નાયબ કલેક્ટર, વવિરમગામ પા્રાંતનંતની કચેરચ,
તા.વવિરમગામ જ.અમદાવિાદ

2
શ્ આઇ.આર. વાળા
નાયબ કલેક્ટર અને વવરમગામ પા્રાંત

ન્રાં.પ્ઓવ્પ્/વવરમગામ/રાટુઈ/પ્.એ.ડી//ર 0 ૧૮
નાયબ કલેક્ટર,વવિરમગામ પા્રાંતનંતની કચેરચ,
તાલુકા સેવિાસદન, બંતનીજોમમાળ,મા્રાંડલ રમડ,
વવિરમગામ તા.વવિરમગામ જ.અમદાવિાદ

તા.૨૨/૦૮/ર 0 ૧૮
પવત,
મે.જિલલા કલેક્ટરશ્
પ્.આર.ઓ. શાાખાા,
સુભાષબ્િ સકસર્કલ ,અમદાવાદ.

માહિતંતની (મેળવિવિાનમ) અવિકાર

અવિવનયમ-૨૦૦૫ નંતની કલમ-(૪)
વવિષયઃ માહિતંતની અવિકારચ અવિવનયમ-ર 00 પ નંતની કલમ-૪ પમાણે દરદરેક જાિદરેર સતા મ્રાંડળના પમએ્ટચવિ
ડચસકલમઝરમા્રાં નાગહરક અવિકાર પત્રનમ સમાવિેશ કરચ જાિદરેર કરવિા બાબત.

સવવનય ઉપરોકત વવષયના અનુસ્રાંઘાને િણાાવવાનુ્રાં ક માહિતત્ અવકકાર/ અવકવનયમન્ કલમ-૪
અતગસર્કત પોએક્ટ/વ ડી/સકલોઝર (PAD) તૈયાર કરવામા્રાં આવેલ છે ે તેન ુ્રાં ઈનસપેકશાન કમ ઓડી/્ટ કર/
પમાણાપત સત માહિતત્ પુસત્કા આ સાથે સામેલ કર/ મોકલેલ છે ે જ મે.સાતબ ને વવદત થાય.

નાયબ કલેક્ટર
વવિરમગામ પા્રાંત, વવિરમગામ

પમાણાપત
આથ્ પમાણણાત કરવામા્રાં આવે છે ે ક મારા વહિતવ્ટ/ કાયસર્કકત
ે તઠળન્ જતર સતામ્રાંડીળ
નાયબ કલેક્ટર, વવરમગામ ધવારા માહિતત્ અવકકાર અવકવનયમ-૨૦૦૫ ન્ કલમ-૪ અતગસર્કત સવ્રાંય જતર
કરવાન્ બાબતો (પોએક્ટ/વ ડી/સકલોઝર) (PAD) તૈયાર કરવામા્રાં આવેલ છે ે અને તા.

/૦૮/૧૮ ન્

સસથવતએ તે અધયતન કરવામા્રાં આવેલ છે ે જનુ્રાં અમારા ધવારા ઇનસપેશાન કમ ઓડી/્ટ કરવામા્રાં આવ્ુ છે ે
અને જ બાબતે કત્ િણાાઇ તત્ અગર તો અપુરત્ વવગતો િણાાઇ તત્ તેન્ પ ૂતસર્કતા કરવામા્રાં આવ્ છે ે.

સથળળ અમદાવાદ
તા.

/૦૮/ર 0 ૧૮

નાયબ કલેક્ટર
વવરમગામ પા્રાંત વવરમગામ

માહિતંતની (મેળવિવિાના)અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ પસતાવિના

લોકશાાહિતમા્રાં લોકોને માહિતત્ગાર રાખાવા અને તેન્ (લોકશાાહિતન્) કામગ્ર/ તેવ્ માહિતત્ન્
પારદશા્તા મા્ટ મતત્વન્ િરૂર/ છે ે અને ભ્રષ્ટાાચારોને વનય્રાંતણામા્રાં રાખાવા અને સરકારો અને તેના
માધયમો પજને િવાબદાર રત તે િરૂર/ તોય માહિતત્ના અવકકાર બાબતનો અવકવનયમ-ર 00 પ અમલમા્રાં
આવેલ છે ે.

