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મ મલતદ રશ ન કચરે
ત લકુ સવ સદન
ધવરમગ મ મ ંડલ રોડ, ધવરમગ મ
ત લકુ : ધવરમગ મ
જિલલો : અમદ વ દ

મદુ નંબર ૧
મ મલતદ ર કચરેન વ ગતો, ક ય્ અન ફરિો
ુ ી કા્યદાઓના અમલીકરણમા મામલતદારનુ કા્ય્યકેત ખુબજ મહત્વનુ છે. ગામડાઓના વહવવટ માટટ
જમીન અને તેના વ્યવસસાપન માટટ ના મહટસલ
મામલતદાર તાલુકા મસકટ તેમજ ફટરણી દરમ્યાન રરોજ-બરરોજ પ્રજાના સતત સપક્યમા રહટનાર મ ૂળ અધીકારવ છે. લરોકરોની જરૂરવ્યાત સતરોષવાની મહત્વની
ુ ી તેમજ મેજીસટટ રવ્યલ સત્ાઓ આપી છે તેસી તે તાલુકા મામલતદાર એક્ઝીકુટવવ મેજીસજટ ટ તરવકટનરો કા્ય્યભાર
ભુમીકા તે અદા કરટ છે. મામલતદારને મહટસલ
સભાળે છે.
ુ અધીની્યમ ૧૮૭૯ની કલમ – ૧૨ મુજબ મામલતદારની નીમણુક રાજ્ય સરકાર કરટ છે. મહટસલ
ુ ી અધીકારવ હરોવા ઉપરાત
જમીન મહટસલ
મામલતદાર ભારતી્ય ફરોજદારવ અધીની્યમ-૧૯૭૩ની કલમ ૨૦ હટઠળ એક્ઝીકુટવવ મેજીસજટ ટ પણ છે. મામલતદાર રાજ્ય સરકારના રાજ્ય પાતીત
અધીકારવ છે. જ રવતે જજલલાના વડા તરવકટ કલેક્ટરની ભ ૂમમકા છે તે જ પ્રમાણે તાલુકાના વડા તરવકટ મામલતદાર ભ ૂમમકા અદા કરટ છે. મામલતદાર પ્રાત
અમધકારવ અને કલેક્ટરને જવાબદાર છે અને પ્રજાના સીધા સપક્યમા રહવને તેમના પ્રશરોનુ નીરાકરણ લાવે છે.
ુ ી અધીકારવ તરવકટ મામલતદારની પ્રાસમીક ફરજ છે. તાલુકા કકાએ મામલતદારના ની્યતણ હટઠળ
સરકારવ જમીનનરોની જાળવણી કરવાની મહટસલ
ુ ી કમ્યચારવઓએ સામ ૂહવક રવતે આ ફરજરો નીભાવાની છે. જમીન રટ કડ્ય સુવ્યવસસીત કરવા ઉપરાત નાગરવક સુવીધા માટટ તાલુકા સેવા
કામ કરતા મહટસલ
સદનમા જનસેવા કટન્રો પણ કા્ય્યરત છે. આ જનસેવા કટન્રો મારફત નાગરવકરોના વીવીધ પ્રકારના પ્રમાણપતરો-દાખલા, તેમજ નાના મરોટા પ્રશરો ઝડપસી
ઉકટલવામા આવે તેન ુ સતત મરોનીટરંગ મામલતદારશી ્ારા કરવામા આવે છે. લેનડ રટ કડ્ય કરોમમ્ુટરાઇઝ અંતગ્યત રટ કડ્યને લગતી ભ ૂલરો સુધારવને ખાતેદારરોના
ુ ી વહવવટમા અગ્રસસાને છે.
હક્કની સુરકા તેમજ સરકારવ હવતને જાળવાની કામગીરવ મહટસલ
મહટસ ૂલી સત્ા ઉપરાત મામલતદારને મેજીસટટ રવ્યલ સત્ા પણ આપવામા આવી છે. આવી સત્ાઓના અસરકારક અમલ ્ારા સમાજમા સામાજીક
શાતી અને કા્યદરો-વ્યવસસા જાળવાની પણ અગત્્યની જવાબદારવ મામલતદારના શીરટ છે. વળવ તાલુકાના મુખ્્ય સકલન કતા્ય તરવકટ આવશ્્યક ચીજ
ુ નરો પુરવઠરો, સામાજીક તેમજ શકકણણક ્યરોજનાઓ તસા લરોકશાહવ માળખાસી ઠરાવેલ પ્રકવ્યા મુજબ લરોક પ્રતીમનમધઓની ચુટણી મવગેરટ મવમવધલકી
વસતઓ

કામગીરવ મામલતદારટ કરવાની હરો્ય છે. કુદરતી અને માનવ સજ્જીત આફતરોમા પણ મામલતદારની કસરોટવ સા્ય છે. આમ કઠવન પરરસસસમતઓમાસી પણ
ુ ી તત બહાર આવે છે.
સફળતાપુવ્યક મહટસલ

મદુ નંબર ૨
અધ ક રેઓ અન કમ્મચ રેઓન સત અન ફરિો
અ.ન અમધકારવ/
ન
૧

સત્ાઓ

કમ્યચારવનરો હરોદરો

વહવવટવ

નાણાકવ્ય

મામલતદાર

ુ ી વહવવટ સભાળવરો અને તાલુકાના
તાલુકાનરો મહટસલ

સરકારશી ્ારા ફાળવવામા આવતી

જમીન દફતરના કસટરોડવ્યન તરવકટ

મુખ્્ય સકલન કતા્ય તરવકટ ફરજરો અદા કરવી.

વહવવટવ ગ્રાટની સમ્યસરની વપરાશ

જમીન દફતરની જાળવણી અને

અને દટ ખરાખ રાખવાની

સમ્યાતરટ

અન્ય

ફરજરો

અધતન

કરવાની

મુળભુત ફરજ છે.
ુ ી
.મહટસલ

મન્યમરો

ુ ી કમ્યચારવઓની
તાલુકાના મહટસલ

દરખાસતરો ઉપલી કચેરવને એવી રવતે તક્યાર કરવ

ુ ી ૭ના અનુ.ન૧૦સી
૧૯૬૯ની અનુસચ

કામગીરવ ઉપર દટ ખરટ ખ અને તપાસ

મરોકલવરો જસી વળતી પ્રશરોતરવ સ્યા સીવા્ય પ્રકરણનરો

મામલતદારને રૂ.૧૦૦૦/- સટટ મપ રવફડ

મનકાલ સા્ય

આપવાની સત્ા છે.

પ્રકરણરોનરો

વીગતવાર

અહટવાલ

અને

.

