માહિતી મેળવવાના અધિધનયમ૨૦૦૫
અમલીકરણ બાબત
કલેક્ટર કચેરરી રર કરર્ડ શ શાખ શા રમ
નં૨૨૧૩  બીજજો મ શાળ જિજોલ્લ શા
સેવ શા સદનં સભ શાષબજજો
સકર્ડલનંજ પ શાસે અમદ શાવ શાદ
માહિતી મેળવવાના અધિધનયમ ૨૦૦૫ના અમલીકરણ બાબત
કલેક્ટર કચેરરી અમદ શાવ શાદ
મજહિતજ મેળવવ શાનં શા અધિધનંયમ-૨૦૦૫નંજ જો ગવ શાઇઓ અનસ૨િ શાનંે કલેક્ટર કચેરરી ખ શાતે એપલે્ટ
ઓથો રર ્ટરી તરરીકર અધિક ધનંવ શાસજ નં શાયબી કલેક્ટરશજ, અમદ શાવ શાદ અનંે જાિરર મ શાહિતજ અધિક શારરી તરરીકર અધિક
ચજ્ટનંજશ ટ કલેક્ટરશજ, અમદ શાવ શાદનંજ ધનંયકકત થોયેલ  છે. સદર અધિધનંયમનંજ કલમ-૪(ખ)નં શા મદ શા નં૨-૧
થોજ ૧૭મ શા૨ જોણ શાવેલ ધવગત નંજ મ શાહિતજ મદ શાવ શાર નંજચે મજોબી  છે.
મદુ ા

મદુ ાની ધવગત

અમલીકરણની ધવગત

ન.
૧

વયવસથો શાત૨ત ,

ક શાયા

અનંે ફરજો નંજ ધવગત

અતેનંજ કચેરરીનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શામ શા૨ થોતજ ક શામગજરરીનંજ ધવગત તથો શા તે ક શામગજરરી મ શા્ટર
નં શાગરરીક અધિક શારપત નંજચે સમયમય શાર્ડદ શા ધનંયત કરર લ  છે.

મ શાહિતજનં શા અધિક શાર બી શાબીતનં શા અધિધનંયમ-૨૦૦૫નંજ કલમ-૨(ઠ)મ શા૨
મ શાહિતજનં શા અધિક શારનંજ જો ગવ શાઇ સમ શાધવષ્ટ કરવ શામ શા૨ આવજ  છે. કલમ-૨( છ)મ શા૨
દશ શાર્ડવેલ વય શાખય શા મજોબીનં શા “ રર કરર્ડ “ ય ગય હકસસ શામ શા૨ જોનંત શાનંે ઉપલબિ થો શાય તે
િરતસર ગજોર શાત મ શાહિતજ અધિક શારરી ધનંયમ -૨૦૦૫ રચવ શામ શા૨ આવય શા  છે. જે સચચત
 છે. આ ધનંયમ થોજ નં શાગરરીકર મ શાહિતજ મ શા૨ગવ શા મ શા્ટરનંજ અરજીનં નંમનં -ક અનંે
નંમનં શા-ખમ શા૨ કરવ શામ શા૨ આવેલ અરજીનં શા કસવક શારત શા સરક શારરી મ શાહિતજ અધિક શારરીનં શા
પતનં શા નંમનં શા કર શાવવ શામ શા૨ આવેલ  છે. નંમનં શા-ગ મજોબીનં શા અરજદ શારશજનંે જોરરરી
ફરીનંજ રકમ ભરવ શા મ શા્ટર જોણ શાવવ શાન  છે. નંમનં શા-ઘ મજોબી અરજદ શારનંે મ શાહિતજ પરરી
પ શારવ શાનંજ  છે. જો મ શાહિતજ આપજ શક શાય તેમ નં િ ય ત તેનં શા મ શા્ટર નંમનં શા- છમ શા૨
અરજોદ શારનંે જાણ કરવ શાનંજ  છે. નંમનં -ચમ શા૨ બીજજા સત શામ૨રળનંે અરજી તબીદરીલ
કરવ શાનંજ  છે.
૨

ધવભ શાગનં શા અધિક શારરીઓ અતેનંજ કચેરરીનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શામ શા૨ નંજચે મજોબીનંજ ધવધવિ ક શામગજરરી કરવ શામ શા૨ આવે  છે.
અનંે

કમર્ડચ શારરીઓનંજ (૧) તમ શામ શ શાખ શાઓનંજ ફ શાઇલ ન વગ્ગીકરણ પ્રમ શાણે ક કોમ ય્ટર પ્ર ર પ્રોગ શામમ શા૨

