સેત ુ બંકાય અને
સરકારશ્રી તરફથ્રી થત્રી યોજનાઓ, કામર્રીર/ઓન્રી માહિહત્રી લોકો સુક્રી પહોંચેે અને લોકોને તેમને
જરૂર/ માહિહત્રીઓ ભારતના બંકારણા હઠળ પાપત થયેલ હકકો મુજબ જણાકાર/ તંત અથવા તેના
તનયંતણા હઠળના અતકકાર//કમસર્કચેાર/ઓએ ઉપયોર કરવાના તનયમો અને અતકતનયમો, સુચેનાઓ
તનયમ સંગ્રહ અને દફતરોન્રી યાદ/થ્રી પજને માહિહત્રીરાર કરવાનો રહલ છે ે

૧.૩

માહિહત્રી અતકકાર અતકતનયમ હઠળ કોઈ પણા વયસકતઓ/સંસથાઓ/સંરઠનો વરેરને તમન્રી
સરકાર/ તંતમાં જ તે તવભાર અથવા દફતર/ કામ અરે જ તે દફતર/ માહિહત્રી મેળવવાનો
ઉપયોર્રી છે ે.

૧.૪

મામલતદાર કચેેર/,વેજલપુર ગ્રામય કકાથ્રી તાલુકા કકા અને જીલલા કકા સુક્રીન ું માહિહત્રી માળખું
રોઠવાયેલ છે ે

૧.૫

વયાખયાઓ.
(૧)

માહિહત્રી (મેળવવાના) અતકકાર અતકતનયમ-ર૦૦પ હઠળન્રી વયાખયાઓ ન્રીચેે મુજબ છે ે.
(ક)

''સમુણચેત સરકાર'' એટલે
(૧)

કન્દ્ર સરકાર અથવા સંઘ રાજય કેત તવહિહવટ/ ધવારા પત્યક અથવા પરોક

ર/તે સથપાયેલ રચેાયેલ માલ્રીક/વાળા તનયંતણાવાળા અથવા ફંડી રૂપે મોટા પાયે
તકરાણા મેળવેલ જહર સતા મંડીળ સબંકમાં કન્દ્ર સરકાર
(૨) રાજય સરકાર ધવારા પત્યક અથવા પરોક ર/તે સથપાયેલ રચેાયેલ માલ્રીક/
વાળા તનયંતણા વાળા અથવા ફંડી રૂપે મોટા પાયે તકરાણા મેળવેલ જહર સતા મંડીળ
સબંકમાં રાજય સરકાર
(૨)

રકડીસર્કમાં ન્રીચેેનો સમાવેશા થાય છે ે

(ક)

કોઈ દસતાવેજ હસતપત અથવા ફાઈલ

(ખા)

કોઈ દસતાવેજન્રી માઈકોહિફલમ માઈકફ/શા અથવા ફસ્રીમાઈલ નકલ

(ર)

આવ્રી માઈકોહિફલમમાં સમાતવષટ પતતકટતત અથવા પતતકટતતઓન્રી (મોટ/ કરલ્રી હોય

(ઘ)

કોમપ્ુટર અથવા બ્રીજ કોઈ સાકનથ્રી રજુ કરલ્રી બ્રીજી કોઈ સામગ્ર્રી

ક ન હોય તો પણા) કોઈ નકલ અને

(૩)

''માહિહત્રીનો અતકકાર'' એટલે આ અતકતનયમ હઠળ કોઈ જહર સતા મંડીળ અથવા તેના

તનયંતણા હઠળન્રી માહિહત્રી મેળવવાનો અતકકાર અને તેનાં
(ક)

કામકાજ,દસતાવેજો,રકડીસર્કન્રી તપાસ કરવાના

(ખા)

દસતાવેજો અથવા રકડીસર્કન્રી નોંક,ઉતારા અથવા પમાણણાત નકલો લેવાના

(ર)

સામગ્ર્રીના પમાણણાત પુરાવા લેવાના

(ઘ)

ડી/સકટસ,ફલોપ્રી, તવડી/યો કસેટના સવરૂપમાં અથવા બ્રીજ કોઈ ઈલેક્ોન્રીક પધકત્રી

અથવા જયાર આવ્રી માહિહત્રી કોઈ કોમપ્ુટરમાં અથવા બ્રીજ કોઈ સાકનમાં સંગ્રહિહત હોય
ત્યાર તપ્રિંટ આઉટન્રી મારફતે મેળવવાના અતકકારનો સમાવેશા થાય છે ે.

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

જહરતંતનો ઉદટશા/હત ુળ-મામલતદાર કચેેર/,વેજલપુર સરકારશ્રીના મહસુલ ખાાતાનુ અરત્યનું અર
છે ે.આ કચેેર/ માંથ્રી સરકારશ્રીન્રી જુદ/-જુદ/ યોજનાઓ અરેના દાખાલાઓ આપવા, કાયદો અને
વયવસથાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી તવરેર કામર્રીર/ થાય છે ે.

ર.ર

જહર તંતનો ટૂંકો ઈતતહાસ અને તેન્રી રચેનાનો સંદભસર્ક-રાજ રજવાડીાના સમયથ્રી મહસુલ ખાાત ુ
અસસતત્વમાં આવેલ છે ે.

૨.૩

જહરતંતન્રી ફરજોળ-

૨.૫

(ડી)

(ક)

કાયદાન્રી વયવસથાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી

(ખા)

સરકારશ્રીના તનત્રીતનયમ મુજબન્રી વહિહવટ/ ફરજો બજવવ્રી

જહરતંતન્રી મુખય પવ ટતતઓ/કાય્(ક)

પછે ાત વરસર્કના લોકોને જુદા જુદા પકારનાં દાખાલા આપવાન્રી કામર્રીર/

(ખી)

મામલતદાર કોટસર્ક એકટ અનવયે મળેલ સતાન્રી રૂઇએ કસોનો તનકાલ કરવો.

(ર)

જમ્રીન મહસુલ કાયદો અને તનયમો હઠળન્રી કામર્રીર/ કરવ્રી

(ઘ)

સૌરાષટ વ ટક છે ેદન કારા-૧૯૫૧ અનવયે ના કસોનો તનકાલ કરવો

(ટ)

તાલુકામાંકાયદો અનેવયવસથાન્રી જળવણા્રી કરવ્રી

(ઠ)

ડીાંઈર ડીકલેરશાન લેવ,ું ઈનકકવેસટ ભરવુ તવરેરને લરત્રી કામર્રીર/.

