પ્રત કચકરે ધરધકં ્
મ્હિતી અધધક્ર અધધધિયમ – ૨૦૦૫િી
કલમ – ૪(૧) (ખ) મંજબ ૧૭ મંદ્ઓિી
મ્હિતી
(પ# એક&ેવ ડેસકલ#ઝર)
(ત્. ૩૧/૦૭/૨૦૧૮િી સસ.ધત મંજબ)

મદુ ્ નબર – ૧
જહર સત્મડળન ુ વ વસ ્ તત, ક્ અન ફરજ!ન" વવગત:ં ી, મકજસ74 રેયલ, ચં&ણીિક
૧.
પ્રત અધધક્રેશી કચકરેિ્ વડ્િ્ છક . કચકરેિ્ ક્ય1 મંખયતવક મિ4સલ
ર
લગતી
ક્મગીરે, એ.&ે.વી.&ે. ય#જિ્ અતગ<ત તકમજ સરક્રશી ધવ્ર્ સ?પવ્મ્ર આવક તકવી તમ્મ બ્બત#.
તકમજ આ કચકરેિ્ ક્ય<કકતમ્ર ધરધકં ્ અિક ધ#લકર્ ત્લંક્િ# સમ્વકશ .્ય છક .
૨.
કચકરેનં ર સરિ્મં ર :- િમ<દ્ સરક્રે વસ્િત કરપ્ઉનડ, ભ્વિગર ર#ડ, મં.ત્.ધરધકં ્, જ.અમદ્વ્દ
&4 લીફ#િ િરબર :- (૦૨૭૧૩- ૨૨૨૦૦૬)
૩.
કચકરે શર .વ્િ# સમય:- ૧૦.૩૦
કચકરે બરધ .વ્િ# સમય:- ૬.૧૦
જિ4ર રજઓ:- દર4 ક મ્સિ# બીજ# અિક ચ#.# શધિવ્ર, તમ્મ રધવવ્ર ત.્ સરક્રશી ધવ્ર્ જિ4ર
કરવ્મ્ર આવકલ તમ્મ જિ4ર રજઓ
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અધધક્રેઓ અિક કમ<ચ્રેઓિી સત્ અિક ફરજ# :૧.
હ!દ! પ્ત અવ'ક્ર( / ન્ બ કલક+ર
સત્ઓ / ફરજ!
ં અધધધિયમ ૧૮૭૯િી કલમ ૯ અિક ૧૦ અનવયક પ્રત અધધક્રે / િ્યબ કલકક&ર જમીિ
જમીિ મિ4સલ
ં વિેવ&િક લગતી ક્મગીરે અગક સત્ઓ ભ#ગવક છક . તકમજ પ્રત અધધક્રે / િ્યબ કલકક&ર િ#દ્િી
મિ4સલ
રએ સબ ડેવીઝિલ મકજસ74 &િી સત્ ધ્રણ કર4 છક . પ્રત અધધક્રે તકમિ્ ધિયરતણ િ4ઠળિી ત્બ્િી કચકરેિ્
ત્લંક્િ્ સરકલિ અધધક્રે તરેક4, વધંમ્ર સ.્ધિક સવર્જયિી સરસ.્ઓિ્ ક્મક્જ ઉપર દ4 ખર4 ખ ત.્
ં ી ક્મગીરે ઉપર દ4 ખર4 ખ ર્ખક છક . લ#કસભ્િ્ મદદિીશ ચં&ણી
પરચ્યત#િ# તબદેલ કર્યકલ મિ4સલ
ર
અધધક્રે, ધવધ્િસભ્િ્ ચં&ણી
ર
અધધક્રે, મતદ્ર િ?ધણી અધધક્રે તકમજ સ.્ધિક સવર્જયિી ચં&ણીમ્ર
ર
ચં&ણી
ર
અધધક્રે તરેક4 ફરજ બજવક છક . તકમજ સરક્રશી ધવ્ર્ િવીિ શર કરવ્મ્ર આવકલ એ.&ે.વી.&ે.
ય#જિ્મ્ર ત્લંક્ કક્િી એ.&ે.વી.&ે. ક્ય<વ્િક સધમતીિ્ અધયક તરેક4િી ક્મગીરે અિક સરક્રશી ધવ્ર્
વખત#વખત સ?પવ્મ્ર આવક તકવી તમ્મ ક્મગીરે બજવક છક .
૨.
હ!દ! વ-રસતદ્ર (સત્ઓ / ફરજ!)
ધશર4 સતકદ્ર કચકરેિ્ ઓ.એસ. તરેક4 તકમજ કચકરેિ્ જિરલ સંપરધવઝિિી ક્મગીરે બજવક છક . તકમજ તકમિક
સ?પવ્મ્ર આવકલ દફતરિ્ ક્ગળ# / અરજઓ / ક4સ# પરતવક જરરે િ?ધ લકખિ, મંસદ્ લકખિ કરે, ક્યદ્કેય
ર4 ફરનસ ત.્ પ#ત્િ્ મરતવય સિેત કચકરેિ્ વડ્િક રજં કરવ્ તકમજ કચકરેિ્ વડ્ ધવ્ર્ તક િ?ધ ઉપર જ
આદ4 શ / ધિણ<ય .ઈ આવક તકિક સંસગ
ર ત રિેિક જ તક ક્ગળ / અરજ / ક4સ#િ# ધિક્લ કરવ#.
૩.