સત શાઓ અનંે ફરજો

રર્ટ શાએન્ટરી કરવ શાનંજ ક શામગજરરી તથો શા ફ શાઇલ નંે સ શાચવવ શાનંજ ક શામગજરરી (મિરકમ,
ચજ્ટનંજશ,લજગલ,ગણ ત,રરીસજ,હિસ શાબીજ, રરીઝ શાસ્ટર, અશ શા૨તિ શાર શા, પરવઠ શા,
એલજયનં રરીકવરરી,મધય શાિનં ભ જોનં,નંગર પ શાચલક શા,મનં ર૨જોનં તમ શામ શ શાખ શાઓ
(૨) રરરસ્ટ ક ધનંભ શાવવ શાનંજ ક શામગજરરી (નં શાશ કરવ શાનંજ,ખરરીદ કરવ શાનંજ અનંે
રરીપેરંગ કરવ શાનંજ ક શામગજરરી), (૩ ) ઇન્રરન્્ટ (ગ શા૨િજનંગર તથો શા ર શાજોક ્ટ) સ્ટર શનંરરી
લેવ શા જોવ શાન તથો શા તમ શામ શ શાખ શાઓનંે ફ શાળવવ શાનંજ ક શામગજરરી,(૪)વગર્ડ-૪નં શા
કમર્ડચ શારરી ડ શાઇવર/પ્ટ શાવ શાળ શા ગરમ ગણવેશ, કપર શા,  છતજ, બ્ટ તથો શા ધસલ શાઇ
આપવ શા, (૫) કમર્ડચ શારરીઓનંે બી લપેનં,ર શાયરરી,કરલેન્રર ઇન્રરન્્ટ ભરવ શાનંજ તથો શા
ફ શાળવણજનંજ ક શામગજરરી, (૬) ્ટર લજફ નં બીજલનંજ ક શામગજરરી (૭) નંકલનંજ ક શામગજરરી
તથો શા ર જોમેળનંજ ક શામગજરરી, (૮)આર.્ટરી.આઇ.િરઠળ અરજીનં ધનંક શાલ તથો શા
તમ શામ શ શાખ શાઓનંજ આર.્ટરી.આઇ.િરઠળ ફરી લેવ શાનંજ તથો શા જોમ શા કર શાવવ શાનંજ
ક શામગજરરી, (૯) જોનંસેવ શા કરન્્દ્રનંજ અનસ૨ગજત ક શામગજરરી, (૧૦) ક કોમ ય્ટર
મેન્્ટર નંન્સ તથો શા ઝેર ક્ષ ભ શારર ર શાખવ શા ્ટર ન્રરનંે લગતજ ક શામગજરરી તેમજો વષર્ડ
દરકોમય શાનં તમ શામ બીજલ નંજ મ૨જરરીનંજ ક શામગજરરી, (૧૧) અ,બી,ક વગર્ડ તથો શા ર
વગર્ડનંજ ફ શાઇલ નંજ પસતજનં શા ક ન્ટ શાક્ટનંજ ક શામગજરરી, (૧૨) સ્ટર શનંરરી અનંે ફનં્ગીચર
ખરરીદરીનંજ તથો શા વિવચણજનંજ ક શામગજરરી તથો શા તેન ૨ રજીસ્ટર ધનંભ શાવવ શાનંજ ક શામગજરરી,
(૧૩ ) એલ.એનં.રરી-૧૦ િરઠળ ઉપકરણ અનંે ફનં્ગીચર મ શા્ટર જય શારર પણ ર પ્રોગ શા૨્ટ
ફ શાળવવ શામ શા૨ આવે તય શારર તમ શામ મ શામલતદ શારનંે ર પ્રોગ શા૨્ટ ફ શાળવણજ તથો શા ખરરીદરીનંજ