ૂ ણા્રીન્રી કામર્રીર/ કરવ્રી.
મહાનરરપાણલકા, લોકસભા, તવકાનસભાને લરત્રી ચ ંટ
(ઢ)

તાલુકામાં આવેલ પાથતમક

શાાળાના બાળકોને મધયાહન ભોજન યોજના હઠળ રાંકેલ્રી વાનર્રી

જમાડીવામાં આવે છે ે અને આ યોજના હઠળના નાણાાહિકય હિહસાબો તનભાવવામાં આવે છે ે.

(ર) તાલુકા આવેલ ૧૧ રામોના રામ નમ ૂનાનં.૭/૧૨ અને૮-અ નું કોમપ્ુટરાઈઝેશાન કરવામાં
આવેલ છે ે જન્રીનકલ ફ/ જમા લઈ ખાાતેદારને આપવામાં આવે છે ે તેમજ તાલુકાના દરક રામના
ખાાતેદારન્રી

પોતાન્રી

જમ્રીન

સંબંક

વારસાઈ,વેચેાણા,બેંક

બોજ

દાખાલ/કમ્રી,

વહચેણા્રી,

સહભાર્રીદાર, નામ દાખાલ, નામ કમ્રી અરેન્રી રામ નમ ૂના નં.૬ ન્રી નોક કોમપ્ુટર ઉપર કરવામાં
આવે છે ે.

ર.૬

જહરતંત ધવારા આપવામાં આવત્રી સેવાઓન્રી યાદ/ અને તેન ુ સંણકપત તવવરણા ઉપર મુજબ

ર.૭

જહરતંતના રાજય, તનયામક કચેેર/, પદશા, જજલલો,બલોક વરેર સતરોએ સંસથારત માળખાાનો

આલેખા(જયાં લાગુ પડીતું હોય ત્યાં):- કલેકટરશ્રીના હક
ુ મો, સુચેનાઓ અને મારસર્કદશાસર્કન હઠળ
સરકારશ્રીના તનતત તનયમ મ ૂજબ મામલતદાર કચેેર/ વેજલપુર અમલવાર/ કર છે ે.

ર.૮

જહર તંતન્રી અસરકારતા અને કાયસર્કકમતા વકારવા માટન્રી લોકોન્રી અપેકાઓળ૧.

મામલતદાર કચેેર/ વેજલપુરમાં જહરતંતન્રી અસરકારકતા અને

કાયસર્કકમતા વકારવા

ુ રકારશ્રીના સદરથ્રી પાથતમક શાાળામાંચેાલત્રી મધયાહન
લોકો પાસેકોઈ અપેકારહત્રીનથ્રી. પરંતસ
ભોજન યોજનામાં લોકો તરફથ્રી વાસણાો દાનમાં આપે તેમજ તેઓના ઘરના જ તે પસંરો સમયે
સમુહ ભોજનનું આયોજન કર ત્યાર તેમના રામે આવેલ પાથતમક શાાળાના બાળકોને તતતથ ભોજન
આપે તેવ્રી અપેકા રાખાવામાં આવે છે ે.
ર.

લોકો તરફથ્રી તેમન્રી અરજીઓ સાથે સરકારશ્રી તરફથ્રી નકક/ થયેલ પુરાવાઓ જોડી/ને રજુ

કર તો લોકોન્રી અરજીઓનો તનકાલ સત્વર અને તનયત સમય મયાસર્કદામાં થાય અને જહરતંતન્રી
અસરકારકતા અને કાયસર્કકમતામાં વકારો થઈ શાક તેમ છે ે.
ર.૯

લોક સહયોર મેળવવા માટન્રી રોઠવણા અને પધકતતઓળરામે આવેલ પાથતમક શાાળાના બાળકોને તતતથ ભોજન લોક સહયોરથ્રી મેળવવા માટ તશાકકશ્રી,
સરપંચેશ્રી, રામે આરેવાનોને રૂબરૂ મળ/ દાન મેળવવામાં આવે છે ે. લોકોન્રી અરજીઓ સાથે રજુ
કરવાના પુરાવાન્રી માહિહત્રી બોડીસર્ક ઉપર મુકવામાં આવે છે ે.

ર.૧ 0 સેવા આપવાના દખારખા તનયંતણા અને જહર ફર/યાદ તનવારણા માટ ઉપલબક તંતળતાલુકા કકાના ફર/યાદ તનવારણા ફોરમન્રી રચેના કરવામાં આવેલ છે ે અને જમા કોઈ પણા ખાાતા ક
કોઈ પણા લોકોન્રી અરજી કર ત્યાર દર મહિહનાના ચેોથા બુઘવાર કલેકટરશ્રીના તથા તનયત થયેલા
અતકકાર/શ્રીના અધયકપણાા હઠળ તેનો તનકાલ કરવામાં આવે છે ે આવ્રી અરજીઓ લોકો પાસેથ્રી
મંરાવવા માટ દર મહિહને અખાબારોમાં જહરાત કરવામાં આવે છે ે.
ર.૧૧ મુખય કચેેર/ અને જુદા જુદા સતરોએ આવેલ્રી અનય કચેેર/ઓનાં સરનામાં

ર.૧ર

૧.

કલેકટર કચેેર/,અમદાવાદ

ર.

પતરશ્ચિમ પાંત કચેેર/,અમદાવાદ

કચેેર/શારૂ થવાનો સમયળ:૧૦:૩૦
કચેેર/બંક થવાનો સમયળ:૧૮:૧૦

પકરણા-3 (તનયમ સગ્રંહ-)
અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓન્રી સતા અને ફરજો
૩.૧

સંસથાન અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓન્રી સતા અને ફરજોન્રી તવરતો:

હોદો :- મામલતદાર વેજલપુર
સતાઓ વહિવટી
૧.

પછે ાત વરસર્કના લોકોને જુદા જુદા પકારનાં દાખાલા આપવા

ર.

ૂ ણા્રીન્રી કામર્રીર/ કરવ્રી.
મહા નરરપાણલકા, લોકસભા, તવકાનસભાને લરત્રી ચ ંટ

૩.

તાલુકાને લરત્રી મહસ ૂલ્રીકામર્રીર/ કરવ્રી.

નાણાકીય
૧.

મહસુલશાાખાાનાં નાણાાંક/ય હિહસાબો ઉપર તનયંતણા રાખાવાનુ થાય છે ે

ર.

તાલુકામાં આવેલ પાથતમક શાાળાના બાળકોને મધયાહન

ભોજન

યોજના હઠળ રાંકેલ્રી

વાનર્રી જમાડીવામાં આવે છે ે આ યોજના હઠળના નાણાાંક/ય હિહસાબો તનભાવવામાં આવે છે ે.
૩.