નાણાકવ્ય

સત્ા

સરોપણી

સરકારવ લેણાની વસુલાત કરવી અને સરકારવ ઉપજને

વગ્ય ૩- ૪ ના કમ્યચારવઓના ઇજાફા

તાલુકાના વહવવટવ ખચ્ય ઉપર

ચરોરવ અટકાવી

મજૂર કરવા

મન્યતણ અને દટ ખરટ ખ

ુ રૂલસ ૧૯૭૨ના મન્યમ ૧૦૮(૧) હટઠળ
જમીન મહટસલ

અછત સમ્ય દરમ્યાન તાલુકામા

તકરારવ નોંધરો ચલાવી

રાહતકામ અને તકટદારવના પગલા
લેવા

મામલતદાર કરોટ્ય એક્ટ ૧૯૦૬ હટઠળ કટસરો ચલાવવા
લેનડ રટ કડ્ય કરોમમ્ુટરાઇઝ અંગે તાલુકાની કામગીરવ
ઉપર દટ ખરટ ખ અને ની્યતણ
ખેતીની

જમીનને

લે.રટ .કરોડની

કલમ

બીનખેતીમા
૬૫

ફટરવાની

૬૫ક,૬૫ખ

મજુ રવ

અને

૬૭ની

અરજીઓમા અભીપ્રા્ય આપવા
મામલતદાર અને ક્રુષીપચ તરવકટ ગણરોત વહવવટના
કટસરો ચલાવી હુકમ કરવા
મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધીકારવ તેમજ મદદનીશ
ચુટણી અધીકારવ તરવકટ તાલુકામા ચુટણી સચાલન
તેમજ દટ ખરટ ખ રાખવાની કામગીરવ
નીરાધાર વૂધધ સહા્ય,વીધવા સહા્ય તેમજ સકટ
મરોચન ્યરોજના અંગે લાભાસ્જીઓના હુકમરો કરવા
આવશ્્યક

ચીઝવસત ુ અધીની્યમ

૧૯૫૫,ગુજરાત

આવશ્્યક ચીઝવસત ુ(પરવાના,ની્યતણ,જથસા જાહટરાતા
તા )હુકમા-૧૯૮૧,
વ્યવસસા(ની્યતણ)હક
ુ મ

જાહટર
૨૦૦૪

વીતરણ
વીગેરટના

તાલુકા

કકાએ અમલ કરાવરો
પડવત દવન દ્યાળ ગ્રાહક ભડારના માલીકરોને પરમીટ
આપવા,તેમની ઉપર દટ ખરટ ખ ની્યતણા રાખવુ તેમજ
રાશન કાડ્ય કાઢવ આપવાની કામગીરવ
મધ્યાહન

ભરોજન

્યરોજનાના

કટન્રો

માટટ ના

મધ્યાહન ભરોજન ્યરોજનાના કટન્રો

સચાલકરો/રસરોઇ્યા/મદદમનશની

મનમણુક

અંગેની

માટટના

ધરોરણસરની દરખાસત તક્યાર કરવ ઉપલી કચેરવને

સચાલકરો/રસરોઇ્યા/મદદમનશને

મરોકલવી

પગારની ચુકવણી અને કટન્ ચલાવા
માટટ આપવામા આવતી પેશગીની
ચુકવણી ચેકસી કરવાની

તાલુકાના

મધ્યાહન

ભરોજન

્યરોજનાના

કટન્રોની

સમ્યાતરટ ચકાસણી કરવી
વગ્ય ૩-૪ના કમ્યચારવઓના ખાનગી અહટવાલ લખવા
સરકારવ

કમ્યચારવઓના

વારસાદારરોને

વારસાઇ

પ્રમાણપત આપવા
ગ્રામ્ય વીસતારમા આવકના, એસ.સી, એસ.ટવ, જાતીના,
વીધવા હરોવા અંગેના દાખલા આપવા
ડરોમીસાઇલ પ્રમાણપત/સરોલવશી સટ્/તેમજ રહટવાસી
હરોવાના(રરોજગાર કચેરવ હટત ુ) આપવા
તાબાના કમ્યચારવઓના મુત્્ુ કટ નીવુતીના કવસસામા
પેંશનના કટસરો તક્યાર કરવ ઉપલી કચેરવમા સાદર કરવા
એક્ઝીકુટવવ

મુ બઇ પરોલીસ અધીની્યમ ૧૯૫૧ હટઠળ તાબાના

મેજીસજટ ટ

વીસતારમાસભા સરઘસ પરવાનગી (લાગુ પડતી કલમ
પુરત ુ)
હરોટલ પરવાના આપવા બાબત ઉપલી કચેરવમા
અભીપ્રા્ય આપવા
ફરોજદારવ કા્ય્યવાહવ કા્યદરો ૧૯૭૩ ના અમલ (લાગુ
પડતી કલમરો પુરતુ) હક
ુ ુ મત હટઠળના વીસતારમા જાહટર
વ્યવસસા અને શાતી જાળવણી
ભારતી્ય પુરાવા અધીની્યમ ૧૯૭૩ હટઠળ મરણરોનમુખ

નાની બચતની પરમીટ રવન્ુ કરવાની

નીવેદન લેવા

વીડવ્યરો/સીનેમા ગુહ મજુ રવ આપવા ધરોરણસરની
દરખાસત તક્યાર કરવ મરોકલી આપવી તેમજ મનરોરજન
કર વસુલાત કરવી

મદુ નંબર ૩
ુ રવ ન ક ય્મરેત
ધનણ્મય લવ ન પ્રકેય મ ં અનસ
અ.ન જના
ન

પર

મનણ્ય્ય

માગ્યદશ્યક રદશા મનદ્ શ જરો કરોઇ હરો્ય તરો

અમલની પ્રકવ્યા

લેવાનાર છે તે મવષ્ય

મનણ્ય્યની

મનણ્ય્યની

જરો મનણ્ય્યસી સતરોષ

કા્ય્યવાહવમા

કા્ય્યવાહવમા

ન હરો્ય તરો કા અને

સકળા્યેલા

સકળા્યેલા

કટવી રવતે અપીલ

અમધકારરઓનરો

અમધકારરઓના

કરવી

હરોદરો

સપક્ય

ની

વીગત
૧

નવી શરતની જમીન

ખાસ જુ બેશહટઠળ અસવા અરજદારની

સબધીત

જુ ની શરતમા ફટરવવા

અરજી, ૭/૧૨ તસા હક્કપતક ૬ ની

બાબત

નકલ,(૧૯૫૧સી
સુધીની)