ક શામગજરરી, (૧૪) કલેક્ટર કચેરરીમ શા૨ જનં શા રરરસ્ટ કનં શા જન ફનં્ગીચર પચર પૈકરી જેલમ શા૨
જોમ શા કર શાવવ શાનંજ તથો શા તેનં શા ધનંક શાલનંજ ક શામગજરરી, (૧૫) તમ શામ પ્રક શારનં શા ક ન્ટ શાક્ટ
અંગેનં શા બીજલ તથો શા પરચરણ બીજલ નંજ ક શામગજરરી, (૧૬) ઇ-સેવ શા સ સ શાય્ટરી િરઠળ
જોનંસેવ શા તથો શા ઇ-િર શા કરન્્દ્રનંે લગતજ વિરીવ્ટરી ક શામગજરરી { ઇ-સેવ શા સ સ શાય્ટરીનંજ
તમ શામ પ્રક શારનંજ ખચર્ડનંજ ક શામગજરરી (મ શામલતદ શારશજઓનંે મ શાધસક ર પ્રોગ શા૨ન્્ટ ફ શાળવણજ
તેમજો તમ શામ પ્રક શારનંજ ખરરીદરીનંજ ચકવણજ, તથો શા જોનંસેવ શા તથો શા ઇ-િર શા કરન્્દ્રનં શા
યજોર ચ શાજો્ગીસ, ધસકરરી્ટરીનં શા ખચર્ડનંજ ચકવણજ, જોનંસેવ શાન ૨ લ શાઇ્ટબીજલ તથો શા ્ટર ક્ષ
બીજલ, જોનંસેવ શા કરન્્દ્રનં શા ફ મર્ડ સરક શારરી પ્રેસમ શા૨  છપ શાવવ શા તથો શા ફ મર્ડ લેવ શા જોવ શાનંજ
તથો શા તેનં શા બીજલન ૨ ચકવણ ૨ કરવ શાનંજ ક શામગજરરી)}, (૧૭) જોનંસેવ શા તથો શા ઇ-િર શા
મ શા્ટર સધવિસ પ્ર વ શાઇરરનંજ ધનંનિંમણ મકનંજ ક શામગજરરી મ શા્ટર ્ટર ન્રરંગનંજ પ્રહી પ્રક્રિય શા,
કન્સલ્ટન્્ટ તથો શા ઓરરી્ટરનંજ ધનંમણ મક (્ટર ન્રરનંજ પ્રી પ્રક્રિરીય શા) તથો શા ઓરરી્ટનંજ
ક શામગજરરી, રર્ટ શા એન્ટરી ઓપરર ્ટર,ઓફરીસ આસજસ્ટનં(પ્ટ શાવ શાળ શા), ્ટર ન્રરંગનંજ
ક શામગજરરી, (૧૮) રરીસટરીક મેનંેજોરનં શા પગ શાર તથો શા ભભથથો શાનંજ ચકવણજ
૩ 

ધનંણર્ડય

લેવ શાનંજ

અરજોદ શારશજ તરફથોજ અરજી મમળયેથોજ જે િરત મ શા્ટર અરજદ શારર અરજી કરર લ િ ય તે

હી પ્રક્રિય શાઓ અનસરવ શાનંજ અરજીનં શા સ૨દભર્ડમ શા૨ અતેનંજ શ શાખ શાનં શા ક કોમ ય્ટર શાઇટરાઇઝર સ ્ડ સોફ્ટવેરમ શા૨ સચર્ડ કરરી મ શાહિતજ

શ િજ તથો શા મ શાહિતજ નં મળેથોજ સ૨બી૨ધિત શ શાખ શામ શા૨થોજ મ શાહિતજ મેળવજ પરરી પ શારવ શામ શા૨

પધિધત

આવે  છે અરજદ શારશજનંજ મ શાગણજ સ૨દભર્ડમ શા૨ સરક શારશજનં શા પ્રવતર્ડમ શાનં ઠર શાવ , ક શાયદ
અનંે ધનંયમ નંજ જો ગવ શાઇઓ ધય શાનંે લઇ નં શાગરરીક અધિક શાર પત નંજચે ધનંયત કરર લ
સમયમય શાર્ડદ શામ શા૨ ધનંણર્ડય કરવ શામ શા૨ આવે  છે.

૪

ક શાયા

કરવ શા

મ શા્ટર

નંકરી કરર લ શા િ રણ

પ ત શાનં શા ક શાયા બીજાવવ શા મ શા્ટર નંજચે મજોબીનંજ ક શાયર્ડપધિધત અપનં શાવવ શામ શા૨ આવેલ
 છે.
(૧) દરર ક અરજોદ શારશજનંે અતેનં શા જોનંસેવ શા કરન્્દ્રમ શા૨ ધવધવિ અરજી અંગેનં શા ફ મર્ડ
આપવ શામ શા૨ આવશે.
(૨) ફ મર્ડમ શા૨ કય શા કય શા પર શાવ શાઓ, જોરરરી ફરી અનંે તેમ શા અરજીનં શા ધનંક શાલ અંગેનં
તબીક તથો શા સમયમય શાર્ડદ શા પણ જોણ શાવ શાશ.
ે
(૩ ) અરજી કય શાર્ડ અંગેનંજ પિ પહોંચ આપવ શામ શા૨ આવશે.
(૭) કચેરરીમ શા૨ આવત શા તમ શામ અરજદ શારશજનંે જે તે અધિક શારરીશજ સ શાથોે મલ શાક શાત
કરવ શાનં તથો શા મ શાગર્ડદશર્ડનં મેળવવ શાનં અધિક શાર રિર  છે.
(૮) ક ઇ પણ અરજદ શારશજ પ ત શાનંજ અરજી પરતવે ફરરીય શાદ અંગે કચેરરીનં શા વર શાનંે
રજઆત કરરી શકર  છે.
(૯) અરજી પરતવે લેવ શાયેલ ધનંણર્ડય બી શાબીતે અરજદ શારશજનંે સપષ્ટ ક શારણ સિ સરળ