ઇ-કારા કન્દ્ર ઉપરથ્રી આપેલ્રી રા.નં.નં.૬, ૭×૧ર તેમજ ૮-અ ન્રી કોમપ્ુટરરાઈઝ નકલ ફ/
નાં નાણાાંક/ય હિહસાબોન્રી દખારખા રાખાવામાં આવે છે ે.

ફરજો
૧.

જુદાજુદા કાયદા હઠળ કસો ચેલાવવા.

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજો
૩.૧ સંસથાન અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓન્રી સતા અને ફરજોન્રી તવરતો:-હોદો:-તાલુકા નાયબ મામલતદાર
સતાઓ વહિવટી
૧.

તમામ પકારન્રી દાખાલાઓન્રી અરજીઓ સવ્રીકાર

૨.

ૂ ણા્રીને લરત્રી કામર્રીર/.
ચ ંટ

નાણા મંકીય
૧.

મહસુલ શાાખાામાં થયેલ વયવહારોના હિહસાબો લખાાવવા અને દખારખા રાખાવ્રી.

૨.
અનય
૧.

ડીાંઈર ડીકલેરશાન કાયસર્કપાલક મેજીસ્ટ તર/ક લેવા જવું

ફરજો
૧.

એમએજી, એડી/એમ, ઈએસટ/ તવરેર દફતરન્રી કામર્રીર/નું સંચેાલન

૨.

જમ્રીન મહસુલ કાયદો / તનયમોન્રી આનુસંર્રીક કાયસર્કવાહ/

૩.

ૂ ણા્રીને લરત્રી કામર્રીર/.
ચ ંટ

૪.

રણાોત તથા સ્રીલ્રીરં કાયદા અનવયે ન્રી અનુસંર્રીક કાયસર્કવાહ/

૫.

જુદા જુદા હતુ માટ સરકાર/ પડીતર રૌચેરણા / ખાાર ખાાંજણાન્રી જમ્રીનન્રી મારણા્રી પરત્વેનાં
દરખાાસતો તૈયાર કરવા અરેન્રીકાયસર્કવાહ/.

૬.

જમ્રીન ખાર/દવાન્રી પરવાનર્રી, ખાેડુત ખાાતેદારના દાખાલા આપવા બાબતન્રી કાયસર્કવાહ/.

૭.

સવે નંબરો/બલોક નંબરો એકત કરવા અરેન્રી મંજુર/ આપવા અરેન્રી કાયસર્કવાહ/

૮.

જમ્રીન ટુકડીા મુકત કરવા પરવાનર્રી આપવાન્રી કાયસર્કવાહ/
પરવાનર્રીન્રી દરખાાસત તૈયાર કરવાન્રી કાયસર્કવાહ/

બલોક તવભાજન ના

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજો
૩.૧ સંસથાન અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓન્રી સતા અને ફરજોન્રી તવરતો:હોદો- નાયબ મામલતદાર મઘયાહન ભોજન યોજના
સતાઓ વહિવટી
૧.

મ.ભ.યો.ના કીરન્રી તપાસણા્રી તથા અનાજ, ખાાધય તેલના જથથાન્રી તપાસણા્રી કરવ્રી

૨.

મઘયાહન ભોજન યોજનાના સંચેાલકોને ૫રમ્રીટ આ૫વાન્રી કામર્રીર/.

નાણાકીય
૧.

સંરઠકો,રસોઈયો, મદદન્રીશા ને વેતન, કન્દ્ર ચેલાવવા અરેન્રી, એડીવાનસ ન્રી ચ ૂકવણા્રી,તથા
રકમ પેટ આવેલ બચેતન્રી રકમ પરત લઈ સરકારશ્રીમાં જમાં કરાવવાન્રી કામર્રીર/.

અનય
૧.

ડીાંઈર ડીકલેરશાન કાયસર્કપાલક મેજીસ્ટ તર/ક લેવા જવુ.ં

ફરજો
૧.

હિહસાબો ચેેક કરવાન્રી કામર્રીર/..

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજો
૩.૧ સંસથાન અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓન્રી સતા અને ફરજોન્રી તવરતો:હોદો- નાયબ મામલતદાર ઈ-કરા
સતાઓ વહિવટી
૧.

રા.નં..૬ અરે અરજીઓ સવ્રીકાર તથા તે અરેન્રી નોંક કોમપ્ુટરમાં કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

રા.નં..૬, ૭×૧૨ તથા ૮-અ ન્રી કોમપ્ુટ રાઈઝ નકલન્રી ફ/ લઈ રૂા.પ પમાણાે ફ/ વસુલ
કરવ્રી તથા સદર રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવ્રી.

અનય
૧.

ડીાંઈર ડીકલેરશાન કાયસર્કપાલક મેજીસ્ટ તર/ક લેવા જવુ.ં

ફરજો
૧.

નમુના ૬ માંનોંઘ પાડીવ્રી આવેલ અરજીઓન્રી રજીસટરમાં નોંક કરવ્રી તથા અરજીના અમલ
માટ નોંઘ પાડીવ્રી, ૧૩૫-ડી/ ન્રી નોટ/સ તૈયાર કરાવ્રી બજવણા્રી માટ રૂબરૂ રવન્ુ
તલાટ/ઓને આપવ્રી તેમજ મંજૂર/નામંજુર થયેલ નોંઘોના કારળો સકન કર/ને અસર
આ૫વ્રી અને રામ નમુના નં.૬ ન્રી નકલ તલાટ/ને રામે આ૫વા રજીસટરમાં નોંઘ કર/
મોકલ્રી આપવા.

૨.

તલાટ/ઓ પાસે પહાણા્રીપતક કરાવવાન્રી કામર્રીર/.

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજો
૩.૧ સંસથાન અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓન્રી સતા અને ફરજોન્રી તવરતો:હોદો- સકસર્કલ ઓફીસરશી વેજલપરુ /સરખેજ તા. વેજલપરુ
સતાઓ વહિવટી
૧.

જમ્રીન મહસુલ કાયદો/તનયમોન્રી મુજબ સુચેના કરલ્રી કાયસર્કવાહ/ન્રી તપાસણા્રી કરવ્રી.

૨.

રણાોત કાયદા અનવયે ન્રી આનુસાર્રી
ં
ક કાયસર્કવાહ/ અરેન્રી. તપાસણા્રી કરવ્રી.

નાણા મંકીય

.

અનય
૧.

ડીાંઈર ડીકલેરશાન કાયસર્કપાલક મેજીસ્ટ તર/ક લેવા જવુ.ં

ફરજો
૧.