અરજી

તારવખ

ગામના

તલાટવશી/સ.ઓ,

મામલતદાર

પ્રાત અમધકારવશી,

તલાટવશી/સક્યલ ઓફવસર ્ારા

ના્યબ

કચેરવ

વીરમગામ

સસળ/સસીતીનુ

મામલતદાર,

વીરમગામ

પચનામુ,અરજદારનરો
તસા

જવાબ

ના.મામલતદારશીના

અભીપ્રા્ય મેળવવામા આવે છે

મામલતદાર

૨

ુ કા્યદા
જમીલ મહટસલ

મન્યત કરોટ્ય ફવ સટટ મપ સાસે અરજી,

ગામ દફતરવ પડટલ નોંધ સામે

ક્લક્ય,

૧૦૮ હટઠળ તકરારવ

સરોગદનામુ જરૂર પડટ તરો

વાધરો રજુ સતા રજી.એ કટશ

મામલતદારશી,

ચડાવી

ધરોરણસર

મામલતદાર

નરોટવસ

કાઢવ

કટસરો

બને

મુદત

પકે

ના્યબ

સદર

સદર

આપી

રજુ આતરો સાભળવ મનકાલ કરવરો
૩

મામલતદાર કરોટ્ય એક્ટ

મન્યત કરોટ્ય ફવ સટટ મપ સાસે અરજી,

રજી.એ કટશ ચડાવી ધરોરણસર

હટઠળના કટસરો

સરોગદનામુ જરૂર પડટ તરો

નરોટવસ બજાવામા આવે છે અને

સદર

સદર

પકકારરોને સાભળવ મનણ્ય્ય ખુલલી
કરોટ્યમા સભળાવામા આવે છે.
૪

૫

દારપણાનરો દાખલરો

ડરોમીસાઇલ સટ્

ની્યત નમુનામા અરજી, મમલકતનરો

સબધીત

પુરાવરો ૭/૧૨ તસા બરોજાની નોંધરો,

સસળ/સસસમતનુ પચનામુ, સક્યલ

સ.ઓ,

રહટઠાણનરો પુરાવરો, સરોગદનામુ

ઓફવસરનરો અણભપ્રા્ય

મામલતદાર

ની્યત નમુનામા અરજી, એલ.સી,

સબધીત તલાટવશી ્ારા કરટ લ

તલાટવ,

બરોનાફાઇડ

ઓળખકાડ્ય

જબાબ/પચનામુ, જરૂરવ સાધનીક

સ.ઓ,

લાઇટબીલ,

કાગળરો

મામલતદાર

ની્યત નમુનામા અરજી, એલ.સી,

સબધીત તલાટવશી ્ારા કરટ લ

તલાટવ,

ઓળખકાડ્ય

જબાબ/પચનામુ, જરૂરવ સાધનીક

સ.ઓ,

કાગળરો

મામલતદાર

સટ્,

રાશનકાડ્ય,

તલાટવશી

્ારા

તલાટવ,

ક્લક્ય,

સદર

પ્રાત

વીરમગામ
ક્લક્ય,

સદર

સદર

ક્લક્ય,

સદર

સદર

ના્યબ

સદર

સદરા

સદર

સદર

સરોગદનામુ(જરૂર પડટ તરો)
૬

અંગેન ુ

રહટઠાણ
પ્રમાણપત

૭

(રરોજગાર

કચેરવ પુરત ુ)

સરોગદનામુ(જરૂર પડટ તરો)

ખેડુત

અરજદારની અરજી,

ખાતેદારનરો

દાખલરો
૮

રાશનકાડ્ય, લાઇટબીલ,
૭/૧૨

તસા

અરજદારનરો

જવાબ

તસા

ક્લક્ય,

હક્કપતક ૬ ની નકલ,(૧૯૫૧સી

ના.મામલતદારશીના અભીપ્રા્ય

મામલતદાર,

અરજી તારવખ સુધીની)

મેળવવામા આવે છે

મામલતદાર

જાતી/કવમીલે્યરનરો

મન્યત

શાળા

સબધીત તલાટવશી ્ારા કરટ લ

તલાટવ,

દાખલરો

છરોડ્યાનરો દાખલરો,પીતાનરો જાતીનરો

જબાબ/પચનામુ, જરૂરવ સાધનીક

મામલતદાર,

દાખલરો, રહટઠાણનરો પુરાવરો

કાગળરો

મામલતદાર

વીસતાર)

(કસબા

નમુનામા

અરજી,

અમધકારવશી

ના્યબ

૯

૧૦

વીધવા હરોવા અંગેનરો

મન્યત નમુનામા અરજી, ગુજરનારનરો

સબધીત તલાટવશી ્ારા કરટ લ

દાખલરો

મરણનરો

જબાબ/પચનામુ, જરૂરવ સાધનીક

આવકનરો દાખલરો

દાખલરો,

રાશનકાડ્ય,

બાળકરોના જનમના દાખલા,સરોગદનામુ

કાગળરો

મન્યત નમુનામા અરજી, ઓળખકાડ્ય

સબધીત તલાટવશી ્ારા કરટ લ

રાશનકાડ્ય, લાઇટબીલ, સરોગદનામુ

જબાબ/પચનામુ, જરૂરવ સાધનીક

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

સદર

કાગળરો
૧૧

નીરાધર

વુદ/અપગ

સહા્યના હુકમરો

સાદા

કાગળમા

અરજી/ઉમરનરો

પુરાવરો/ બીપીએલ કાડ્ય(લાગુ પડટ તરો)

સબધીત

સ.ઓ.

્ારા

જરૂરવ

અભીપ્રા્ય મેળવવામા આવે છે

ઓળખકાડ્ય રાશનકાડ્ય
૧૨

સહા્ય/સકટ

સાદા

મરોચન

્યરોજના

પુરાવરો/ બીપીએલ કાડ્ય(લાગુ પડટ તરો),

જબાબ/પચનામુ,સબધીત

ગુજરનારનરો

સ.ઓ. ્ારા જરૂરવ અભીપ્રા્ય

હુકમરો

૧૩

અરજી/ઉમરનરો

મરણનરો

દાખલરો

સ.ઓ,

સબધીત તલાટવશી ્ારા કરટ લ

સદર

ઓળખકાડ્ય રાશનકાડ્ય સરોગદનામુ

મેળવવામા આવે છે

સટટમપ

અરજી અસલ સટટ મપ કરોટ્ય ફવ સટટ મપ

સટટ મપ વેંડર રજી. ઉપરસી ખાતરવ

ક્લક્ય,

રવફડ(રૂ.૧૦૦૦/-

વાઉચર

કરવ ના્યબ મામલતદારશીનરો

મામલતદાર,

અભીપ્રા્ય મેળવવામા આવે છે

મામલતદાર

મન્યત નમુનામા અરજી, ઓળખકાડ્ય

સબધીત તલાટવશી ્ારા કરટ લ

તલાટવ,

રાશનકાડ્ય, લાઇટબીલ, સરોગદનામુ

જબાબ/પચનામુ,સબધીત

સ.ઓ,

સ.ઓ. ્ારા જરૂરવ અભીપ્રા્ય

મામલતદાર

સુધી)
૧૪

ક્લક્ય,

મામલતદાર

વીધવા

ના

કાગળમા

તલાટવ,

વારસાઇ

પ્રમાણપત

(સરકારવ કમ્યચારવઓ
પુરતા)

મેળવવામા આવે છે

ના્યબ

ક્લક્ય,

મદુ નંબર ૪
ક ય્ કરવ મ ટે નકે કરેલ
1.

ોરણો

સરકારશી ્ારા જાહટર સતી ઝબેશ તેની સમ્ય મ્યા્યદામા પુરવ કરવાની હરો્ય છે.

2. અરજીઓ સબધે વીગતવાર નોંધ મુકવામા આવે છે. સરકારવ ઠરાવ અને ની્યમરો ટાકવ વીગતે મુકા્યેલી નોંધ સહ અભીપ્રા્ય અપા્ય છે. મુસદરો મજુ ર સ્યેસી
અરજદારની જાણ કરવામા આવે છે.

3.

ખેડુત ખાતેદાર નાના/સીમાત ખેડુત ખાતેદારનરો દાખલરો આપવાની અરજી નીકાલ સમ્ય મ્યા્યદા ૧૫ રદનની રાખવામા આવી છે.

4.

દારપણા દાખલાની અરજી નીકાલ મ્યા્યદા ૧૦ રદન ની રાખવામા આવી છે.

5.

નાની બચત ્યરોજનાની એજનસી રવન્ુ કરવા માટટ ની્યત નમુનામા જરૂરવ પુરાવા સાસે અરજી સવીકારવામા આવે છે. જરૂરવ સાધમનક કાગળરોસી ખાતી કરવ ના્યબ
મામલતદારશીના અભીપ્રા્ય મેળવી નીણ્ય્ય સબધીત અરજદારને જાણ કરવામા આવે છે.

6.