હ!દ! ન્ બ મ્મલતદ્ર (સત્ઓ / ફરજ!)
તકઓિક સ?પવ્મ્ર આવકલ દફતરિ્ ક્ગળ# / અરજઓ / ક4સ# પરતવક જરરે િ?ધ લકખિ, મંસદ્ લકખિ કરે,
ક્યદ્કેય ર4 ફરનસ ત.્ પ#ત્િ્ મરતવય સિેત કચકરેિ્ વડ્િક રજં કરવ્ તકમજ કચકરેિ્ વડ્ ધવ્ર્ તક િ?ધ
ઉપર જ આદ4 શ / ધિણ<ય .ઈ આવક તકિક સંસગ
ર ત રિેિક જ તક ક્ગળ / અરજ / ક4સ#િ# ધિક્લ કરવ#.

૪.

હ!દ! ક્રકુ ન (સત્ઓ / ફરજ!)
તકઓિક સ?પવ્મ્ર આવકલ ક્મગીરે તકમજ તકમિ્ દફતરિક લગત્ ક્ગળ# ક્ય<પતકમ્ર િ?ધવ્ તકમજ
કચકરેિ્ વડ્ ત.્ સરબધર ધત િ્યબ મ્મલતદ્રશી ધવ્ર્ ક્ગળ#, ક4સ#, ફ્ઈલ# ઉપર મળક લ સંચિ્ મંજબિી
ક્મગીરે. તકમજ તકમિ્ દફતરિ્ ર4 કડ< િી જળવણીિી ક્મગીરે.

વનર3
૧.
૨.

૩.
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ુ રવ્ન" ક્ 3પધ'વત :લવ્ન" પક5 ્મ્ અનસ
જંદ્ જંદ્ મંદ્ઓ અગક ધિણ<ય લકવ્ મ્&4 કઈ ક્ય<પધધધત અનંસરવ્મ્ર આવક છક ?
 સરક્રિ્ ક્યદ્ઓ ત.્ ધિયમ#, કચકરે ક્ય<પધધધત, ત.્ વખત# વખત .ત્ર પહરપત# / ઠર્વ#િી
સંચિ્ મંજબિી ક્ય<પધધધત.
અગતયિી બ્બત# મ્&4 ક#ઈ ખ્સ ધિણ<ય લકવ્ મ્&4 િી દસત્વકજ ક્ય<પધધધતઓ / ઠર્વકલી ક્ય<પધધધતઓ /
ધિયત મ્પદર ડ# / ધિયમ# કય્ કય્ છક ?
ં ક્યદ# ૧૮૭૯ ત.્ ધિયમ# ૧૯૭૨, મંબઈ
 જમીિ મિ4સલ
ર
ગણ#ત વિેવ& અિક ખકતીિી જમીિિ#
ક્યદ#-૧૯૪૮ ત.્ િ4ઠળિ્ ધિયમ#, ખ–
કત–જમીિ &#ચ મય્<દ્ ધ્ર# ૧૯૬૯ ત
૧૯૭૬, જમ–
ીિ સરપ્દિ
, મંબઈ
ર અધધધિયમ
ટંકડ્ પધતબર
૧૮૯૪
ધ અિક એકતીકરણિ# ક્યદ# –
૧૯૪૭, મકનYંઅલ ઓફ ર4 વનYં એક્ઉન&, મ્મલતદ્ર ક#&< એક&- ૧૯૦૬, સૌર્ષ7 વ રક છક દિ ધ્ર# –
૧૯૫૧, ફ–
#જદ્રે ક્ય<
, સ–રેતી અધધધિયમ ૧૯૭૩
ીવીલ પ#સીજર
, આરસ<ક#ડ
એક& ૧૯૦૮
ંર
અિક તક િ4ઠળિ્ ધિયમ#, ફ–
#જદ્રે અધધધિયમ
, મ–
૧૮૬૦
બઈ
પ#લીસ
, અધધધિયમ
િગરપ–
્લલક્ અધધધિયમ
, લ–
૧૯૪૯
#ક પધતધિધધતવ
-૫૧, મતદ્ર
અધધધિયમ
િ?ધણી ૧૯૫૦
ં
ધ–
િયમ# , ૧૯૬૦
ચ
–
&ણી
ર
સરચ,્લિ
ધી મકધિયમ#
ન&4 િનસ એનડ
૧૯૬૧
વકલફ4ર ઓફ પકર4ન&સ
એન–
ડ સીિીયર સી&ેઝિ
-૫, ગં
એક&
જર્ત ૨૦૦૭િી
(જિ4ર સકવ
કલમ
્ઓ અગકિ# િ્ગરેક#િ#
અધધક્ર) અધ –
ધધિયમ , જનમ-મરણ
૨૦૧૩
િ?ધણીિી કલમ-૧૩ ધવગકર4િી જ#ગવ્ઈઓ મંજબ.
ધિણ<યિક જિત્ સંધી પિ?ચ્ડવ્િી કઈ વયવસ.્ છક ?
 અતકિી કચકરે ધવ્ર્ કરવ્મ્ર આવત્ર ધિણ<ય#િી જણ ભ્રત સરક્રિ્ પ#સ& ખ્ત્ મ્રફતક
સરબધર ધત અરજદ્રશીઓિક કરવ્મ્ર આવક છક .
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વન ત ક્