જુદા જુદા હતુ માટ સરકાર/ પડીતર રૌચેરણાન્રી જમ્રીનન્રી માંરણા્રી પરત્વેનાં દરખાાસતો
તૈયાર કરવા અરેન્રી કાયસર્કવાહ/ અરેન્રી તપાસણા્રી કરવ્રી.

૨.

જમ્રીન ખાર/દવાન્રી પરવાનર્રી ખાેડુત ખાાતેદારના દાખાલા આપવા બાબતન્રી કાયસર્કવાહ/
અરેન્રી તપાસણા્રી કરવ્રી.

૩.

સવે નંબરો/બલોક નંબરો એકત કરવા અરેન્રી મંજુર/ આપવા અરેન્રી કાયસર્કવાહ/ અરેન્રી
તપાસણા્રી કરવ્રી.

૪.

જમ્રીન ટુકડીા મુકત કરવા પરવાનર્રી આપવાન્રી કાયસર્કવાહ/ અરેન્રી તપાસણા્રી કરવ્રી.

૫.

બલોક તવભાજન ના પરવાનર્રીન્રી દરખાાસત તૈયાર કરવાન્રી કાયસર્કવાહ/ અરેન્રી તપાસણા્રી
કરવ્રી

૬.

જ.મ.કાયદા તથા તેને સંલગન તમામ કાયદા હઠળ દરખાાસતો, માંરણા્રીઓ તૈયાર કર/ રજુ
કરવાન્રી કામર્રીર/

૭.

સથળસસથતતઅન્રી માહિહત્રીઓ આપવાન્રી જરૂર/ હોય ત્યાં પંચેનામુ કરવાન્રી કામર્રીર/.

પકરણા-3 (તનયમ સંગ્રહ)
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની સતા અને ફરજો
૩.૧ સંસથાન અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓન્રી સતા અને ફરજોન્રી તવરતો:હોદો –કારકુન
સતાઓ વહિવટી
૧.

એમ.એ.જી., એ.ડી/.એમ., ઈ.એસ.ટ/.એમ.ડી/એમ,જમ્રીન દફતરન્રી. કામર્રીર/ કરવ્રી.

નાણા મંકીય
૧.

કચેેર/માં કમસર્કચેાર/ના પરારો કરવા તથા કનટ/જનસ્રી ખાચેસર્ક અરેના બ્રીલો બનાવ્રી ચુકવણા્રી
કરવ્રી..

અનય
૧.

કશાબુક લખાવ્રી, નાણાાંક/ય લેવડી દવડીનાં હિહસાબો લખાવા

ફરજો
૧.

એમ.એ.જી.દફતરન્રી કાયસર્કપાલ મેજીસ્ટને લરત્રી કામર્રીર/.

૨.

એ.ડી/.એમ. દફતરન્રી માસ્રીક મ્રીટ/ર તથા આવક/જતતના દાખાલા તથા અનય દાખાલાઓ
આપવાન્રી કામર્રીર/.

૩.

ઈ.એસ.ટ/.ને લરત્રી કામર્રીર/ તથા મનોરંજનકર ને લરત્રી કામર્રીર/.

પકરણા-૪ (તનયમ સંગ્રહ-3)
કાય્ કરવા માટના તનયમો, તવતનયમો, સ ૂચેનાઓ તનયમ સંગ્રહ અને દફતરો

૪.૧

જહરતંત અથવા તેના તનયંતણા હઠળના અતકકાર/ઓ અને કમસર્કચેાર/ઓએ ઉપયોર કરવાના

તનયમો, તવતનયમો, સ ૂચેનાઓ, તનયમસંગ્રહ અને દફતરોન્રી યાદ/ ન્રીચેેના નમુના મુજબ આપો. આ નમ ૂનો
દરક પકારના દસતાવેજ માટ ભરવાનો છે ે.

દસતાવેજ નામ /મથાળું

દસતાવેજનો પકાર
B.C.S.R., ગુજરાત

આવશયક ચે્રીજ વસત ુ અતકતનયમ,

જમ્રીન મહસુલ અતકતનયમ તથા તનયમ
રણાોતઘારો તથા તે હઠળના તનયમ

દસતાવેજ પરનું ટુંકુ લખાાણા
વયસકત ને તનયમો, તવતનયમો, સ ૂચેનાઓ,
તનયમસંગ્રહ અને દફતરોન્રી નકલ અહિહ્રિંથ્રી મળશાે.

સરનામુ:ં :મામલતદાર કચેેર/,વેજલપુર,
મહસુલ શાાખાા
ટલ્રીફોનંબરળ:૦૭૯-૨૯૭૦૪૮૧૩
ફકસળ:
ઈમેઈલળ:.
અનયળ: -

તવભાર ધવારા તનયમો, તવતનયમો, સ ૂચેનાઓ,
તનયમસંગ્રહ અને દફતરોન્રી નકલ માટ લેવાન્રીફ/ (જો હોય તો)- અરજી સાથેરૂા.ર 0/તથા નકલ ફ/ તનયમોનુસાર

પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સ મંગ્રિ-પ)
જહરતંત અથવા તેના તનયંતણા હઠળન્રી વયકકત ઓ પાસેના દસતાવેજોન્રી કકાઓ અરેન ું
પતક

૬.૧

સરકાર/ દસતાવેજો તવશાેન્રી માહિહત્રી આપવા ન્રીચેેના નમુનાનો ઉપયોર કરશાો. જયાંઆ દસતાવેજ

ઉપલબક છે ે તેવ્રી જગયાએ જવ્રી ક સણચેવાલય કકા, તનયામકન્રી કચેેર/ કકા, અનયનો પણા ઉલલેખા કરો.
('અનયો' લખાવાન્રી જગયાએ કકાનો ઉલલેખા કરો.)
અ.નં.
૧

દસતાવેજન્રી કકા દસતાવેજ નામ અને
તેન્રી એક લ્રીટ/માં
ઓળખાાણા
મામલતદાર કચેેર/ કશાબુક,રોજ મેળ,

દસતાવેજ
મેળવવાન્રી
કાયસર્કપધકતત
અરજી કરવ્રી

ન્રીચેેન્રી વયસકત
પાસેછે ે/તેના તનયંતણામાં છે ે.

વેજલપુર, જજ. અમદાવાદ

વેજલપુર, જજ.

એડીવાનસ રજીસટર,

તથા સરકાર/

અમદાવાદ

તનમણુંક રજીસટર

તનયમ મુજબ
યોગય ફ/ જમા
કરાવવ્રી.