સટ્ફાઇડ નકલ રટ કડ્ય શાખા મારફત આપવામા આવે છે. જની સમ્ય મ્યા્યદા૧૫ રદવસની રાખવામા આવેલ છે.

7.

આવકના દાખલા કવમીલે્યર સટ્ જાતી પ્રમાણપત(એસસીબીસી) અતેના જનસેવા કે્ મારફત સમ્ય મ્યા્યદામા કાઢવ આપવામા આવે છે.

મદુ નંબર ૫
ુ નઓ
મ મલતદ ર કચરેન ધનયંત્રણ ેઠળન અધ ક રેઓ અન કમ્મચ રેઓએ ઉપયોગ કરવ ન ધનયમો,વ ધનમયો સચ
ધનયમ સંગ્ર અન દફ્તરન ય દે
અ.ન

દસતાવેજરોનરો પ્રકાર

પ્રાપમત સસાનનુ સરનામુ

૧

ુ વીભાગ, ખાતા, કચેરવને લગતા તમામ કા્યદાને લગતા પુસતકરો
મહટસલ

સરકારવ પુસતક પ્રકાશન

અમધમન્યમ-મન્યમ સગ્રહ

ભ્, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

ુ અધીમન્યમ ૧૮૭૯ અને તે હટઠળના મન્યમરોગુજરાત જમીન મહટસલ

સદર

૨

૧૯૭૨
૩

ગુજરાત ખેત જમીન ટરોચ મ્યા્યદા ધારરો ૧૯૬૦ અને તે હટઠળના મન્યમરો

સદર

૪

૧૯૪૮ મુ બઇ ગણરોત વહવવટ અને ખેતીની જમીનનરો કા્યદરો અને મન્યમરો

સદર

૫

મુ બઇ પરોલીસ અમધમન્યમ – ૧૯૫૧

સદર

૬

ફરોજદારવ કા્ય્યરવતી સરહતા

સદર

૭

સૌરાષજ વૂક છેદન અમધમન્યમ

સદર

૮

જમીન સપાદન અમધમન્યમ

સદર

૯

મામલતદાર કરોટ્ય એક્ટ-૧૯૦૬

સદર

૧૦

ુ ી હક્કપતક્નરો કા્યદરો
મહટસલ

સદર

૧૧

ગુજરાત નગરપાલીકા અમધમન્યમ-૧૯૬૩ અને તે હટઠળના મન્યમરો

સદર

૧૨

ુ ની્યમરો-૧૯૭૧
ગુજરાત રાજ્ય સેવા વત્યણક

સદર

૧૩

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શીસત અને અપીલ) ની્યમરો-૧૯૭૧

સદર

૧૪

ગુજરાત સીવીલ સવ્જીસ (રજા) રૂલસ-૨૦૦૨

સદર

૧૫

ગુજરાત મુલકવ સેવા (શીસત અને અપીલ) ની્યમરો-૧૯૭૧

સદર

૧૬

જાહટર માહવતી અમધકાર અમધમન્યમ -૨૦૦૫

સદર

૧૭

આવશ્્યક ચીઝ વસત ુ અમધમન્યમ-૧૯૫૫

સદર

મદુ નંબર ૬
જા ેર તંત્ર અથવ તન ધનયંત્રણ ેઠળન વયકત ઓ પ સન દસત વિોન કક્ ઓ અંગન ુ પત્રક
અ
.ન
ન

દસતાવેજની કકા

દસતાવેજનુ નામ અને
તેની

એક

ઓળખાણ

લીટવમા

દસતાવેજ મેળવવાની કા્ય્યપદતી

નીચેની વ્યક્તી પાસે છે-તેના મન્યતણમા
છે.

૧

જ.મ.મન્યમરો ૧૦૮(૫) હટઠળના હક
ુ મરો

હક
ુ મરો

મામલતદારશીની કચેરવ ખાતે જનસેવા

સબધીત દફતરટ સી કટસના કાગળરો મેળવી

કે્મા અરજી આપી તે અરજી ઉપર રૂ. ૩

નકલ કરવ રટ કડ્ય કલક્ય ્ારા આપવામ

ની કરોટ્ય ફવ સટટ મપ લગાડવ મન્યત ફવ ભરવ

આવે છે.

દસતાવેજરોની નક્લ મેળવી શકા્ય
૨

મેન્ુઅલ ૭/૧૨ તસા હક્કપતક

નક્લ

સદર

મામલતદારશી ની રટ કડ્ય શાખામા સી
જરૂરવ ફવ લઇ આપવામા આવે છે

૩

કમમ્ુટરાઇઝ હક્કપતકના કાગળરો

નોંધના કાગળરો

સદર

સબધીત દફતરટ સી કટસના કાગળરો મેળવી
નકલ કરવ રટ કડ્ય કલક્ય ્ારા આપવામ
આવે છે.

૪

નીરાધર

વુદ

સહા્ય/વીધવા

હુકમ

સદર

સહા્ય/સકટ મરોચન ્યરોજના ના હુકમરો

સબધીત દફતરટ સી કટસના કાગળરો મેળવી
નકલ કરવ રટ કડ્ય કલક્ય ્ારા આપવામ
આવે છે.

૫

ખેડુત હરોવાનુ પ્રમાણપત

પ્રમાણપત

સદર

સબધીત દફતરટ સી કટસના કાગળરો મેળવી
નકલ કરવ રટ કડ્ય કલક્ય ્ારા આપવામા
આવે છે.

૬

વારસાઇ પ્રમાણપત

પ્રમાણપત

સદર

સબધીત દફતરટ સી કટસના કાગળરો મેળવી
નકલ કરવ રટ કડ્ય કલક્ય ્ારા આપવામા
આવે છે.

મદુ નંબર ૭
ધનધત ઘડતર અથવ ધનધતન અમલ સંબં
પ્રધતધન

િનત ન સભયો સ થ સલ

પર મર્મ અથવ તમન

તવ મ ટેન વયવસથ ન વ ગત
ધનધત ઘડતર

અ.

મવષ્ય/મુદરો

શુ

ન
૧

જનતાની

સહભાગીતા

સુમનમ્ચિત

જનતાની સહભાગીતા માટટ ની વ્યવસસા

કરવાની જરૂરવ છે ? (હા-ના)
મનમત ઘડતર

હા

કા્યદારક્ય પુસતકરો અંગે મવચારણા કરવાની કરોઇ જરોગવાઇ નસીનસી. પરતુ
કા્યદાના અમલીકરણમા મુશ્કટલી ઉપસસસત સા્ય તરો અરજદારરો અસવા જાહટર
જનતાના સભ્યરો સાસે મવચાર મવમનમ્ય કરવ સરકારશીમા દરખાસત કરવ માગ્ય
દશ્યન મેળવવામા આવે છે.

ધનધત અમલ
અ.