ક્
૧.

બજવવ્ નક( કરલ્ '!રર! : સદર કચકરે જજલલ્ કચકરેિ્ ત્બ્િી કચકરે છક . જ.ી જંદ્-જંદ્ ધવષય સરબધ
ર ી અરજઓ/ત ંમ્ર/ક4સ#
ધવગકર4મ્ર સરક્રશી ધવ્ર્ ઠર્વકલ ધ#રણ# અનંસરવ્મ્ર આવક છક .

મદુ ્ નબર-૫

ુ ન્ઓ, વન મ સગહ અન દફતર!
કરવ્ મ્+ન્ વન મ!, વવવન મ!, સચ
જિ4ર તરત અ.વ્ તકિ્ ધિયરતણ િ4ઠળિ્ અધધક્રેઓ અિક કમ<ચ્રેઓ ઉપય#ગ કરવ્િ્ ધિયમ#, ધવધિયમ#,
સંચિ્ઓ, ધિયમ સરગિ અિક દફતર#િી ય્દે
ં ક્યદ# ૧૮૭૯ ત.્ ધિયમ# ૧૯૭૨, મંબઈ
 જમીિ મિ4સલ
ર
ગણ#ત વિેવ& અિક ખકતીિી જમીિિ#
ક્યદ#-૧૯૪૮ ત.્ િ4ઠળિ્ ધિયમ#, ખ–
કત–જમીિ &#ચ મય્<દ્ ધ્ર# ૧૯૬૯ ત
૧૯૭૬, જમ–
ીિ સરપ્દિ
, મંબઈ
ર અધધધિયમ
ટંકડ્ પધતબર
૧૮૯૪
ધ અિક એકતીકરણિ# ક્યદ# –
૧૯૪૭, મકનYંઅલ ઓફ ર4 વનYં એક્ઉન&, મ્મલતદ્ર ક#&< એક&- ૧૯૦૬, સૌર્ષ7 વ રક છક દિ ધ્ર# –
૧૯૫૧, ફ–
#જદ્રે ક્ય<
, સ–રેતી અધધધિયમ ૧૯૭૩
ીવીલ પ#સીજર
, આરસ<ક#ડ
એક& ૧૯૦૮
ંર
અિક તક િ4ઠળિ્ ધિયમ#, ફ–
#જદ્રે અધધધિયમ
, મ–
૧૮૬૦
બઈ
પ#લીસ
, અધધધિયમ
િગરપ–
્લલક્ અધધધિયમ
, લ–
૧૯૪૯
#ક પધતધિધધતવ
-૫૧, મતદ્ર
અધધધિયમ
િ?ધણી ૧૯૫૦
ંર
ધ–
િયમ# , ૧૯૬૦
ચ
–
&ણી
સરચ,્લિ
ધી મકધિયમ#
ન&4 િનસ એનડ
૧૯૬૧
વકલફ4ર ઓફ પકર4ન&સ
એન–
ડ સીિીયર સી&ેઝિ
-૫, ગં
એક&
જર્ત ૨૦૦૭િી
(જિ4ર સકવ
કલમ
્ઓ અગકિ# િ્ગરેક#િ#
અધધક્ર) અધ –
ધધિયમ , જનમ-મરણ
૨૦૧૩
િ?ધણીિી કલમ-૧૩ ધવગકર4િી જ#ગવ્ઈઓ ત.્
સરક્રશી ધવ્ર્ પ્ડવ્મ્ર આવત્ વખત# વખતિ્ ઠર્વ# અિક પહરપત#િી સંચિ્ઓ.
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જહર તત અ વ્ તન્ વન તર હઠળન" વ કકતઓ પ્સન્ દસત્વજ!ન" કક્ઓ અગન ુ પતક
અ.નન દસત્વકજિી
દસત્વકજનં ર િ્મ અિક તકિી
દસત્વકજ મકળવવ્િી
િીચકિી વયસકત પ્સક છક /
નન . કક્
એક લી&ેમ્ર ઓળખ્ણ
ક્ય<પધધધત
તકિ્ ધિયરતણમ્ર છક .
૧
પ્રત કક્િ્
અતકિી કચકરેિ્ ક્ય<કકતમ્ર
રબર/&પ્લ ધવ્ર્ અરજ ક
સરબધર ધત િ્યબ મ્મલતદ્ર
િ#ય તકવી ધિક્લ અરજઓ
રે ધિયમ#નંસ્રિી ફે ભરેિક
/ક4સ#/ફ્ઈલ#

