નં.આરએચબી/સટાશી/આરટઆઆઇ/ડિસ્કલલોઝર/વશી.૯૧૭/૨૦૧૮.
અધિ્ક ્કલેકટર અને વડહિવટદાર,
સરદાર નગર ટાઉનશીપની ્કચેરઆ,
જીલલા ્કલે્કટર ્કચેરઆ,
ુ ાષબીજ સ્કસર્કલ, અમદાવાદ.
સભ
તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૮.
પ્રધત,
મામલતદારશી,
પી.આર.ઓ. શાખાા,
્કલે્કટર ્કચેરઆ,
અમદાવાદ.
ધવષય : માડહિતી અધિ્કારઆ અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતગસર્કત : ૧ થી ૧૭ મદુ ાન ંુ પ્રલો એકટઆવ ડિસ્કલલોઝર
તૈયાર ્કરવા બાબત.
ઉપરલો્કત ધવષય પરતવે આપના પત્ર નં. પીઆરઓ/પ્રલો એ્કટઆવ ડિસ્કલલોઝર/૧૮ તા.૧૨-૦૬-૨૦૧૮ અનવયે આપ
સાહિબબશીને જણાવવાન ંુ ્કબ આપના દારા માંગવામાં આવેલ ૧ થી ૧૭ મદુ ાન ંુ પ્રલો એ્કટઆવ ડિસ્કલલોઝર તૈયાર ્કરઆ આ સાથે
સામેલ થઇ આપને મલો્કલી આપવામાં આવે છે . જે આપને ધવડદત થવા ધવનંતી છે .

જાહિબર માડહિતી અને મામલતદાર
સરદારનગર ટાઉનશીપ,
અમદાવાદ.

્કલેકટર ્કચેરઆ, સરદારનગર
ટાઉનશીપ શાખાા રૂમ નં.૧૩૭, પહિબલલો
ુ ાષબીજ
માળ, જજલલા સેવા સદન, સભ
સ્કસર્કલની પાસે, અમદાવાદ.
ઇ-મેઈલ- snatp6464@gmail.com
ફલોન નં.- ૦૭૯-૨૭૫૬૧૯૭૦.
માડહિતી મેળવવા અધિધનયમ-૨૦૦૫ના અમલી્કરણ બાબત.
્કલે્કટર ્કચેરઆ, અમદાવાદ.
ુ ંિાને ્કલે્કટર ્કચેરઆ ખાાતે એપલેટ ઓથલોરઆટઆ તરઆ્કબ
માડહિતી મેળવવાના અધિધનયમ-૨૦૦૫ની જલોગવાઈઓ અનસ
અધિ્ક ધનવાસી નાયબ ્કલે્કટરશી, અમદાવાદ અને જાહિબર માડહિતી અધિ્કારઆ તરઆ્કબ મામલતદારશી સરદારનગર ટાઉનશીપ,
અમદાવાદની ધનયક્ુ કત થયેલ છે . સદર અધિધનયમની ્કલમ-૪(ખા)ના મદુ ા નં.-૧ થી ૧૭માં જણાવેલ ધવગતલોની મદુ ાવાર
ુ બ છે .
ધનચે મજ
મદુ ા

મદુ ા ધવગત

અમલી્કરણ ધવગત

નં.
૧

વયવસથાતંત્રલો, ્કાયાર્યો અને ફરજલોની અત્રેની ્કચેરઆની સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાામાં થતી ્કામગીરઆની ધવગતલો
ધવગતલો.