મામલતદાર કચેેર/

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

જહરતંતના સરકાર/ માહિહત્રી અતકકાર/ઓ,

મદદન્રીશા સરકાર/ માહિહત્રી અતકકાર/ઓ અને

તવભાર્રીય કાયદાક/ય (એપેલેટ) સતાતકકાર/ તવશાેન્રી સંપકસર્ક માહિહત્રી ન્રીચેેના નમુનામાં આપો.
સરકાર/ તંતનુ નામ :-

મામલતદાર કચેેર/,વેજલપુર, જજ. અમદાવાદ

મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ:(૧)

શ્રીબ્રી.જી.ડીાભ્રી, નાયબ મામલતદાર મહસુલ,
ટલ્રીફોન નંબર :
ઇ-મેઇલ

૭૯૯૦૩૧૩૬૦૧

:

સરકારી માહિતી અધિકારીઓ :(૧)

શ્રી એન.બ્રી.ભટ્ટ , મામલતદાર વેજલપુર, તા. વેજલપુર,જજ.અમદાવાદ
ટલ્રીફોન નંબર :

૯૪૨૬૦૨૩૧૬૩

ઇ-મેઇલ

(079-22970049)

:

ધવભાગીય એપલેટ અધિકારી (કાયદા) સતાધિકારી
(૧)

શ્રીજ.બ્રી.દસાઇ , સ્રીટ/ ડીપ્ુટ/ કલેકટરશ્રીઅને સ્રીડી/સ્રી અતકકાર/,(પતશમ)
અમદાવાદ.
ટલ્રીફોન નંબર :૯૯૭૮૪૦૫૨૦૦
ઇ-મેઇલ

:

પ્રકરણ-૮
ુ રવાની કાય્મપધિધત
ધનણ્મય લેવાની પ્રહરયામા મં અનસ
૯.૧

જુદાજુદા મુદાઓ અરે તનણાસર્કય લેવા માટ કઈ કાયસર્ક

- સંબતકત લાગુ ૫ડીતા કાયાદા અને તે

પધકતત અનુસરવામાં આવે છે ે? (સણચેવાલય

હઠળના તનયમોન્રી જોરવાઇનુસાર

તનયમસંગ્રહ અને કામકાજના તનયમોના તનયમસંગ્રહ
,અનય તનયમો/ તનયમો વરેરનો સંદભસર્ક ટાંક/ શાકાય)
૯.૨

અરત્ય ન્રી બાબતો માટ કોઈ ખાાસ તનણાસર્કય લેવા માટન્રી

- તનયમોનુસાર

દસતાવેજી કાયસર્ક પધકતતઓ / ઠરાવેલ્રી કાયસર્ક પધકતતઓ
/ તનયત માપદંડીો/ તનયમો કયા કયા છે ે?તનણાસર્કય લેવા
માટ કયા કયા સતર તવચેાર કરવામાં આવે છે ે?
૯.3

તનણાસર્કય ને જનતા સુક્રી પહોચેાડીવાન્રી કઈ પધકતત છે ે ?.

- ટપાલ ધવારા વયવસથા તેમજ
અરજદાર હાજર હોય તો હાથો હાથ

૯.૪

તનણાસર્કય લેવાન્રી પહિકયામાં જના મંતવયો – લેવા નાર છે ે

- ૧. સંબતકત સકસર્કલ ઓહિફસર

તે અતકકાર/ઓ કયા છે ે?

૨. સંબતકત નાયબ મામલતદાર
૩. મામલતદારશ્રી વેજલપુર

૯.૫

તનણાસર્કય લેનાર અતતમ સતાતકકાર/ કોણા છે ે?

- ૧. મામલતદારશ્રી વેજલપુર
૨. મે.નાયબ કલેકટરશ્રી,૫તરશ્ચિમ પાંત
૩. મે.કલેકટરશ્રી, અમદાવાદ

૯.૬

જ અરત્ય ન્રી બાબતો પર જહર સતાતકકાર/ ધવારા

-

તનણાસર્કય લેવામાં આવે છે ે તેન્રી અલર ર/તે માહિહત્રી
ન્રીચેેના નમુનામાં આપો
કમ નંબર

-

જના પર તનણાસર્કય લેવાનાર છે ે તે તવષય મારસર્કદશાસર્કક

-

સુચેન/હિદશાા તનદ્શા જો કોઈ હોય તો

-

અમલન્રી પહિકયા

- તનયમોનુસાર

તનણાસર્કય લેવાન્રી કાયસર્કવાહ/માં સકળાયેલ અતકકાર/ઓનો

-

હોદો
ઉપર જણાાવેલ અતકકાર/ઓના સંપકસર્ક અરેન્રી માહિહત્રી

- મામલતદાર વેજલપુર

જો તનણાસર્કય થ્રી સંતોષ ન હોય તો, કયાં અને જ-તે

- એપલેટ અતકકાર/શ્રીને

કાયદા તનયમોનુસાર સંબતકત કવ્રી ર/તે અપ્રીલ

મે.નાયબ કલેકટરશ્રી,૫તરશ્ચિમ પાંત

અતકકાર/શ્રીને અપ્રીલ દાખાલ કરવ્રી ?

૩. મે.કલેકટરશ્રી, અમદાવાદ

પકરણા-૯
ુ કા
અધિકારીઓ અને કમ્મચારીઓની માહિતી પસતી

અ.ન મં.

અધિકારીશી/કમ્મચારીશીન  મંુ નામ

િોદો

મોબાઈલ ન મંબર

મામલતદાર

૭૫૭૪૯૫૩૧૦૨

નાયબ મામલતદાર

૭૯૯૦૩૧૩૬૦૧

નાયબ મામલતદાર(તતજોર/)

૯૮૨૫૦૩૩૮૭૧

૧

શ્રી નવ્રીનચેં્દ્ર બ્રી.ભટ્ટ

૨

શ્રી બ્રી.જી.ડીાભ્રી

૩

શ્રી શાાહિહના હિદવાન

૪

શ્રી ર/તેષ શોફ

સ.ઓ. વેજલપુર

૯૭૨૫૦૨૨૬૩૫

૫

શ્રી બ્રી.જી ડીાભ્રી

ઇ.ચેાસ.ઓ.સરખાેજ

૭૯૯૦૩૧૩૬૦૧

૬

શ્રી ક.ડી/.વાટલ્રીયા

નાયબ મામલતદાર(સમાજસુરકા)

૭

શ્રી એચે.સ્રી.સોલક/

૯૮૯૮૫૧૭૬૦૮

નાયબ
મામલતદાર(મતદારયાદ/)

૯૯૦૪૫૧૬૬૩૬

૮

શ્રી એસ.એમ.લાસણા

કલાકસર્ક

૯૯૧૩૧૪૫૯૯૨

૯

શ્રી મલલલકાબેન પહિઢયાર

કલાકસર્ક

૯૫૫૮૫૯૬૫૪૧

૧૦

શ્રી પ્રી.બ્રી.પજપતત

કલાકસર્ક

૯૭૨૩૭૪૮૯૮૪

૧૧

શ્રી તવરન્દ્ર તસ્રિંકવ

કલાકસર્ક

૭૦૧૬૬૬૭૧૦૨

૧૧

શ્રીએન.બ્રી રોહિહલ

પટાવાળા

૯૭૩૭૬૭૩૧૨૯

પકરણા-૧૦ (તનયમ સંગ્રહ-૧૦)
ુ બ મિદરેનતાણાની પધિધત સહિત દરકદરે અધિકારી અને
ધવધનયમોની જોગવાઈ કયા મજ
કમ્મચારીને મળત  મંુ માધસક મિદરેનતાણ  મંુ
૧૧.૧ ન્રીચેેના નમુનામાં માહિહત્રી દશાાસર્કવેલ છે ે.
અ.નં.