(આઇ.આર.વાળા)
નાયબ કલેક્ટર
વવિરમગામ પા્રાંત, વવિરમગામ

પકરણ-૧
માહિતંતની (મેળવિવિાના) અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫
નાયબ કલેક્ટર, વવિરમગામ પા્રાંત વવિરમગામ, તા.વવિરમગામ, જિજો.અમદાવિાદ
પસતાવિના
૧.૧

લોકશાાહિતમા્રાં લોકોને માહિતત્ગાર રાખાવા અને તેન્ (લોકશાાહિતન્) કામગ્ર/ તેવ્ માહિતત્ન્
પારદશા્તા મા્ટ િરૂર/ છે ે અને ભ્રષ્ાાચારોને વનય્રાંતણામા્રાં રાખાવા અને સરકારો અને તેના માધયમો
પજને િવાબદાર હિરતે િરૂર/ તો્ી માહિતત્ના અવકકાર

બાબતનો અવકવનયમ-ર 00 પ અમલમા્રાં

આવેલ છે ે.
૧.ર

માહિતત્ અવકકાર અવકવનયમ-૨૦૦૫ નો મુખય ઉદશા પજ અને સરકાર વ વચાચે સેત ુ બ્રાંકાય અને
સરકારશ્ તરફથ્ થત્ યોિનાઓ, કામગ્ર/ઓન્ માહિતત્ લોકો સુક્ પતોંાચે અને લોકોને તેમને
િરૂર/ માહિતત્ઓ ભારતના બ્રાંકારણા તઠળ પાપત થયેલ તકકો મુિબ જણાકાર/ ત્રાંત અથવા તેના
વનય્રાંતણા તઠળના અવકકાર//કમસર્કાચાર/ઓએ ઉપયોગ કરવાના વનયમો અને અવકવનયમો, સુાચનાઓ
વનયમ સ્રાંગ્રત અને દફતરોન્ યાદ/થ્ પજને માહિતત્ગાર કરવાનો રતલ છે ે

૧.૩

માહિતત્ અવકકાર અવકવનયમ તઠળ કોઈ પણા વયસકતઓ/સ્રાંસથાઓ/સ્રાંગઠનો વગેરને તમન્
સરકાર/ ત્રાંતમા્રાં જ તે વવભાગ અથવા દફતર/ કામ અગે જ તે દફતર/ માહિતત્ મેળવવાનો
ઉપયોગ્ છે ે.

૧.૪

નાયબ કલેક્ટરન્ કાચેર/, વવરમગામ ગ્રામય કકાથ્ તાલુકા કકા અને જીલલા કકા સુક્નુ્રાં માહિતત્
માળખુ્રાં ગોઠવાયેલ છે ે

૧.૫

વયાખયાઓ.
(૧)

માહિતત્ (મેળવવાના) અવકકાર અવકવનયમ-ર૦૦પ તઠળન્ વયાખયાઓ ન્ાચે મુિબ છે ે.
(ક)

''સમુણાચત સરકાર'' એ્ટલે
(૧)

કન્દ્ર સરકાર અથવા સ્રાંઘ રાિય કેત વવહિતવ્ટ/ ધવારા પત્યક અથવા પરોક

ર/તે સથપાયેલ રાચાયેલ માલ્ક/વાળા વનય્રાંતણાવાળા અથવા ફ્રાંડી રૂપે મો્ટા પાયે
વકરાણા મેળવેલ જતર સતા મ્રાંડીળ સબ્રાંકમા્રાં કન્દ્ર સરકાર
(૨) રાિય સરકાર ધવારા પત્યક અથવા પરોક ર/તે સથપાયેલ રાચાયેલ માલ્ક/
વાળા વનય્રાંતણા વાળા અથવા ફ્રાંડી રૂપે મો્ટા પાયે વકરાણા મેળવેલ જતર સતા મ્રાંડીળ
સબ્રાંકમા્રાં રાિય સરકાર
(૨)