અનંે ધવવેકપણર્ડ ભ શાષ શામ શા૨ જાણ કરવ શામ શા૨ આવશે.
(૧૨) ્ટર ચલફ નં, ફરકસ અનંે ઇ-મેઇલ મળેલ સ૨દરશ શાઓ/પત /અરજીઓ ઉપર
જોરરરી ક શાયર્ડવ શાિરી િ શાથો િરવ શામ શા૨ આવશે.
૫

ક શાયા કરવ શા મ શા્ટરનં શા અતેનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શામ શા૨ થોતજ ધવધવિ ક શામગજરરીનં શા ધનંયમ , ધવધનંયમ , સચનં ,
ધનંયમ ,

ધવધનંયમ ,

ધનંયમસ૨ર પ્રોગિ ધવગેરર નંજચે મજોબી  છે.

સચનં , ધનંયમસ૨ર પ્રોગિ

(૧) સરક શારશજનં શા ઉિ ગ ખ શાણ અનંે ઉજાર્ડ ધવભ શાગનં શા ઠર શાવ ી પ્રક્રિમ શા૨ક: પરચ-

અનંે દફતર

૧૦૨૦૦૨/૪૮૧-ર-૨ ત શા.૧૬/૭/૨૦૦૩  (૨) સરક શારશજનં શા સ શા.વ.ધવ.નં શા ઠર શાવ
ી પ્રક્રિમ શા૨ક: મકમ/૨૦૦૪/૨૫૩ ૯(૧)/ખ-૩ , ત શા.૧/૪/૨૦૧૦ (૩ ) મ શાહિતજ અધિક શાર
અધિધનંયમ-૨૦૦૫ ધવગેરર...

૬

ધવભ શાગનં શા

ધનંય૨તણ અતેનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શામ શા૨ એકતજત થોયેલ રર કરર્ડ સરક શારશજનં શા વગ્ગીકરણ અંગેનં શા
વયકકતઓ પસતકમ શા૨ સચવય શા મજોબી જે તે શ શાખ શામ શા૨થોજ વગ્ગીકરણ થોઇનંે આવેલ રર કરર્ડ અતેનંજ

િરઠળનંજ

પ શાસેનં શા દસત શાવેજો નંજ
કક્ષ શાઓ અંગેન પતક
૭

નંજધતઘરતર

ક કોમપેક્ટરમ શા૨ ર શાખવ શામ શા૨ આવે  છે. જેનંજ એક ય શાદરી અતેનંજ શ શાખ શામ શા૨ અનંે એક ય શાદરી
જે તે શ શાખ શા પ શાસે રિર  છે.

અથોવ શા ક શાયદ શાકરીય પસતક અંગે ધવચ શારણ શા કરવ શાનંજ ક ઇ જો ગવ શાઇ નંથોજ. પર૨ત ક શાયદ શાનં શા

તેનં શા અમલ સ૨બી૨િજ
જોનંત શા

શ શાખ શાનં શા રર કરર્ડ રમમ શા૨ રર્ટ શા એન્ટરી કરરી ક કોમ ય્ટર શાઇટરાઇઝર રર કરર્ડ જે તે વગર્ડવ શાર

સભય

સ શાથોે

સલ શાિ પર શામશર્ડ મ શા્ટર
અથોવ શા

તેમનં શા

અમલજકરણમ શા૨ મશકરલજ ઉપકસથોત થો શાય તે મ શા્ટર અરજોદ શાર અથોવ શા ત જોરર
જોણ શાય ત જોનંત શાનં શા સભય સ શાથોે ધવચ શાર ધવધનંમય કરરી સરક શારશજમ શા૨ દરખ શાસત
કરરી મ શાગર્ડદશર્ડનં મેળવવ શામ શા૨ આવે  છે.