મવષ્ય/મુદરો

શુ

ન

જનતાની જનતાની સહભાગીતા માટટ ની વ્યવસસા

સહભાગીતા સુમનમ્ચિત
કરવાની જરૂરવ છે ?
(હા-ના)

૧

તાલુકા

નાગરવક

પુરવઠા

હા

આ સમંતીની બેઠક દર મહવનાના પ્રસમ શનીવારના રદવસે સભ્યરોને આગરોતરવ જાણ કરવ

અને ગ્રાહક સુરકા સમીતી

બરોલાવામા આવે છે. જમા વ્યાજબી ભાવની દુ કાનરોની સખ્્યા અને પસદગી બાબત તસા
વ્યાજબી ભાવની દુ કાનરોની ્યરોજનાના અમલ અંગે સલાહ સુચન આપવામા આવે છે

૨

પડવત દવન દ્યાળ ગ્રાહક
ભડાર

તાલુકા

હા

દર માસની ૧૫ સી ૨૦ તારવખ વચચે બેઠક બરોલાવામા આવે છે. આ સમંતી નરો મુખ્્ય ઉદટ શ
પડવત દવન દ્યાળ ગ્રાહક ભડારની દુ કાને ફાળવા્યેલ ણચઝ વસત ુઓનરો જથસરો સમ્યસર અને

તકટદારવ

સમીતી
૩

્યરોગ્ય રવતે વીતરણ કરવામા આવે છે તે જરોવાનુ છે.

તાલુકા તકટદારવ સમીતી

હા

દર તણ માસે સમીતીની બેઠક બરોલાવામા આવે છે . અનુ.જાતી/અનુ જનજાતી(અત્્યાચાર
નીવારણ અધીની્યમ ૧૯૮૯) તસા નાગરવક હક્ક રકણ અધીની્યમના અસરકારક રવતે
અમલ સા્ય તે રવતે દટ ખરટ ખ અને ની્યતણ રાખવુ.

૪

મધ્યાહન

ભરોજન

્યરોજના

હા

મધ્યાહન ભરોજન ્યરોજનામા સહકાર કરવા માટટ ગ્રામ્ય કકાએ સમીતીની રચના કરવામા

સચાલક સમીતી

આવે છે. બાળકરોના વાલી પ્રતીનીધી તરવકટ બે સીઓ, સરપચ, મુખ્્ય શીકકની આ સમંતીની
રચના મામલતદાર કરટ છે. આ સમીતીમા અનુ જાતી/અનુ જન જાતી વસતી વાળા ગામરોમા
્યરોગ્ય પ્રતીનીધીત્વ જાળવાનુ હરો્ય છે.

મદુ નંબર ૮
મ મલતદ ર કચરેમ ં મદદન ર મ ેત અધ ક રે તથ અપ લ અધ ક રેન વ ગત દર ્મવત ુ પત્રક
અ.ન

કચેરવનુ નામ

મદદનીશ માહવતી અમધકારવ

જાહટર માહવતી અમધકારવ

અપીલ અમધકારવ

૧

મામલતદાર કચેરવ

ના્યમ મામલતદાર (મ)

મામલતદારશી

પ્રાત અમધકારવશી

૨

સક્યલ ઓફવસર, સરકારવ ચાવડવ

સક્યલ ઓફવસર

મામલતદાર શી

-

૩

તલાટવ કચેરવ

-

તલાટવ શી

મામલતદાર શી

મદુ નંબર ૯
અધ ક રેઓ અન કમ્મચ રેઓન મ ેત પસુ ત ક
અ.ન

અમધકારવ/કમ્યચારવનુ

હરોદરો

કચેરવનરો ફરોન ન

કચેરવ સરનામુ

નામ
૧

શી પી.પી.વ્યાસ

મામલતદારશી,

+91

વીરમગામ

5234082

271

તાલુકા સેવા સદન

ઘરનરો

ફટક્સ

નબર/મરોબાઇલ

નબર

૯૭૨૭૧૧૦૭૧૪

વીરમગમ-માડલ રરોડ,
વીરમગામ

૨

એમ

આર

મકવાણા

ના્યબ
મામલતદારશી(મ)

સદર

૯૯૦૪૯૭૦૫૫૯

ઇ-મેલ એડ્રસ
mamviramgam@gujrat.gov.in

૩

એન આર પટટ લ

ના્યબ

સદર

૯૮૯૮૯૫૯૩૭૩

મામલતદારશી(પુરવઠા)
૪

રાહુલભાઇ પટટ લ

ના્યબ

સદર

મામલતદાર(ચુટણી)
૫

લાલજીભાઇ ચાવડા

ના્યબ

મામલતદાર

સદર

૯૪૨૮૭૧૯૫૪૯

(ઇ-ધરા)
૬

જ્ય પટટલ

કારકુ ન

સદર

૯૯૭૮૯૦૨૯૩૩

૭

દવમપકા ગરો્યેલ

કારકુ ન

સદર

૯૮૨૪૬૭૮૩૭૮

૮

કલપના સીતાપરા

કારકુ ન

સદર

૯

કમલેશ સરોલકવ

કારકુ ન

સદર

૧૦

મવ એમ ટાક

મ્ુન

સદર

૧૧

રસુલભાઇ કુ રટશી

મ્ુન

સદર

૧૨

બીનીશભાઇ

મ્ુન

સદર

૧૩

રકસનભાઇ

ડ્રાઇવર

સદર

મદુ નંબર ૧૦
ુ બ અધ ક રેશ ઓ – કમ્મચ રેઓન મળત ુ મ સ ક મ ેનત ણ ુ
ધવન યોગમ ં િોગવ ઇ કય ્મ મિ



રાજ્ય સરકારશી તરફસી વગ્યવાર મન્યત કરટ લ પગાર ધરોરણ મુજબ દરટ ક વગ્યના અમધકારવશી/કમ્યચારવશીઓને તેમની નરોકરવ ધ્યાનમા લઇને
મન્યમ મુજબ માસીક વળતર ચુકવવામા આવે છે

મદુ નંબર ૧૧
ફ ળવ યલ અંદ િપત્ર
ુ ત ખચ્મ અન કરેલ ચકુ વણ અંગ અ ેવ લોન વ ગતો
તમ મ યોિન ઓ, સચ
વ ક સ, ન મ ્મણ અન તકન કે ક ય્ અંગ િવ બદ ર જા ેરતંત્ર મ ટે

ુ ન મય ્મદ મ ં ખચ્મ કરવ મ ં
ર જય સરક રશ તરફથ જુદે જુદે યોિન ઓ ન ચ અંદ િપત્ર નકે કરવ મ ં આવ છ. ત ફ ળવલ અનદ


છ

આવ

મદુ નંબર ૧૨
સ યકે ક ય્મકમોન અમલ અંગન પદ્ધત
કા્ય્યકમ-

મુખ્્યમતીશી રાહત ફડ

્યરોજનાનુ નામ

નીરાધર વૂદરો-અપગરોને આસ્જીક

ૂ
રાષટવ્ય કુ ટબ

નીરાધાર

સહા્ય ્યરોજના

સહા્ય(સકટમરોચન) ્યરોજના

પુન:સસાપન માટટ આસ્જીક સહા્ય

વીધવાઓના

્યરોજના
કા્ય્યકમ-

ુ
સમ્યગાળરો નક્કવ સએલ નસી. મહટસલ

્યરોજનાનરો

વીભાગ

સમ્યગાળરો

ચૂકવણીના ચેકરો અપા્ય છે

કા્ય્યકમનરો ઉદટ શ્્ય

કુ દરતી આફતરોના સમ્યે સ્યેલ મૂત્્ુના

નીરાધર

ૂ
કવસસામા મુતકરોના કુ ટબને
સરકારવ સહા્ય

આપવામા આવે છે

તરફસી

હુકમ

સ્યેસી

૬૦ વષ્યસી ઉપરનાને આજીવન

સહા્ય

આપવામા આવે છે.