રકડીસર્કમા્રાં ન્ાચેનો સમાવેશા થાય છે ે
(ક)

કોઈ દસતાવેિ તસતપત અથવા ફાઈલ

(ખા)

કોઈ દસતાવેિન્ માઈકોહિફલમ માઈકફ/શા અથવા ફસ્માઈલ નકલ

(ગ)

આવ્ માઈકોહિફલમમા્રાં સમાવવષ્ટ પવતકપવત અથવા પવતકપવતઓન્ (મો્ટ/ કરલ્ તોય

(ઘ)

કોમપ્ુ્ટર અથવા બ્જ કોઈ સાકનથ્ રજુ કરલ્ બ્જી કોઈ સામગ્ર્

ક ન તોય તો પણા) કોઈ નકલ અને

(૩)

''માહિતત્નો અવકકાર'' એ્ટલે આ અવકવનયમ તઠળ કોઈ જતર સતા મ્રાંડીળ અથવા તેના

વનય્રાંતણા તઠળન્ માહિતત્ મેળવવાનો અવકકાર અને તેના્રાં
(ક)

કામકાિ,દસતાવેિો,રકડીસર્કન્ તપાસ કરવાના

(ખા)

દસતાવેિો અથવા રકડીસર્કન્ નોંક,ઉતારા અથવા પમાણણાત નકલો લેવાના

(ગ)

સામગ્ર્ના પમાણણાત પુરાવા લેવાના

(ઘ)

ડી/સક્ટસ,ફલોપ્, વવડી/યો કસે્ટના સવરૂપમા્રાં અથવા બ્જ કોઈ ઈલેક્ોન્ક પધકત્

અથવા િયાર આવ્ માહિતત્ કોઈ કોમપ્ુ્ટરમા્રાં અથવા બ્જ કોઈ સાકનમા્રાં સ્રાંગ્રહિતત તોય
ત્યાર વપ્રિં્ટ આઉ્ટન્ મારફતે મેળવવાના અવકકારનો સમાવેશા થાય છે ે.

પકરણા-ર (વનયમ સ્રાંગ્રત-૧)
સ્રાંગઠનનંતની વવિગતમ, કાય્યો અને ફરજોમ
ર.૧

જતરત્રાંતનો ઉદપશા/તતુળ-નાયબ કલેક્ટર કાચેર/, વવરમગામ સરકારશ્ના મતસુલ ખાાતાનુ અગત્યનુ્રાં
અગ છે ે.આ કાચેર/ મા્રાંથ્ સરકારશ્ન્ જુદ/-જુદ/ યોિનાઓ લોકો સુક્ પોતાચાડીવ્, કાયદો અને
વયવસથાન્ જળવણા્ કરવ્ વવગેર કામગ્ર/ થાય છે ે.

ર.ર

જતર ત્રાંતનો ટૂ્રાંકો ઈવતતાસ અને તેન્ રાચનાનો સ્રાંદભસર્ક-રાજ રિવાડીાના સમયથ્ મતસુલ ખાાત ુ
અસસતત્વમા્રાં આવેલ છે ે.

૨.૩

જતરત્રાંતન્ ફરિોળ-

૨.૫

(ઠ)

(ક)

કાયદાન્ વયવસથાન્ જળવણા્ કરવ્

(ખા)

સરકારશ્ના વનત્વનયમ મુિબન્ વહિતવ્ટ/ ફરિો બજવવ્

જતરત્રાંતન્ મુખય પવ પવતઓ/કાય્(ક)

નાયબ કલેક્ટર મળેલ સતાન્ રૂઇએ કસોનો વનકાલ કરવો.