તથા તે ્કામગીરઆ માટબ નાગરઆ્ક અધિ્કારપત્ર નીચે સમયમયાસર્કદા ધનયત ્કરબ લ
છે .
માડહિતી અધિ્કારઆ બાબતના અધિધનયમ-૨૦૦૫ની ્કલમ-૨(ઠ)માં
માડહિતીના અધિ્કારની જલોગવાઇ સમાધવષટ ્કરવામાં આવી છે . ્કલમ-૨(છ)માં
ુ બના “રબ ્કિસર્ક” યલોયોગય ડ્કસસામાં જનતાને ઉપલ ઉપલબિ થાય તે
દશાસર્કવેલ વયાખયા મજ
ુ ર ગજ
ુ રાત માડહિતી અધિ્કારઆ ધનયમલો-૨૦૦૫ રચવામાં આવયા છે . જે
હિબતસ
ુ લોસચુ ચત છે . આ ધનયમલોથી નાગરઆ્કબ માડહિતી માંગવા માટબ ની અરજીનલો નમન
્કમાં ્કરવામાં આવેલ અરજીના ક્સવ્કારતા સર્કારઆ માડહિતી અધિ્કારઆના
ુ ા ્કરાવવામાં આવેલ છે . નમ ૂના-ખા મજ
ુ બના અરજદારશીને
પત્રના નમન
માડહિતી આપવા તથા માડહિતીનલો અક્સવ્કાર ્કરવામાં આવે છે . નમ ૂનલો-ઘમાં
અરજદારશીદારા માંગવામાં આવેલ માડહિતી બીજા જાહિબર સેર સતામંિળને

તબદઆલ ્કરવામાં આવે છે . જલો માડહિતી આપી શ્કાય તેમ ન હિલોય તલો તેના
માટબ

ુ ા-છમાં
નમન

અરજદારને

જાણ

્કરવાની

છે .તેમજ

નમ ૂના-ચમાં

ુ હિલોઈ પ્રથમ અપીલ ્કરવામાં આવે છે .
અરજદારશી દારા માડહિતીથી અસંતષટ
૨.

ધવભાગના

અધિ્કારઆઓ

અને

્કમસર્કચારઆઓની સેર સતાઓ અને ફરજલો

ુ બની ધવધવિ
અત્રેની ્કચેરઆની સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાામાં નીચે મજ
્કામગીરઆ ્કરવામા આવે છે .
સરદારનગર ટાઉનશપ અને સમગ્ર રાજયમાં ૧૯૪૭ના ડહિ હિંદ પા્કઆસતાનના
ભાગલા વખાતે ડહિજરત ્કરઆને આવેલ ધનરાધશતલોને વસાહિતલો અંગે ની જમીનલોના
ુ રાત સર્કાર મહિબસ ૂલ ધવભાગ સચચવાલય
ધનતીના િિતર બાબતનલો ગજ
ગાંિીનગરના ઠરાવ ક્રમાં્ક:એસએનટઆ/૩૧૨૦૨૧૩/૩૯૧૧/લ.૧ તા.૧૦-૦૨ુ બ ્કામગીરઆ ્કરવામાં આવે છે .
૨૦૧૪ મજ
ુ ્ક ઉપલબજલોદાર/મળ
ુ એલલોટઆનલો રહિબણાં્કના હિબત ુ માટબ સથળ ઉપર
 જયાં મળ
્કબજલો છે અને સનદ આપવાની ્કામગીરઆ.
ુ એલલોટઆનલો ્કબજલો છે
 જયાં રહિબણાં્ક/ચબનરહિબણાં્ક માટબ ્કબજેદાર/મળ
ુ એલલોટઆને સનદ આપવાની
અને પૈસા ભરાઈ ગયા છે તેવા મળ
્કામગીરઆ.
 જયાં રહિબણાં્ક/ચબરહિબણાં્ક માટબ ફાળવેલ ગ્રાઉનિ ફલલોર ઉપર પાત્રતા
્કરતા વિારબ બાંિ્કામ ્કરબ લ હિલોય તેવા ડ્કસસામાં જમીન મહિબસ ૂલ
અધિધનયમ ૧૮૭૯ તેમજ રાજય સર્કારના પ્રવતસર્કમાન ઠરાવ
ુ બ ્કાયસર્કવાહિઆ.
પડરપત્રલોની જલોગવાઈ મજ
ુ પલલોટની ખલુ લી જયોગયામાં
 જયાં રહિબણાં્ક/ચબનરહિબણાં્ક માટબ ફાળવેલ મળ
ુ
વિારાન ંુ બાંિ્કામ ્કરબ લ હિલોય તેવા ડ્કસસામાં જમીન મહિબસલ
અધિધનયમ ૧૮૭૯