ૂ
કુ ટબની

મુખ્્ય

કમાનાર

વ્યક્તીના કુ દરતી અકસમાતના

જરો પુત હરો્ય તરો ૨૧ વષ્યનરો સા્ય
ત્્યા સુધી

કારણરોસર મૂત્્ુના સજરોગરોમા
અશક્તરોને

સહા્ય

ૂ
કુ ટબની
વ્યક્તીનુ

મુખ્્ય

કમાનાર

કુ દરતી

કટ

વીધવાઓને

તાલીમ

આપી

પગભર કરવા

અકસમાતમા મુત્્ુ સા્ય ત્્યારટ
ૂ
કુ ટબને
સહા્ય માટટ કટન્ સરકાર
્ારા રરોકડ સહા્ય આપવાનરો

કા્ય્યકમના
ભૌતીક
નાણાકવ્ય
લક્યાકરો

અને

કુ દરતી આફતરો ગમે તે સમ્યે આવતી હરો્ય

જીલલા

સમાજ

લક્યાકરો નક્કવ કરવા શક નસી

અમધકારવશી સેવા સદર ્ારા
કામગીરવ સા્ય છે.

સુરકા

લાભ

અંગેની

જરૂરવ્યાત

લાભાસ્જીએ કુ દરતી આફતમા મૂત્્ુ પામેલ

અરજદારને પુખ્તવ્યનરો (૨૧

૧.ગરવબી રટ ખા નીચેન ુ BPL કાડ્ય

૧.ઉમર

વ્યક્તીનુ મરણ નોંધાવી મરણનરો દાખલરો

વષ્યસી વધુ)નરો પુત ના હરોવરો

હરોવુ જરૂરવ(૨)મરનાર વ્યક્તીની

વચચે(૨)૧૮ સી ૪૦ વષ્યનાને

મેળવી તલાટવશી રૂબરૂ પેઢવનામુ તક્યાર

જરોઇ્યે. અરજદાર છેલલા ૧૦

ઉમર ૧૮ સી ૬૫ વષ્ય વચચે

સરકાર માન્ય તાલીમ ૧ વષ્યમા

કરવાનુ હરો્ય છે. પરોલીસ સટટ શનમા જાણવા

વષ્યસી ગુજરાતમા રહટતા હરોવા

હરોવી જરોઇ્યે(૩)વાષ્જીક આવક

પુરવ કરવી(૩) વાષ્જીક આવક

જરોગ નોંધ કરાવી જરોઇ્યે.અરજી સાસે પી.એમ

જરોઇ્યે.

મ્યા્યદા ૩૬૦૦૦/સુધીની હરોવી

મ્યા્યદા ૩૬૦૦૦/સુધીની હરોવી

મામલતદારશીને

મામલતદારશીને

૧૮

સી

૬૦

વષ્ય

રવપરોટ્ય રાખવરો જરોઇ્યે
કા્ય્યકમરોની લાભ

લાભાસ્જીએ કુ દરતી આફતમા મૂત્્ુ પામેલ

મામલતદારશીને

લેવાની પદતી

વ્યક્તીનુ મરણનરો દાખલરો,પેઢવનામુ પરોલીસ

નમુનામા અરજી કરવાની રહટ

નમુનામા અરજી કરવાની રહટ

નમુનામા અરજી કરવાની રહટ

સટટશનમા જાણવા જરોગ નોંધ કરાવી જરોઇ્યે.

છે,

છે,

છે,

સાસે

પી.એમ

રવપરોટ્ય

રાખવરો.

ની્યત

ની્યત

ની્યત

સબધીત

વીસતારના મામલતદારશીને અરજી કરવાની
રહટ છે
પાતતા
કરવા

અરજીની પાતતા અમધકારવ આપમેળે અસવા

અરજદારને પુખ્તવ્યનરો (૨૧

BPL

અંગેના

અરજદારની અરજી અનવ્યે મુકા્યેલ નોંધ

વષ્યસી વધુ)નરો પુત ના હરોવરો

મરનાર વ્યક્તીની ઉમર ૧૮ સી

વચચે(૨)૧૮ સી ૪૦ વષ્યનાને

ઉપર જરૂરવ આદટ શ આપી મજુ ર કરવ શકટ છે

જરોઇ્યે. અરજદાર છેલલા ૧૦

૬૫

હરોવી

સરકાર માન્ય તાલીમ ૧ વષ્યમા

વષ્યસી ગુજરાતમા રહટતા હરોવા

જરોઇ્યે(૩)વાષ્જીક આવક મ્યા્યદા

પુરવ કરવી(૩) વાષ્જીક આવક

જરોઇ્યે.

૩૬૦૦૦/સુધીની હરોવી

મ્યા્યદા ૩૬૦૦૦/સુધીની હરોવી

રૂ. ૪૦૦/- માસીક

મૂતકના

માપદડરો

કા્ય્યકમમા
આપેલ

કુ ટુબના

નક્કવ

સરકારશી ્ારા નક્કવ કરવામા આવે છે

લાભની

વષ્ય

સભ્ય
વચચે

તેમજ

વારસદારને

રૂ.

૧.ઉમર

૧૮

સી

૬૦

વષ્ય

રૂ. ૫૦૦/- તસા બે બાળક દવઠ રૂ.

૨૦૦૦૦/- એક વખત

૮૦/ લેખે

ચેક મારફત ચૂકવણી સા્ય છે

જજલલા

વીગત
સહા્યકવ

કલેક્ટરશી

્ારા

મામલતદારશી

વીતરણની કા્ય્ય

ચેકસી સહા્ય વીતરણ સા્ય છે

મારફતે

પધધતી

વત્યમાનમા

અરજદારના

સમાજ
કચેરવ

સુરકા

ખાતામા સીધી સહા્યની રકમ

અમધકારવશીની

્ારા

જમા સા્ય છે.

લાભાસ્જીના પરોસટ ખાતામા જમા
સા્ય છે

અરજી કા કરવી

શહટરવ વીસતાર માટટ જજલલા કલેક્ટરશી/પ્રાત

જ તે વીસતારની મામલતદાર

જ તે વીસતારની મામલતદાર

જ તે વીસતારની મામલતદાર

અમધકારવ કટ મામલતદારશી પકકવ ગમે તેને સઇ

કચેરવ ખાતે

કચેરવ ખાતે

કચેરવ ખાતે

અરજી ફવ નસી

અરજી ફવ નસી

અરજી ફવ નસી

અરજી ફવ નસી

અન્ય કરોઇ ફવ લાગુ નસી

અન્ય કરોઇ ફવ લાગુ નસી

અન્ય કરોઇ ફવ લાગુ નસી

અન્ય કરોઇ ફવ લાગુ નસી

મન્યત નમુનાનુ અરજીપતક

મન્યત નમુનાનુ અરજીપતક

મન્યત નમુનાનુ અરજીપતક

અરજી સાસે ઉમરનરો દાખલરો,

BPL

શકટ છે. ગ્રામ્ય વીસતાર માટટ જજલલા વીકાસ
અમધકારવ/તાલુકા

વીકાસ

અધીકારવશીને

અરજી કરવ શકા્ય છે
અરજી

ફવ(લાગુ

પડતુ હરો્ય ત્્યા
અન્ય ફવ (લાગુ
પડતુ હરો્ય ત્્યા
અરજી

પતકનરો

નમુનરો

સાદા

કાગળ

ઉપર

દાખલરો,પેઢવનામુ,મરણનુ

મરણનરો

કારણ

વીગેરટ

દશા્યવતી બાબતરો સાસેની અરજી કરવી
અરજદારટ

અરજી

અરજીમા શુ શુ

પરોલીસ સટટ શનમા નોંધા્યેલ જાણવાજરોગ

આવકનરો દાખલરો, રાશનકાડ્યની

ગુજરનારનરો મરણનરો દાખલરો

મરણનરો દાખલરો, રાશનકાડ્યની

બીડવુ

અહટવાલનરો દાખલરો, પી.એમ રવપરોટ્યની નક્લ

નકલ, ઓળખનરો પુરાવરો

આવકનરો દાખલરો

નકલ, આવકનરો દાખલરો, પુન:

?