(ખા)

િમ્ન મતસુલ કાયદો અને વનયમો તઠળન્ કામગ્ર/ કરવ્

(ગ)

સૌરાષ્ટ વ પક છે ેદન કારા-૧૯૫૧ અનવયે ના કસોનો વનકાલ કરવો

(ઘ)

તાલુકામા્રાંકાયદો અનેવયવસથાન્ જળવણા્ કરવ્

(્ટ)

ડીા્રાંઈગ ડીકલેરશાન લેવ,ુ્રાં ઈનકકવેસ્ટ ભરવુ વવગેરને લગત્ કામગ્ર/.

ગ્રામ પ્રાંાચાયત,તાલુકા પ્રાંાચાયત, જિલલા પ્રાંાચાયત, નગરપાણલકા, લોકસભા, વવકાનસભાને લગત્
ૂ ણા્ન્ કામગ્ર/ કરવ્.
ચ ્રાં્ટ
(ડી)
તાલુકામા્રાં આવેલ પ્રાંહિડીત હિદનદયાળ ગ્રાતક ભ્રાંડીાર(સરકાર માનય સસતાઅનાિન્ દુકાન
મારફતે અનાિ, કરોસ્ન,ખાા્રાંડીનુ વવતરણા તેમિ ાચકાસણા્ કરવામા્રાં આવેછે ે

ર.૬

જતરત્રાંત ધવારા આપવામા્રાં આવત્ સેવાઓન્ યાદ/ અને તેન ુ સ્રાંણકપત વવવરણા ઉપર મુિબ

ર.૭

જતરત્રાંતના રાિય, વનયામક કાચેર/, પદશા, જિલલો,બલોક વગેર સતરોએ સ્રાંસથાગત માળખાાનો

આલેખા(િયા્રાં લાગુ પડીતુ્રાં તોય ત્યા્રાં):- કલેક્ટરશ્ના હક
ુ મો, સુાચનાઓ અને માગસર્કદશાસર્કન તઠળ
સરકારશ્ના વનવત વનયમ મ ૂિબ અતેન્ કાચેર/ અમલવાર/ કર છે ે.

ર.૮

જતર ત્રાંતન્ અસરકારતા અને કાયસર્કકમતા વકારવા મા્ટન્ લોકોન્ અપેકાઓળ૧.

લોકો તરફથ્ તેમન્ અરજીઓ સાથે સરકારશ્ તરફથ્ નકક/ થયેલ પુરાવાઓ િોડી/ને રજુ

કર તો લોકોન્ અરજીઓનો વનકાલ સત્વર અને વનયત સમય મયાસર્કદામા્રાં થાય અને જતરત્રાંતન્
અસરકારકતા અને કાયસર્કકમતામા્રાં વકારો થઈ શાક તેમ છે ે.
ર.૯

સેવા આપવાના દખારખા વનય્રાંતણા અને જતર ફર/યાદ વનવારણા મા્ટ ઉપલબક ત્રાંતળતાલુકા કકાના ફર/યાદ વનવારણા ફોરમન્ રાચના કરવામા્રાં આવેલ છે ે અને જમા કોઈ પણા ખાાતા ક
કોઈ પણા લોકોન્ અરજી કર ત્યાર દર મહિતનાના ાચોથા બુઘવાર કલેક્ટરશ્ના તથા વનયત થયેલા
અવકકાર/શ્ના અધયકપણાા તઠળ તેનો વનકાલ કરવામા્રાં આવે છે ે આવ્ અરજીઓ લોકો પાસેથ્
મ્રાંગાવવા મા્ટ દર મહિતને અખાબારોમા્રાં જતરાત કરવામા્રાં આવે છે ે.

ર.૧૦ મુખય કાચેર/ અને જુદા જુદા સતરોએ આવેલ્ અનય કાચેર/ઓના્રાં સરનામા્રાં
૧.

ર.૧૧

કલેક્ટરકાચેર/,અમદાવાદ

કાચેર/શારૂ થવાનો સમયળ:૧૦:૩૦
કાચેર/બ્રાંક થવાનો સમયળ:૧૮:૧૦

પકરણા-3 (વનયમ સગ્ર્રાંત-)
અવકકાર/ઓ અને કમસર્કાચાર/ઓન્ સતા અને ફરિો
૩.૧

સ્રાંસથાન અવકકાર/ઓ અને કમસર્કાચાર/ઓન્ સતા અને ફરિોન્ વવગતો:

તોદો :- નાયબ કલેક્ટર, વવરમગામ
સતાઓ વિહિવિ્ટચ
૧.