તેમજ રાજય

સર્કારના પ્રવતસર્કમાન ઠરાવ

પડરપત્રલોની જલોગવાઈ ધનયમન ્કરવાની ્કાયસર્કવાહિઆ.
 અમદાવાદ મય.ુ ્કલોપાર્યોરબશન તરફથી ધવ્કાસ પરવાનગી અથ અર્થે રજુ
થયેલ ્કબસલોમાં અચભપ્રાય આપવાની ્કામગીરઆ.
૩.

ધનણસર્કય

લેવાની

ડક્રયાઓ

ુ રવાની પધિધત.
અનસ

અરજદારશી તરફથી અરજી મમળયાથી જે હિબત ુ માટબ અરજદારબ અરજી ્કરબ લ
હિલોય તે અરજીના સંદભસર્કમાં અત્રેની શાખાાના સંબંધિત દફતરબ પરથી માડહિતી
ઉપલ ઉપલબિ હિલોઈ તલો અરજદારશીને માડહિતી પરુ આ પાિવામાં આવે છે . તથા
માડહિતી ન મળે થી સંબંધિત ધવભાગ/્કચેરઆ/શાખાાને ધનયત સમયમયાસર્કદામાં
સદર અરજી તબદઆલ ્કરવામાં આવે છે અરજદારશીની સંદભસર્કમાં સર્કારશીના
પ્રવતસર્કમાન ઠરાવલો, ્કાયદલો અને ધનયમલોની જલોગવાઈઓ ધયાને લઇ નાગરઆ્ક
અધિ્કાર પત્ર નીચે ધનયત ્કરબ લ સમયમયાસર્કદામાં ધનણસર્કય ્કરવામાં આવે છે .

૪.

્કાયાર્યો
િલોરણલો.

્કરવા

માટબ

નકઆ

્કરબ લા

ુ બની ્કાયસર્કપધિધત આપનાવવામાં
પલોતાના ્કાયાર્યો બજાવવા માટબ નીચે મજ
આવેલ છે .
ુ ા્કાત
(૧) ્કચેરઆમાં આવતા તમામ અરજદારશીને જે તે અધિ્કારઆશી સાથે મલ

્કરવાનલો તથા માગસર્કદશસર્કન મેળવવાનલો અધિ્કાર રહિબ છે .
(૨) ્કલોઈ પણ અરજદારશી પલોતાની અરજી પરતવે ફરઆયાદ અંગે ્કચેરઆના
વિાને રજુઆત ્કરઆ શ્કાય છે
(૩) અરજી પરતવે લેવાયેલ ધનણસર્કય બાબતે અરજદારશીને સપષટ ્કારણલોસહિ
ુ સર્ક ભાષામાં જાણ ્કરવામાં આવશે.
સરળ અને ધવવે્કપણ
(૪) ટબ લીફલોન, ફબ્કસ અને ઈ-મેઈલ મળે લ સંદબશાઓ/પત્રલો/અરજીઓ ઉપર
જરૂરઆ ્કાયસર્કવાહિઆ હિાથ િરાવામાં આવશે.
૫.

્કાયસર્કવાહિઆ

્કરવા

માટબ ના

ધનયમલો,

અત્રેની સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાામાં થતી ધવધવિ ્કામગીરઆ માટબ એ્ક

ુ નલો, ધનયમસંગ્રહિલો અને
ધવધનયમલો, સચ

્કારકુ નની જયોગયા છે . અને કુ લ-૧ દફતરમાં વગ્ગી્કરણ ્કરવામાં આવે છે જેમાં

દફતરલો.