નામ

હોદો

કુલ માતસક મહનતાણુ ં

મામલતદાર

૮૧,૮૩૩/-

નાયબ મામલતદાર

૭૩,૬૨૭/-

નાયબ મામલતદાર(તતજોર/)

૩૮૦૯૦/-

૧

શ્રી નવ્રીનચેં્દ્ર બ્રી.ભટ્ટ

૨

શ્રી બ્રી.જી.ડીાભ્રી

૩

શ્રી શાાહિહના હિદવાન

૪

શ્રી ર/તેષ શોફ

સ.ઓ. વેજલપુર

૩૮૦૯૦/-

૫

શ્રી બ્રી.જી ડીાભ્રી

ઇ.ચેાસ.ઓ.સરખાેજ

૭૩,૬૨૭/-

૬

શ્રી ક.ડી/.વાટલ્રીયા

નાયબ મામલતદાર(સમાજ-સુરકા)

૩૮૦૯૦/-

૭

શ્રી એચે.સ્રી.સોલક/

નાયબ મામલતદાર(મતદારયાદ/)

૭૪૮૬૮/-

૮

શ્રી એસ.એમ.લાસણા

કલાકસર્ક

૨૫૧૨૭/-

૯

શ્રી મલલલકાબેન પહિઢયાર

કલાકસર્ક

૧૯૯૫૦/-

૧૦

શ્રી પ્રી.બ્રી.પજપતત

કલાકસર્ક

૨૪૪૩૫/-

૧૧

શ્રી તવરન્દ્ર તસ્રિંકવ

કલાકસર્ક

૧૯૯૫૦/-

૧૨

શ્રીએન.બ્રી રોહિહલ

પટાવાળા

૩૫૩૨૪/-

પકરણા-૧૧ (તનયમ સંગ્રહ-૧૧)
પત્યેક સંસથાને ફાળવાયેલ અદાજપત
તમામ યોજનાઓ, સુણચેત ખાચેસર્ક અને કરલ ચુકવણા્રી અરે અહવાલોન્રી તવરતો તવકાસ, તનમાસર્કણા અને
ટકન્રીહિક કાય્ અરે જવાબદાર જહરતંત માટ
જુદ/ જુદ/ યોજનાઓ અનવયે જુદ/-જુદ/ પવ ટતતઓ માટ અદાજપતન્રી તવરતોન્રી માહિહત્રી

૧ર.૧

ન્રીચેેના નમુનામાં માહિહત્રી દશાાસર્કવેલ છે ે.
વષસર્ક : ર 0 ૧૭-ર 0 ૧૮.
કમ નં. યોજનાનુ પવ ટતત
નામ/સદર

પવ ટતત

સુણચેત

મંજુર

છુ ટ/

છે ેલલા

કાયસર્કન્રી

શારૂ
કયાસર્ક ન્રી

રકમ

થયેલ
રકમ

કરલ/
ચુકવે

વષસર્ક નુ
ખારખાર

ગુણાવત્તા
માટ

રકમ

ખાચેસર્ક

ુ
સંપણા

તાર/ખા

(હપતા ન્રી

કામર્રીર/

સંખયા )

માટ
જવાબદાર
અતકકાર/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

જહરતંતો માટ
અ.નં.

સદર

સુણચેત અદાજપત

મંજુરથયેલ
અદાજપત

છુ ટ/
કરલચુકવલ
રકમ (હપતા ન્રી
સંખયા )

કુલખાચેસર્ક

પકરણા-૧૨
સહાયક/ કાયસર્કકમો ના અમલ અરેન્રી પધકતત .
૧૩.૧

ુ બ માહિતી આપો.
ન્રીચેેના નમુના મજ
(૧)

કાયસર્કકમ/યોજનાનું નામ.

(ર)

કાયસર્કકમ/યોજનાનો સમયરાળો

(૩)

કાયસર્કકમનો ઉદશા

(૪)

કાયસર્કકમના ભૌતતક અને નાણાાંક/ય લકાંકો (છે ેલલા વષસર્ક માટ)

(પ)

લાભાથ્રીન્રી પાતતા

(૬)

ુ રજરૂર/યાતો
લાભ અરેન્રીપવ

(૭)

કાયસર્કકમનોલાભ લેવાન્રીપધકતત

(૮)

પાતતા નકક/ કરવા અરેનામાપદંડીો

(૯)

કાયસર્કકમમાંઆપેલાભન્રી તવરત (તસાયક/ન્રી રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અનય
મદદ પણા દશાાસર્કવવ્રી.)

(૧૦) તસાયક/ તવતરણાન્રી કાયસર્કપધકતત.
(૧૧)
(૧૨)

અરજી કયાંકરવ્રી કઅરજી કરવા માટકચેેર/માંકોનો સંપકસર્ક રવો.

અરજી ફ/ (લાગુ પડીતું હોય ત્યાં )
(૧૩) અનય ફ/ (લાગુ પડીતું હોય ત્યાં )
(૧૪)

અરજી પતકનો નમુનો (લાગુ પડીતું હોય તો જો સાદા કારળ પર અરજી કર/ હોય
તો અરજદાર અરજીમાં શુંશું દશાાસર્કવવું તેનો ઉલલેખા કરો.)
(૧પ) હબડીાણાોન્રી યાદ/ (પમાણાપતો/દસતાવેજો)
(૧૬) ણબડીાણાોનો નમુનો.
(૧૭)
(૧૮)

પહિકયા નેલરત્રી સમસયાઓ અરેકયાંસંપ કરવોર.
ઉપલબક તનતકન્રી તવરતો (જજલલા કકા, ઘટક કકા વરેર જવા તવતવક સતરોએ)
ન્રીચેેના નમુનામાં લાભાથ્રીઓન્રી યાદ/.