મદુ ્ નબર – ૭
િ–
ીધત ઘડતર અ.વ્ િીધતિ્ અમલ સરબધ
ર ીજ
મ્&4 િી ક#ઈ વયવસ.્ િ#ય ત# તકિી ધવગત
 આ કચકરે જજલલ્ કચકરેિ્ ત્બ્િી કચકરે છક . તક.ી િીધત ઘડતર આ કચકરેિ્ ક્ય<કકતમ્ર િ.ી.

મદુ ્ નબર – ૮

તન્ ભ્ગ તર(ક રચ્ લ" બ!ડ3 , પર(ષદ, સવમત"ઓ અન અન
 મંદ્ િર.૭ િી ધવગત મંજબ મ્હિતી શંનય.

સસ ્ઓન ુ પતક

મદુ ્ નબર – ૯

અવ'ક્ર(ઓ અન કમ3ચ્ર(ઓન" મ્કહત" પકુ સતક્ :અ.ન.
ન્મ
હ!દ!
૧
કં. ડે.આઈ. ભગલ્ણી
પ્રત અધધક્રેશી

મ!.ન.
૭૦૧૬૮૫૩૩૯૫

૨

શી આઈ.વી. ઝ્લ્

ધશર4 સતદ્ર

૯૬૮૭૫૫૬૬૯૯

૩

શી ક4.સી. સ#લરકે

િ્યબ મ્મલતદ્ર

૮૫૩૦૧૧૩૩૮૫

૪

શી આઈ.આર. ઘ#ઘ્રે

કલ્ક<

૯૭૨૫૩૩૪૦૬૭

૫

શી એમ.એ. શકઠ

પક&્ હિસ્બિીશ

૯૮૯૮૫૫૫૯૩૫

મદુ ્ નબર – ૧૦

ઓફ(સ નબર

ઈ-મઈલ
-

૦૨૭૧૩-૨૨૨૦૦૬

-

વવવન મ!મ્ જ!ગવ્ઈ ક ્3 પમ્ર વળતરન" પધ'વત સકહત તન્ દરક અવ'ક્ર(ઓ અન કમ3ચ્ર(ઓન મળત્ મ્વસક
મહનત્ર્:અ.ન.
ન્મ
હ!દ!
મ્વસક મહનત્ણ ુ
વળતર /
વવવન મમ્ જર્વ ્
ુ બ મહનત્ણ ુ નક(
(બઝMક પ-રવપ ્મ્) વળતર ભથP ુ મજ

૧

કં. ડે.આઈ. ભગલ્ણી

૨

શી આઈ.વી. ઝ્લ્

૩

શી ક4.સી. સ#લરકે

૪
૫

કરવ્ન" ક્ 3પધ'વત

પ્રત
અધધક્રેશી
ધશર4 સતદ્ર

૭૬૦૦૦/-

-

૭૨૧૦૦/-

-

ધિયમ મંજબ

-

ધિયમ મંજબ

શી એમ.એ. શકઠ

પક&્ હિસ્બિીશ

૩૮૦૯૦/(હફકસ પક)
૧૯૯૫૦/(હફકસ પક)
૧૯૯૫૦/(હફકસ પક)