સાસે

મરણનરો

દાખલરો,પેઢવનામુ,

રાશનકાડ્યની

નક્લ,

બીડાણરોની ્યાદવ

અરજી

લગન

સાસે

નસી

ગુજરનારનરો

ક્યા્ય

બાબતનુ

સરોગદનામુ
પ્રકવ્યાને લગતી

જજલલા

કલેક્ટરશી/પ્રાત

અમધકારવ

કટ

જ તે વીસતારની મામલતદાર

જ તે વીસતારની મામલતદાર

જ તે વીસતારની મામલતદાર

સમસ્યાઓ અંગે

મામલતદારશી કચેરવ તેમ જજલલા વીકાસ

કચેરવ ખાતે

કચેરવ ખાતે

કચેરવ ખાતે

કા સપક્ય કરવરો

અમધકારવ/તાલુકા વીકાસ અધીકારવશી કચેરવ

લાભાસ્જીઓની

જ તે વીસતારની મામલતદાર

જ તે વીસતારની મામલતદાર

જ તે વીસતારની મામલતદાર

્યાદવ

કચેરવ ખાતે

કચેરવ ખાતે

કચેરવ ખાતે

ખાતે સપક્ય કરવ શકા્ય છે.

મદુ નંબર ૧૩
આપલ ર તો, પરધમટ કે અધ ક્રૂત મળવન રન વ ગતો
કા્ય્યકમનુ નામ

નાની બચત ્યરોજના

(એજનટ

નીમણુક/રવન્ુઅલ)

કટબલ કનેક્શન રજીસજટ શન

નગરપાલીકા વીસતાર
પ્રકાર

નાની બચત એજનસી

ઉદટ શ્્ય

ભડરોળ, નાણાની બચત, સામાજીક વીકાસ

નક્કવ કરટ લ લક્યાક

સરકારશી ્ારા નક્કવ સા્ય છે

પાતતા

એસ.એસ.સી કટ તેસી વધુનરો અભ્યાસ કરટ લ હરોવરો જરોઇ્યે

અરજદારટ ટવમલીકટટમા અરજી કરવાની રહટ છે

પાતતા માટટના માપદડ

ની્યત નમુનામા તમામ પુરાવા સાસેની અરજી, ચાલચલગત

ની્યત નમુનામા તમામ પુરાવા સાસેની અરજી, કટબલ જરોડાણની સખ્્યા,

માટટ પરોણલસ સટટ શનનરો દાખલરો, બે પ્રતીષઠવત વ્યકતીઓના

વીસતારમા આવેલ જાહટર સસળની વીગત, રજી. ફવ ભ્યા્યની અસલ ચલણ,

ચારવત્યના પ્રમાણપત, સરોગદનામુ ૫૦/-ના સટટ મપ ઉપર

સરોગદનામુ

પુવ્ય જરૂરવ્યાતરો

ઉપર મુજબ

સબધીત તલાટવ/સ.ઓ ્ારા દસતાવેજરો/પુરાવાની નક્લ , વેચાણ દસતાવેજ

લાભ મેળવાની પદતી

ની્યત નમુનામા તમામ પુરાવા સાસેની અરજી

ની્યત નમુનામા તમામ પુરાવા સાસેની અરજી

રાહત

૧ વષ્ય ત્્યારબાદ રવન્ુ કરવ શકા્ય છે

ફરોમ્ય ન ૨મા નોંધીને પ્રમાણપત આપવામા આવે છે

અરજી ફવ

નસી

ની્યમ મુજબ

અરજીનરો નમુનરો

મન્યત નમુના મુજબ

મન્યત નમુના મુજબ

બીડાણરોની ્યાદવ

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

અમધક્રુતની

પરમીટ

ડવશ એંનટટ ના/કટબલ ટવ.વી લા્યસસ મેળવવા

સમ્ય

મ્યા્યદા

મદુ નંબર ૧૪
વ જાણ ુ રૂપ ઉપલબ મ ેત


સરકારશીના જમીન દફતર કરોમમ્ુટરાઇઝેશન ્યરોજના અનવ્યે જજલલા કલેકટરશીની વેબ સાઇટ ઉપર ગામ નમુના ન ૬ ફટરફાર નોંધરોની નક્લ, ૭-૧૨ અને ૮-અ ની
માહવતી ઉપલબધ છે.





તાલુકા કચેરવ જી-સવાન કનેક્ટવવીટવસી જરોડા્યેલ છે. આ કચેરવની લગતી અન્ય વીગતરો જજલલા કલેકટરશીની વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબધ છે.
http://www.ahmedabad.gujarat.gov.in

મદુ નંબર ૧૫
મ ેત મળવવ મ ટે ન ગરેકોન ઉપલબ સવલતોન વ ગત

લરોકરોને માહવતી મળે તે માટટ આ કચેરવ ્ારા અપનાવા્યેલ પદતીઓ તસા સવલતરોની વીગતરો નીચે મુજબ છે.
૧

જનસેવા કટન્

અતેની કચેરવના અધતન બીલડંગમા કચેરવમા આવતા અરજદારરો માટટ લાઇટ, પખા , પાણી જવી પ્રાસમીક સુવીધા વાળ જનસેવા
કટન્ કા્ય્યરત છે

૨

નરોટવસ બરોડ્ય

કચેરવની શાખાઓમા પ્રવેશ્ાર પાસે નરોટવશ બરોડ્ય ઉપર જરૂરવ માહવતી દશા્યવામા આવે છે

૩

પ્રતીકા રૂમ

તાલુકા સેવા સદન ખાતે મામલતદારશીની કચેરવ ખાતે મામલતદારની મુલાકાતે આવતા અરજદારરો માટટ અલા્યદવ જગ્યા ઉપલબધ
છે.

૪

કચેરવમા રટ કડ્યન ુ મનરરકણ

અતેની કચેરવના જનસેવા કટન્ મારફત રટ કડ્ય શાખામા અરજી આપી જરૂરવ ફવ ભરવ કચેરવ સમ્ય દરમમ્યાન રટ કડ્યન ુ મનરરકણ સઇ શકટ છે

૫

દસતાવેજરોની નક્લ મેળવવાની

નકલ માટટ રટ કડ્ય શાખામા અરજી કરવી જરૂરવ છે. અરજી મળ્યેસી નકલ કારકુ ન જ તે શાખા પાસેસી અસલ પ્રકરણ મેળવી ખપ પુરતી

પદતી

નક્લ કરવ ફવ વસુલ કરવ નકલ આપે છે.

૬

ઉપલભ્ય મુ્ીત મન્યમ સગ્રહ

સરકારવ પુસતકાલ્ય , ભ્, લાલ દરવાજા અમદાવાદ ખાતેસી મળવ શકટ છે.