ગ્રામ પ્રાંાચાયત,તાલુકાપ્રાંાચાયત,જિલલા પ્રાંાચાયત,નગરપાણલકા, લોકસભા, વવકાનસભાને
ૂ ણા્ન્ કામગ્ર/ કરવ્.
લગત્ ચ ્રાં્ટ

૨.

હિડીવવઝનમા્રાં સમાવવષ્ટ તાલુકાને લગત્ મતસ ૂલ્કામગ્ર/ કરવ્.

ફરજોમ
૧.

હિડીવવઝનમા્રાં સમાવવષ્ટ તાલુકાઓમા્રાં કાયદો અને વયવસથાન્ જળવણા્ કરવ્.

૨.

જુદાજુદા કાયદા તઠળ કસો ાચલાવવા.

પકરણા-3 (વનયમ સ્રાંગ્રત)
અવિકારચઓ અને કમ્મચારચઓનંતની સતા અને ફરજોમ
૩.૧ સ્રાંસથાન અવકકાર/ઓ અને કમસર્કાચાર/ઓન્ સતા અને ફરિોન્ વવગતો:-તોદો:-વશારસતેદાર

સતાઓ વિહિવિ્ટચ
૧.

તમામ પકારન્ દાખાલાઓન્ અરજીઓ સવ્કાર

૨.

ૂ ણા્ને લગત્ કામગ્ર/.
ચ ્રાં્ટ

નાણા્રાંકચય
૧.

નાયબ કલેક્ટર કાચેર/મા્રાં થયેલ વયવતારોના હિતસાબો લખાાવવા અને દખારખા રાખાવ્.

૨.
ફરજોમ
૧.

એમએજી, એડી/એમ, ઈએસ્ટ/ વવગેર દફતરન્ કામગ્ર/નુ્રાં સ્રાંાચાલન

૨.

િમ્ન મતસુલ કાયદો / વનયમોન્ આનુસ્રાંગ્ક કાયસર્કવાત/

૩.

ૂ ણા્ને લગત્ કામગ્ર/.
ચ ્રાં્ટ

૪.

જુદા જુદા તતુ મા્ટ સરકાર/ પડીતર ગૌાચરણા / ખાાર ખાા્રાંિણાન્ િમ્નન્ માગણા્ પરત્વેના્રાં
દરખાાસતો અગેન્ કાયસર્કવાત/.

૫.

િમ્ન ખાર/દવાન્ પરવાનગ્, ખાેડુત ખાાતેદારના દાખાલા આપવા બાબતન્ કાયસર્કવાત/.

૬.

બલોક વવભાિન અગેન્ મ્રાંજુર/ આપવા અગેન્ કાયસર્કવાત/

પકરણા-3 (વનયમ સ્રાંગ્રત)
અવિકારચઓ અને કમ્મચારચઓનંતની સતા અને ફરજોમ
૩.૧ સ્રાંસથાન અવકકાર/ઓ અને કમસર્કાચાર/ઓન્ સતા અને ફરિોન્ વવગતો:તોદો- વશારસતેદારશ્ પા્રાંતન્ કાચેર/, તા.વવરમગામ
ફરજોમ
૧.

િ.મ.કાયદા તથા તેને સ્રાંલગન તમામ કાયદા તઠળ દરખાાસતો, મા્રાંગણા્ઓ તૈયાર કર/ રજુ
કરવાન્ કામગ્ર/

૨.

સથળસસથવતઅન્ માહિતત્ઓ આપવાન્ િરૂર/ તોય ત્યા્રાં પ્રાંાચનામુ કરવાન્ કામગ્ર/.