ધિયમ મંજબ

શી આઈ.આર. ઘ#ઘ્રે

િ્યબ
મ્મલતદ્ર
કલ્ક<

-

-

ધિયમ મંજબ

ધિયમ મંજબ

મદુ ્ નબર – ૧૧

તમ્મ !જન્ઓ, સઝુ ચત ખચ3 અન ચકુ વલ્ ન્ર્ પરન્ અહવ્લ!ન" વવગત! દ-્3વત", તન" દરક એજનસ" ફ્ળવલ
અદ્જપત : આ કચકરે જજલલ્ કચકરેિ્ ત્બ્િી છક . તકમજ આ કચકરેમ્ર ક#ઈ ય#જિ્િ્ અમલીકરણ મ્&4 સીધી
ગ્ન& ફ્ળવવ્મ્ર આવતી િ.ી. જ.ી મ્હિતી શંનય છક .
મદુ ્ નબર – ૧૨
ફ્ળવલ રકમ! સકહત સબસ"ડ( ક્ 35મ!ન" અમલ બજવર"ન" ર(ત અન એવ્ ક્ 35મ!ન" લ્ભ્ Tન" વવગત!.
 આ કચકરે િસતક ક#ઈ સબસીડે ક્ય<કમ#નં ર અમલીકરણ .ત ં િ િ#ઈ, મ્હિતી શંનય છક .
મદુ ્ નબર – ૧૩
તર આપલ ર્હત!, પરવમ+ ક અવ'કVત મળવન્રન" વવગત!.
 આ કચકરે િસતક આવી ક#ઈ ક્મગીરેનં ર અમલીકરણ .ત ં િ િ#ઈ, મ્હિતી શંનય છક .
મદુ ્ નબર – ૧૪
ઈલકટ!ન"ક સવરપમ્ તન ઉપલબ' અ વ્ તન" પ્સન" મ્કહત"ન લગત" વવગત!
 આ કચકરે િસતક આવી ક#ઈ મ્હિતી ઉપલબધ િ.ી.
મદુ ્ નબર – ૧૫
જહર ઉપ !ગ મ્+ વનભ્વવ્મ્ આવત્ હ! , ત! તવ્ ગ ્લ અ વ્ તન્ વ્ચનકકન્ ક્મક્જન્ કલ્ક!
સકહતન" મ્કહત" મળવવ્ મ્+ ન્ગર(ક!ન ઉપલબ' સવુ વ'્ઓન" વવગત! :૧. લ#ક#િક મ્હિતી મળક તક મ્&4 ધવભ્ગક અપિ્વકલ સ્ધિ#, પધધધતઓ અ.વ્ સવલત# જવી ક4,
 કચકરે ગર.્લય – િ્
 િ્&ક અિક શ# – િ્
 વત<મ્િ પત# – િ્
 પદશ<િ#
- િ્
 િ#&ેસ બ#ડ< – િ્
 કચકરેમ્ર ર4 કડ< ન ં ર ધિરેકણ – િ્
 દસત્વકજ#િી િકલ# મકળવવ્િી પધધધત
દસત્વકજ#િી િકલ# મકળવવ્ અરજદ્રશીએ કચકરેમ્ર અરજ કરવી જરરે છક . કચકરેમ્ર અરજ મળય્
બ્દ, મ્રગણી કરવ્મ્ર આવકલ મ્હિતી / દસત્વકજ#િી િકલ તnય્ર કરે, ધિયમ#નંસ્ર ફે વસંલી,
ધિયત સમયમ્ર મ્હિતી પંરે પ્ડવ્મ્ર આવક છક .
 ઉપલભય મંહદત ધિયમ સરગિ – િ્
 જિ4ર તરતિી વકબસ્ઈ& – િ્
 જિ4ર ખબરિ્ અનય સ્ધિ# – િ્
૧
૨
૩

મદુ ્ નબર – ૧૬

જિ4ર મ્હિતી અધધક્રેનં ર િ્મ / િ#દ# :- કં. ડે.આઈ. ભગલ્ણી, પ્રત અધધક્રેશી ધરધકં ્
મદદિીશ જિ4ર મ્હિતી અધધક્રેનં ર િ્મ / િ#દ# :- શી આઈ.વી. ઝ્લ્, ધશર4 સતદ્ર, પ્ત કચકરે ધરધકં ્
એપલક& ઓ.#રે&ે :- ધિવ્સી અધધક કલકક&ર, જજલલ્ સકવ્ સદિ, સંભ્ષબીજ, જજ.અમદ્વ્દ

ઠર્વવ્મ્ર આવક તકવી બીજ મ્હિતી : મ્હિતી શંનય છક .

મદુ ્ નબર – ૧૭