૭

જાહટર તતની વેબ સાઇટ

આ કચેરવની પરોતાની વેબ સાઇટ નસી પરતુ જજલલા કલેકટરશીની વેબ સાઇટ ઉપરસી અન્ય માહવતી જાણી શકા્ય છે.
http://www.ahmedabad.gujarat.gov.in

મદુ નંબર ૧૬
મ ેત અ

અ.ન
૧

વીભાગનુ નામ
ુ વીભાગ
મહટસલ

ક રઅ

ન યમ ેઠળ નકે થયલ જા ેર મ ેત અ

ક રે અન એપલટ ઓથોરેટેન વ ગત

પબલીક ઓસરોરવતી કચેરવનુ

મન્ુક્ત સ્યેલ જાહટર માહવતી

મન્ુક્ત સ્યેલ મદદનીશ જાહટર

મન્ુક્ત સ્યેલ મદદનીશ એપલેટ

નામ

અધીકારવ

માહવતી અધીકારવ

ઓસરોરવટવ

મામલતદારશી વીરમગામ

ના્યબ

પ્રાત અમધકારવશી , વીરમગામ

મામલતદાર
વીરમગામ

કચેરવ,

ુ )
(મહટસલ

મામલતદારશી

મદુ નંબર ૧૭
અનય ઉપયોગ મ ેત

ુ ત પ્રશો અન તન િવ બો
૧ લોકો દ ર પછ
સામાન્ય રવતે લરોકરો ્ારા જમીનની માગણી, ૭/૧૨ તસા હકકપતક સબધી નામ દાખલ કટ કમી, ણગરરો, વેચાણ કરવા બાબત તેમજ સરકારશી ્ારા ચલાવાતી
સહા્યકારવ ્યરોજના જવી કટ વૂદ સહા્ય/વીધવા સહા્ય/સકટ મરોચન તસા પુરવઠા શાખા સબધી રજુ આતરો સતી હરો્ય છે. જ સબધીત શાખા ્ારા જરૂરવ કાગળરો સાસે અરજી
કરવા લરોકરોને સમજ પુરવ પાડવામા આવે છે અને તેઓની સમસ્યાનુ નીરાકરણ કરવામા આવે છે.

૨ મ ેત મળવવ અંગન અરજીપત્રકો, ત સંબં
અ

ક ર તમિ અપ લ કરવ સંબં

ફે, અરજી કરવ ન પદ્ધત તથ ત સબં

મ ગ્મદર્મન તમિ મ ેત આપવ ન ઇનક રન હકસસ મ ં

ક ય્મવ ે

આ કા્યદા હટઠળ માહવતી મેળવવા માટટ અરજદારટ સબધીત જાહટર માહવતી અમધકારવને નમુના “ક” મા અરજી કરવાની રહટશે. અરજી સાસે રૂ. ૨૦/-ની ફવ
ૂ
રરોકડમા/ડવ.ડવ, નરોન જ્ુડવશી્યલ સટટ મપ/કરોટ્યફવ સટટ મપ વીવીધ રવતે ભરવ શકા્ય છે. પરતુ ગરવબી રટ ખા હટઠળના કુ ટબના
વ્યક્તીને અરજી સાસે ફવ ભરવામાસી મુક્તી

આપવામા આવેલ છે. અરજી સવીકારવા પાત હશે તરો જરૂરવ ફવ લઇ નમુના “ગ” મા માહવતી આપવામા આવશે. માગેલ માહવતી કેત બહારની હરો્ય તરો નમુના “ઘ” મા
સબધીત વીભાગને તબદવલ કરવામા આવશે. મળેલ માહવતી અસવા માહવતી ન મળ્યાના રકસસામા નારાજ અરજદાર આ અધીમન્યમ હટઠળ નમુના “ચ” મા અપીલ
અધીકારવને મન્યત ફવ રૂ.૫૦/- ભરવ અપીલ કરવ શકટ છે.

ે તંત્ર દ ર લોકોન અપ ત ત લ મન બ બતમ ં
૩ જા ર
મામલતદારશીની કચેરવ ્ારા લરોકરોને તાલીમ અપાતી નસી. પરતુ સામાન્ય વહવવટ વીભાગ હસતકની સરદાર પટટ લ રાજ્ય વહવવટ સસસા (સપીપા) ્ારા સમ્યાતરટ
સરકારવ કમ્યચારવઓને આર.ટવ.આઇ એક્ટ બાબતે તાલીમ આપવામા આવે છે.

ે તંત્ર આપવ ન પ્રમ ણપત્રો, ન વ ં
૪ ધનયમ સંગ્ર -૧૩મ ં સમ વ ષટ ન ોય તવ જા ર

પ્રમ ણપત્રો

મન્યમ સગ્રહ-૧૩મા સમાવીષટ ન હરો્ય તેવા કરોઇ પ્રમાણપતરો અને ના-વાધા પ્રમાણપતરો આપવામા આવતા નસી સમ્યાતરટ અરજદાર તરફસી આવી કરોઇ
જરૂરવ્યાત ઉપસસસત સા્ય તેવા રકસસામા જાહટર માહવતી અધીકારવનરો સપક્ય કરવ જરૂરવ માહવતી મેળવી શકા્ય છે.

૫ નોં ણ પ્રકેય અંગ
અતેની કચેરવએસી નોંધણી સબધી કરોઇ કા્ય્યવાહવ હાસ ધરાતી નસી.

ે તંત્ર દ ર કર ઉઘર વવ અંગ
૬ જા ર
ુ તેમજ મશકણ ઉપકરની વસુલાત કરવામા આવે છે. તેમજ પખવારડક
અતેની કચેરવએસી સબધીત કસબા તલાટવ મારફત બાકવદારરો પાસેસી જમીન મહટસલ
ુ અધીની્યમ હટઠળની નરોટવસ બજવણી કરવ બાકવદારરોના ખાતામા બરોજાની નોંધ પાડવાની
મમટંગમા વસુલાત ઝડપી કરવા તેમજ બાકવદારરોનુ લીસટ બનાવી જમીન મહટસલ
સુચના આપવામા આવે છે.

૭ વ ઝળે-પ ણ ન

ંગ મ અન ક યમ િોડ ણો આપવ અન ક પવ અંગ

આ કચેરવએસી આવી કરોઇ કામગીરવ સતી નસી

ે તંત્ર દ ર પરુ ે પ ડવ મ ં આવન ર અનય સવ ઓન વ ગત
૮ જા ર

અતેની કચેરવમા નાગરવકરોને વધુ સારવ સુવીધાઓ ઉપલબધ કરાવા માટટ જનસેવા કટન્ કા્ય્યરત છે. જમા આવકના દાખલા, કવમીલે્યર સટ્, વીધવા હરોવાનુ
પ્રમાણપત વીગેરટ સેવાઓ એક જ જગ્યાએસી ઉપલબધ સઇ શકટ છે. ખેડુત ખાતેદારરોને વારવાર જરૂર પડતી નકલરો માટટ તાલુકા કચેરવ ખાતે ઇ-ધરા કટન્ કા્ય્યરત છે. જમા
તત્કાલ ૭/૧૨ તસા હકકપતકની નક્લ મેળવી શકા્ય છે.

ે મ હ ત અધ ક રે અન
જા ર
મ મલતદ ર ધવરમગ મ