પકરણા-3 (વનયમ સ્રાંગ્રત)
અવિકારચઓ અને કમ્મચારચઓનંતની સતા અને ફરજોમ
૩.૧ સ્રાંસથાન અવકકાર/ઓ અને કમસર્કાચાર/ઓન્ સતા અને ફરિોન્ વવગતો:તોદો –કારકુન
સતાઓ વિહિવિ્ટચ
૧.

એમ.એ.જી., એ.ડી/.એમ., ઈ.એસ.્ટ/. પુરવઠા ,િમ્ન દફતરન્. કામગ્ર/ કરવ્.

નાણા્રાંકચય
૧.

કાચેર/મા્રાં કમસર્કાચાર/ના પગારો કરવા તથા કન્ટ/િનસ્ ખાાચસર્ક અગેના બ્લો બનાવ્ ચુકવણા્
કરવ્..

અનય
૧.

કશાબુક લખાવ્, નાણાા્રાંક/ય લેવડી દવડીના્રાં હિતસાબો લખાવા

ફરજોમ
૧.

એમ.એ.જી.દફતરન્ કાયસર્કપાલ મેજીસ્્ટને લગત્ કામગ્ર/.

૨.

એ.ડી/.એમ. દફતરન્ માસ્ક મ્્ટ/ગ તથા આવક/જવતના દાખાલા તથા અનય દાખાલાઓ
આપવાન્ કામગ્ર/.

૩.

ઈ.એસ.્ટ/.ને લગત્ કામગ્ર/ તથા મનોર્રાંિનકર ને લગત્ કામગ્ર/.

૪.

આર.્ટ/.એસ. દફતરન્ અપ્લો અગેન્ કામગ્ર/.

૫.

િમ્ન દફતરન્ િ.મ. કયદા તથા તેને સ્રાંલગન તમામ કાયદા તઠળન્ દરખાાસતોને લગત્
કામગ્ર/.

પકરણા-૪ (વનયમ સ્રાંગ્રત-3)
કાય્ કરવા મા્ટના વનયમો, વવવનયમો, સ ૂાચનાઓ વનયમ સ્રાંગ્રત અને દફતરો

૪.૧

જતરત્રાંત અથવા તેના વનય્રાંતણા તઠળના અવકકાર/ઓ અને કમસર્કાચાર/ઓએ ઉપયોગ કરવાના

વનયમો, વવવનયમો, સ ૂાચનાઓ, વનયમસ્રાંગ્રત અને દફતરોન્ યાદ/ ન્ાચેના નમુના મુિબ આપો. આ નમ ૂનો
દરક પકારના દસતાવેિ મા્ટ ભરવાનો છે ે.

દસતાવેિ નામ /મથાળુ્રાં

દસતાવેિનો પકાર
B.C.S.R., ગુિરાત

આવશયક ાચ્િ વસત ુ અવકવનયમ,

િમ્ન મતસુલ અવકવનયમ તથા વનયમ
ગણાોતઘારો તથા તે તઠળના વનયમ

દસતાવેિ પરનુ્રાં ટુ્રાંકુ લખાાણા
વયસકત ને વનયમો, વવવનયમો, સ ૂાચનાઓ,
વનયમસ્રાંગ્રત અને દફતરોન્ નકલ અહિત્રિંથ્ મળશાે.

સરનામુ:્રાં :નાયબ કલેક્ટર વવરમગામન્ કાચેર/,
બ્િો માળ, તાલુકા સેવા સદન,
મા્રાંડીલ રોડી, વવરમગામ,
્ટલ્ફોન્રાંબરળ:૦૨૭૧૫-૨૩૪૧૦૦
ફકસળ:
ઈમેઈલળ:.sdm-viram-ahd@gujarat.gov.in
અનયળ: -

વવભાગ ધવારા વનયમો, વવવનયમો, સ ૂાચનાઓ,
વનયમસ્રાંગ્રત અને દફતરોન્ નકલ મા્ટ લેવાન્ફ/ (િો તોય તો)- અરજી સાથેરૂા.ર 0/તથા નકલ ફ/ વનયમોનુસાર