પ્રધતધનંધિતવ મ શા્ટર ક ઇ
વયવસથો શા

િય

ત

તેનંજ ધવગત
૮

ધવભ શાગનં શા

ધનંય૨તણ

અતેનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શાનંે સદરહ બી શાબીત લ શાગ પરતજ નંથોજ.

િરઠળ બી રર્ડ, પહરષદ
અનંે

સધમધતઓનંજ

ધવગત
૯

અધિક શારરીશજઓ

અનંે અતેનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શાનં શા અધિક શારરીશજ/કમર્ડચ શારરીશજનં શા નં શામનંજ ધવગત .

કમર્ડચ શારરીઓનંજ

ી પ્રક્રિમ

નં શામ

િદ

મ શાહિતજ પકસતક શા

૧

શજ. બીજ.એસ.પ્ટર લ

નં શા.મ શામલતદ શાર

૨

શજ.આર.બીજ.પરમ શાર

કલ શાકર્ડ

૩ 

શજ. કર.રરી.ગઢવજ

કલ શાકર્ડ

૧૦

ધવધનંમય મ શા૨

ર શાજય સરક શારશજ તરફથોજ વગર્ડવ શાર ધનંયત કરર લ પગ શાર િ રણ મજોબી દરર ક વગર્ડનં શા

જો ગવ શાઇઓ
મજોબી

કય શાર્ડ

મિરનંત શાણ શાનંજ

પધિધત સહિત તેનં શા
દરર ક

અધિક શારરીઓ

અનંે

કમર્ડચ શારરીઓનંે

મળત શા

અધિક શારરીશજ/કમર્ડચ શારરીશજઓનંે તેમનંજ નં કરરીનંે ધય શાનંે લઇ ધનંયત મજોબી મ શાધસક
મળતર/પગ શાર ચકવવ શામ શા૨ આવે  છે.

મ શાધસક

મિરનંત શાણ
૧૧

પ્રતયેક

સ૨સથો શાનંે અતેનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શાનંે સદરહ બી શાબીત લ શાગ પરતજ નંથોજ.

ફ શાળવેલ અંદ શાજોપત
૧૨

સિ શાયકરી

ક શાયર્ડી પ્રક્રિમ નં શા અતેનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શાનંે સદરહ બી શાબીત લ શાગ પરતજ નંથોજ.

અમલ અંગે પધિધત
૧૩ 

ર શાિત ,

પરધમ્ટ

અધિકૃત

કર

અતેનંજ રર કરર્ડ શ શાખ શાનંે સદરહ બી શાબીત લ શાગ પરતજ નંથોજ.

અંગેનંજ

મ શાહિતજ
૧૪
૧૫

૧૬

વજજાણરપે

ઉપલબિ

ધવજાણરપે

અતેનંજ

શ શાખ શાનંજ

દરર ક

ક શામગજરરીનંજ

મ શાહિતજ

www.ahmedabad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબિ  છે.

મ શાહિતજ મેળવવ શા મ શા્ટર

અતેનંજ શ શાખ શાથોજ દરર ક ક શામગજરરીનંજ મ શાહિતજ www.ahmedabad.gujarat.gov.in

નં શાગરરીક નંે ઉપલબિ

ઉપર ઉપલબિ  છે તથો શા જદરી જદરી શ શાખ શાનં શા રર કરર્ડનંજ નંકલ મેળવવ શા અતે રર કરર્ડ

સવલત નંજ ધવગત

શ શાખ શામ શા૨ અરજી કરરી જોરરરી ધનંયત ફરી ભરરી નંકલ મેળવજ શકર  છે.

જાિરર

મ શાહિતજ શજ કર.એનં.ક શાચ શા, અધિક ચજ્ટનંજશ ટ કલેક્ટર અનંે જાિરર મ શાહિતજ અધિક શારરીશજ,

અધિક શારરીશજઓનં શા
નં શામ,

િ દ શા

અનંે

અમદ શાવ શાદ. ્ટર .નં૨- ૦૭૯-૨૭૫૬૧૯૭૦-૭૭, Ex-૨૦૨.

બીજજી ધવગત
૧૭

અન્ય

ઉપય ગજ ------

મ શાિરીતજ

ત શા-

મ શાહિતજ

/૦૬/૨૦૧૮

જાિરર મ શાહિતજ અધિક શારરી અનંે

સથોળ-અમદ શાવ શાદ

અધિક ચજ્ટનંજશ ટ કલેક્ટર
અમદ શાવ શાદ