કમ

લાભાથ્રીન ુ સહાયક/ન્રી માતા-તપતા/ પસંદર્રીનો
નામ
રકમ
વાલ્રી
માપ દંડી
નં./કોડી

સરનામ

નરર/રામ

ઘર

પકરણા-૧૩ (તનયમ સંગ્રહ-૧૩)
તેણાે આપેલ રાહતો, પરતમટ ક અતકકટત મેળવનારન્રી તવરતો
ુ બ માહિતી આપો.
ન્રીચેેના નમુના મજ
(૧)

કાયસર્કકમ નામ .

(ર)

પકાર (રાજત/પરમ્રીટ/અતકકટતત)

(૩)

ઉદશા

(૪)

નકક/ કરલ લકાંક (છે ેલલા વષસર્ક માટ)

(પ) પાતતા
(૬)

પાતતા માટના માપદંડીો

(૭)

પુવસર્ક જરૂર/યાતો

(૮)

લાભ મેળવવાન્રી પધકતત

(૯)

રાજત/પરમ્રીટ/અતકકટતતન્રી સમય મયાસર્કદા

(૧૦) અરજી ફ/ (લાગુ પડીતું હોય ત્યાં )
(૧૧) અરજીનો નમુનો(લાગુ પડીતું હોય ત્યાં )
(૧૨) ણબડીાણાોન્રી યાદ/ (પમાણાપતો/દસતાવેજો)
(૧૩) ણબડીાણાોનો નમુનો.
ુ ામા મં લાભાર્ની ધવગતો.
નીચે આપેલા નમન
કમ

લાભાથ્રીન ુ કાયદસરતાન્રી
નામ
મુદત
નં./કોડી
-

-

-

સરનામુ

માતા-હપતા/
વાલ્રી

જજલલો

શાહર

-

-

-

નરર/રામ

ઘર
નં.

-

-

પકરણા-૧૪ (તનયમ સંગ્રહ-૧૪)
કાય્યો કરવા માટ નકક/ કરલાં કોરણાો

તવતવક પવ ટતતઓ/કાયસર્કકમો હાથ કરવા માટ તવભારે નકક/ કરલે કોરણાોન્રી તવરતો આપો.

૧૫.૧
૧.

રામ નમુના નંબર-૬, ૭/૧૨ અને૮-અ ન્રી નકલો ઇ-કારા કન્દ્ર ઉપરથ્રી કોમપ્ુટરાઈઝ
નકલો મેળવ્રીશાકાય છે ે એક નકલ દ/ઠ-રૂા.પ/-થાય છે ે.

ર.

સરકારશ્રીન્રી યોજનાઓ હઠળ રજુ કરવા અરેના જતતના દાખાલાઓ, ઓ.બ્રી.સ્રી.
દાખાલાઓ,

નોન હિકમ્રીલ્રીયર દાખાલાઓ માટ તનયત નમ ૂનામાં અરજી કરવાથ્રી જરૂર/

તપાસ કર/ દાખાલાઓ આપવા આવેછે ે.
૩.

ડીોતમસાઈલ સટ્ટીહિફકટ મેળવવા માટ તનયત નમ ૂનામાં અરજી સાથે દશાવષસર્ક થ્રી તવસ વષસર્ક ના
વસવાટના પુરાવા રજુ કરવાના રહ છે ે.

૪.

ખાેડુતનાં દાખાલા મેળવવા માટ સામાનય

અરજી, ૭×૧૨ ન્રી નકલો, સોરંદનામ ,જ

તાલુકા/રામમાં જમ્રીન ખાર/દવાના હોય તે રામન્રી નકલો તવરેર

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

વ્રીજણુ રૂપે ઉપલધક તવતવક યોજનાઓન્રી માહિહત્રી ન્રી તવ રતો આપો.
૧.

મામલતદાર કચેેર/ સરખાેજ ચેોરા ખાાતે ના કન્દ્ર ઉપર થ્રી રા.ન.નં-૬, ૭/૧૨ અને ૮-અ
ન્રી નકલો આપવામાં આવે છે ે.એક નકલનાં રૂતપયા પ/-પમાણાે જમા કરવાના થાય છે ે.

પકરણા-૧૬ (તનયમ સંગ્રહ-૧૬)
માહિહત્રી મેળવવા માટ નારહિરકોને ઉપલબક સવલતોન્રી તવ રતો.
૧૬.૧ લોકોને માહિહત્રી મળે તે માટ તવભારે અપનાવેલ સાકનો,પધકતતઓ અથવા સવલતો જવ્રી ક,
(૧)

કચેેર/ ગ્રંથાલય:-

મામલતદાર કચેેર/ વેજલપુરના ગ્રંથાલયમાં બ્રી.સ્રી.એસ.આર.,સ્રી.આર.પ્રી.સ્રી. જમ્રીન મહસુલ
અતકતનયમ રણાોત કારા તવરેર પુસતકો ઉપલબક હોય નારહિરકો જન્રી માહિહત્રી મેળવ્રી શાક છે ે.

(ર)

નાટક અને શાો :દારૂબંક્રી પલસ પોલ્રીયો, રોર ચેાળાઓ, ભુકંપ અને પુર જવ્રી કુદરત્રી આફતોમાં લોકોને જરૂર/ મારસર્ક
દશાસર્કન મળે તે અર રામોમાં નાટક, શાો અને ડીાયરા જવા કાયસર્કકમો માહિહત્રી ખાાત ું તરફથ્રી કરવામાં
આવે છે ે.

(૩)

વતસર્કમાનપતો :તાલુકામાં આવેલ મધયાહની ભોજની યોજના હઠળના કમસર્કચેાર/ઓન્રી તનમંણ ૂક ત્યાર વતસર્કમાનપતોમાં
આ અરેન્રી જહરાત આપવામાં આવે છે ે.

(૪)

પદશાસર્કનો

:-

ખાેત્રી અરેના પદશાસર્કનો ખાેત્રીવાડી/ ખાાતા તરફથ્રી રામોમાં કરવામાં આવે છે ે.તેમજ આરોગય સંબંક
પાથતમક આરોગય કન્દ્ર તરફથ્રી પદશાસર્કનો કરવામાં આવે છે ે.
(પ)

નોહિટસ બોડી સર્ક :ૂ ણા્રીના જહરનામા તથા અનય કચેેર/ તરફથ્રી આવત્રી નોહિટસો કચેેર/ના નોહિટસ બોડીસર્ક ઉપર
ચ ંટ
મુકવામાં આવે છે ે.