ુ ી ્કામગીરઆ જેવી ્કબ સનદ આપવી ્કબજા હિકની ર્કમ
વહિઆવટઆ અને મહિબસલ
ુ ્કરવી માંગણી અંગે નલો સથળ ક્સથધતનલો અઅભયાસ તેન ંુ વાંજબીપણંુ
વસલ
્કનવેયનસિઆિ જયાં જરૂર જણાય તયાં સવ અર્થે તપાસની ્કામગીરઆનલો સમાવેશ
થાય છે .

૬.

ધવભાગના

ુ બ ધનયધમત સમયાંતરબ જે તે વગસર્ક મજ
ુ બ
હિબઠળની અત્રેની શાખાામાં દરબ ્ક દફતર મજ

ધનયંત્રણ
પાસેના

દસતાવેજલોની ફાઈલન ંુ વગ્ગી્કરણ ્કરઆ તેની ્કલોમપયટુ રરાઇઝિ યાદઆ બનાવવામાં આવે છે

્કક્ાઓ અંગે ન ંુ પત્ર્ક.

અને તેમની ૧ યાદઆ અત્રેની રબ ્કિસર્ક શાખાામાં તે રબ ્કિસર્ક સાથે જમા ્કરાવવામાં

વય્કધતઓ

આવે છે અને ૧ યાદઆ અત્રેની શાખાામાં રાખાવામાં આવે છે .
૭.

નીતીઘિતર અથવા તેના અમલ ્કાયદા્કઆય પસુ ત્કલો અંગે ધવચારણા્કરવાની ્કલોઇ જલોગવાઈ નથી. પરંત ુ
સંબંિી જનતા સઅભયલો સાથે સલાહિ
પરામશસર્ક

૮.

માટબ

અથવા

્કાયદાના અમલી્કરણમાં મશુ ્કબલી ઉપક્સથત થાય તે માટબ અરજદારલો અથવા

તેમના તલો જરૂર જણાય તલો જનતાના સઅભયલો સાથે ધવચાર ધવધનમય ્કરઆ સધમધત

પ્રધતધનધિતવ માટબ ્કલોઈ વયવસથા હિલોય

સમક્ ચચાસર્કધવચારણા ્કરઆ સર્કારશીમાં દરખાાસત ્કરઆ માગસર્કદશસર્કન મેળવવામાં

તલો તેની ધવગતલો.

આવે છ.

ધવભાગના

ધનયંત્રણ

હિબઠળ

બલોિસર્ક,

અત્રેની સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાાને સદરહું બાબત લાગ ુ પિતી નથી.

પડરષદ અને સધમધતઓની ધવગતલો.
૯.

અધિ્કારઆશીઓ અને ્કમસર્કચારઆઓની

અત્રેની

માડહિતી પક્ુ સત્કા.

ધવગતલો.

સરદારનગર

ટાઉનશીપ

નામ

શાખાાના

અધિ્કારઆશી/્કમસર્કચારઆશીઓની

હિલોદલો

મલોબાઈલ

સી.એમ.ધત્રવેદઆ

અધિ્ક ્કલે્કટર અને વડહિવટદાર

૦૭૯-૨૭૫૬૧૯૭૦

ય.ુ ્કબ.જલોષી

મામલતદાર

-

આર.પી.ચાવિા

મે.સવ અર્થેયર

-

આર.આર.દાયમા

્કલા્કસર્ક

-

એસ.જે.બારિ

રબ .તલાટઆ

-

૧૦

ુ બ રાજય સર્કારશી તરફથી વગસર્કવાર ધનયત ્કરબ લ પગાર િલોરણ મજ
ુ બ દરબ ્ક
ધવધનમયમાં જલોગવાઈઓ ્કયાસર્ક મજ

.

મહિબનતાણાની પધિધત સડહિત તેના વગસર્કના અધિ્કારઆશી/્કમસર્કચારઆશીઓને તેમની નલો્કરઆને ધયાને લઇ ધનયત

દરબ ્ક અધિ્કારઆઓ અને ્કમસર્કચારઆઓને

ુ બ માસી્ક મળતર/પગાર ચ્કુ વવામાં આવે છે .
મજ

મળતા માધસ્ક મહિબનતાણ.ંુ
૧૧
.
૧૨

પ્રતયે્ક સંસથાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર.

અત્રેની સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાાને સદરહું બાબત લાગ ુ પિતી નથી.

સહિાય્કઆ ્કાયસર્કક્રમલોના અમલ અંગે

અત્રેની સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાાને સદરહું બાબત લાગ ુ પિતી નથી.

.

પધિધત.

૧૩

રાહિતલો, પરધમટ ્કબ

.

માડહિતી.

૧૪

વીજાણરૂુ પે ઉપલ ઉપલબિ માડહિતી.

અધિકૃત અંગે ની

.

અત્રેની સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાાને સદરહું બાબત લાગ ુ પિતી નથી.
ધવજાણરૂુ પે

અત્રેની

શાખાાની

દરબ ્ક

્કામગીરઆની

માડહિતી

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

૧૫

માડહિતી મેળવવા માટબ નાગરઆ્કલોને

અત્રેની શાખાાતી દરબ ્ક ્કામગીરઆની માડહિતી www.ahmedabad.gujarat.gov.in

.

ઉપલ ઉપલબિ સવલતલોની ધવગતલો.

ઉપર ઉપલ ઉપલબિ છે તથા અનય દફતર સંબંધિત માડહિતી મેળવવા માટબ અત્રેની
્કચેરઆના ્કામ્કાજના ડદવસ દરમયાન રૂબરૂ સંપ્કસર્ક ્કરઆ માડહિતી મેળવી શ્કબ છે .

માડહિતી

અધિ્કારઆશીઓના શી ય.ુ ્કબ.જલોષી, મામલતદાર અને જાહિબર માડહિતી અધિ્કારઆશી, સરદારનગર

૧૬

જાહિબર

.

નામ, હિલોદલો અને બીજી ધવગતલો.

૧૭

અનય ઉપયલોગ માડહિતી

ટાઉનશીપ અમદાવાદ. ટબ .નં. ૦૭૯-૨૭૫૬૧૯૭૦.
----

.

તા. -૦૧-૨૦૧૯.
સથળ – અમદાવાદ.

જાહિબર માડહિતી અધિ્કારઆ અને
મામલતદાર
સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાા
અમદાવાદ.

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે ્કબ , મારા વડહિવટઆ ્કાયસર્કક્ેત્ર હિબઠળ જાહિબર સેર સતામંિળ સરદારનગર ટાઉનશીપ
શાખાા દારા માડહિતી અધિ્કારઆ અધિધનયમ-૨૦૦૫ની ્કલમ-(૪) અંતગસર્કત સવયં જાહિબર ્કરવાની બાબતલો પ્રલોએ્રોએકકટવ ડિસ્કલલોઝર
(PAD) તૈયાર ્કરવામાં આવેલ છે . અને તા.૩૧-૮-૨૦૧૮ની ક્સથધતેએ અદ્યતન ્કરવામાં આવેલ છે જેન ંુ અમારા દારા
ઈનસપે્કશન ્કમ ઓિઆટ ્કરવામાં આવય ુ છે અને જે બાબતે ક્ધત જણાઈ હિતી. અગર તલો અપ ૂરતી ધવગતલો જણાઈ હિતી, તેની
પ ૂતસર્કતા ્કરવામાં આવી છે .

સથળ – અમદાવાદ.

મામલતદાર
સરદારનગર ટાઉનશીપ શાખાા

તા.

-૦૧-૨૦૧૯

અમદાવાદ.