(૬)

કચેેર/માં રકડીસર્કન ું તનર/કણા:-

કચેેર/ના રકડીસર્ક નું તનર/કણા કરવા માટ તનયત નમ ૂનામાં અરજી સાથે રૂતપયા ર 0/- થ્રી તનર/કણા
કરવા દવામાં આવે છે ે.

(૭)
(૮)

દસતાવેજોન્રી નકલ મેળવવાન્રી પધકતત :સાદ/ અરજી કર/ અરજીમાં જણાાવેલ દસતાવેજ મુજબન્રી નકલો આપવામાં આવે છે ે.
ઉપલબક મુહિઢત તનયમ સંગ્રહ :(૧)

જમ્રીન મહસુલ અતકતનયમ

(ર)

જમ્રીન મહસુલ તનયમો

(૩)

ૂ ણા્રી તનયમો
ચ ંટ

પકરણા-૧૭ (તનયમ સંગ્રહ-૧૭)
અનય ઉપયોર્રી માહિહત્રી

૧૮.૧ લોકો ધવારા પ ૂછે ાતા પશો અને તેના જવાબો.
તાલુકા ફર/યાદ તનવારણા ફોમસર્ક તાલુકામાં અસસતત્વમાં આવેલ છે ે.જમાં સાદ/ અરજી કર/ પશો પુછે /
શાકાય છે ે.
૧૮.૨ માહિતી મેળવવા અરે.
(૧)

અરજી પતક (સંદભસર્ક માટ ભરલા અરજી પતકન્રી નકલ)

(ર)

ફ/. રૂતપયા ર 0/-

(૩)

માહિહત્રી મેળવવા માટન્રી અરજી કઈ ર/તે કરવ્રી -તનયત નમુના-ક માં અરજી કરવાન્રી થાય
છે ે.

(૪)

માહિહત્રી આપવાનો ઈનકાર કરવામાં આવે તેવા વખાતે નારહિરકનો અતકકાર અને અપ્રીલ
કરવાન્રી કાયસર્કવાહ/.
મામલતદારશ્રી વેજલપુર તરફથ્રી માહિહત્રી આપવામાં ઈનકાર કરવામાં આવે તોસ્રીટ/ ડીપ્ુટ/
કલેકટરપતશમ પાંતશ્રી અમદાવાદને અપ્રીલ કર/ શાકાય છે ે.

નમ ૂનો-''ક''
માહિહત્રી માંરવા માટન્રી અરજીનો નમ ૂનો.
(જુઓ તનયમ-૬)
આઈ.ડી/.નં.
(કચેેર/ઉપયોર માટ)
પતત
જહર માહિહત્રી અતકકાર/શ્રી,
મામલતદાર કચેેર/વેજલપુર
(૧)

અરજદારનું નામળ

(ર)

સરનામુ :

(3)

માહિહત્રીન્રી તવરતો:- સંબહિહત તવભારળ માંરેલ્રી માહિહત્રીન્રી તવરતો:૧. માંરેલ્રી મહિહત્રીન ું તવવરણા
ર. માંરેલ્રીમાહિહત્રીનો સમય રાળો

(૪)

3. અનય તવરતો

આથ્રી જણાાવું છું ક,માંરવામાં આવેલ્રી માહિહત્રી અતકતનયમન્રી કલમ-6 માં મુકવામાં આવેલા
પતતબંક હઠળન્રી નથ્રી અને માર/ સંપ ૂણાસર્ક જણાકાર/ મ ૂજબ તે આપન્રી કચેેર/ને લરત્રી છે ે.

(પ)

સકમ અતકકાર/ન્રી કચેેર/માં તા.ના નં.થ્રી રૂા........... ન્રી ફ/ જમા કરાવવ્રી છે ે.

સથળળ

અરજદારન્રી સહ/

તાર/ખાળ

ઈ-મેઈલ સરનામ ,જો હોય તો,
ટલ્રીફોનં.(કચેેર/)
ઘર

નોંક

(૧)

નમ ૂનો'ક' ભરવામાં સરકાર/ માહિહત્રી અતકકાર/ યોગય મદદ કર/ શાક.

(ર)

ફોમસર્ક 'ક' તમામ બાબતે પુરપુરં ભરવું અને જરૂર/ માહિહત્રીન્રી તવરતો પુર/ પાડીવામાં કોઈ
સંહિદગકતા ન રહ તે સુતનતરશ્ચિત કરવુ.ં

નમ ૂનો-''ક'' માં કરવામાં આવેલ અરજીનો સવ્રીકાર.
આઈ.ડી/. નં.

તા.

૧.

ના રહિહશા,શ્રી/શ્રીમત્રી/કું.તરફથ્રી

૨.

માહિહત્રી અતકકાર , અતકતનયમ,૨૦૦૫ ભારત સરકારનો (૨૦૦૫ નો) અતકતનયમ નં.રર) ન્રી કલમ
૬ હઠળ નમુના-ક માં અરજી કરવ્રી.

૩.

સામાનય

ર/તે ૧પ હિદવસમા માહિહત્રી આપવાનું સ ૂચેવવામાં આવ્ુ છે ે અને કોઈ પણા સંજોરોમાં

અરજી મળયાન્રી તાર/ખાથ્રી ૩૦ હિદવસ માંતો માહિહત્રી આપવાન્રી હોય

છે ે અને કોઈ કસમાં એવું

જણાાય ક માંરવામાં આવેલ્રી માહિહત્રી આપ્રી શાકાય તેમ નથ્રી, તો તેન ું કારણા દશાાસર્કવતો, માંરણા્રી
નામંજૂર કરતો પત પાઠવવામાં આવશાે.
૪.

અરજદારતા. ના રોજ સવારના ૧૧.૦૦ થ્રી બપોર૧.૦૦ વાગયા દરમયાન સહ/ કરનારનો સંપકસર્ક

૫.

અરજદાર સ ૂણચેત હિદવસ (સો) એ હાજર રહ/ શાક નહ/ તો કોઈ તવલંબ બદલ સરકાર/ માહિહત્રી

૬.

માહિહત્રી મેળવતાં પહલાં ફ/ ન્રી કોઈ રકમ બાક/ રહત્રી હોય તો અરજદારને તે સકમ અતકકાર/

૭.

અરજદાર તેન્રી અરજીન્રી પહિરસસથતત જણાવા વખાતે તવભારન્રી વેબ-સાઈટનો પણા સંપકસર્ક કર/ શાક

કરવો

અતકકાર/, જવાબદાર રહશાે.
પાસેજમા કરાવવાન્રી રહશાે
છે ે.

સરકાર/ માહિહત્રી અતકકાર/
સહ/ અને તસકો.
ઈ-મેઈલએડીરસ:
વેબસાઈટળ
ટ.નં.
તાર/ખા