પકરણા-પ (વનયમ સ્રાંગ્રત-૪)
ન્ત્ ઘડીતર અથવા ન્ત્ના અમલ સ્રાંબ્રાંક્ વનતાના સભયો સાથે સલાત-પરામશાસર્ક અથવા
તેમના પવતવનવકત્વ મા્ટન્ કોઈ વયવસથા તોય તો તેન્ વવગત.
ન્વત ઘડીતર:પ.૧

શુ્રાં ન્વતઓના ઘડીતર મા્ટ સભયો અથવા તેના પવતવનવકઓન્ સલાત-પરામશાસર્ક

સત ભાણગતા

મેળવવા મા્ટન્ કોઈ િોગવાઈ છે ે?િો તોય તો, ન્ાચેના નમુનામા્રાં આવ્ ન્ત્ન્ વવગતો આપો.
શુ્રાં વનતાન્ સતભાગ્તા શુ્રાં વનતાન્ સતભાગ્તા
સુવનવચત કરવાનુ ્રાં િરૂર/
મેળવવા
છે ે?(તા/ના)
મા્ટન્વયવસથા
તા
દર માસે મ્્ટ/ગ્રાં

અ.ન્રાં.

વવષય/મુદો

૧

તાલુકા સ્રાંકલન

ર

તાલુકા ફહિરયાદ

તા

દર માસે મ્્ટ/ગ્રાં

૩

તાલુકા તોગ્ કલયાણા વમ્ટટીંગ

તા

તણા માસે મ્્ટ/ગ્રાં

નંતનીવતનમ અમલઃ
પ.ર

શુ્રાં ન્વતઓના ઘડીતર મા્ટ વનતાન્ અથવા તેના પવતવનવકઓન્ સલાત-પરામશાસર્ક

સત ભાણગતા

મેળવવા મા્ટન્ કોઈ િોગવાઈ છે ે?િો તોય તો, આવ્ િોગવાઈઓન્ વવગતો ન્ાચેના નમુનામા્રાં આપો.
શુ્રાં વનતાન્ સતભાગ્તા
અ.ન્રાં.

વવષય/મુદો

સુવનવચત કરવાનુ ્રાં િરૂર/ છે ે?
(તા/ના)

૧

તાલુકા સ્રાંકલન

તા

ર

તાલુકા ફહિરયાદ

તા

૩

તાલુકા રોગ્ કલયાણા
મ્્ટટીંગ

તા

શુ્રાં વનતાન્ સતભાગ્તા મેળવવા
મા્ટન્વયવસથા
સવમવતમા્રાં લેવાયેલ અમલ
મુિબ વનણાસર્કય લેવામા્રાં આવેછે ે.
સવમવતમા્રાં લેવાયેલ અમલ
મુિબ વનણાસર્કય લેવામા્રાં આવેછે ે.
સવમવતમા્રાં લેવાયેલ અમલ
મુિબ વનણાસર્કય લેવામા્રાં આવેછે ે.

પકરણ-૬ (વનયમ સ્રાંગ્રિ-પ)
જતરત્રાંત અથવા તેના વનય્રાંતણા તઠળન્ વયકકત ઓ પાસેના દસતાવેિોન્ કકાઓ અગેન ુ્રાં
પતક

૬.૧

સરકાર/ દસતાવેિો વવશાેન્ માહિતત્ આપવા ન્ાચેના નમુનાનો ઉપયોગ કરશાો. િયા્રાંઆ દસતાવેિ

ઉપલબક છે ે તેવ્ િગયાએ જવ્ ક સણાચવાલય કકા, વનયામકન્ કાચેર/ કકા, અનયનો પણા ઉલલેખા કરો.
('અનયો' લખાવાન્ િગયાએ કકાનો ઉલલેખા કરો.)
અ.ન્રાં.
૧

દસતાવેિન્ કકા દસતાવેિ નામ અને
તેન્ એક લ્્ટ/મા્રાં
ઓળખાાણા
પા્રાંત કાચેર/
કશાબુક,રોિ મેળ,

દસતાવેિ
મેળવવાન્
કાયસર્કપધકવત
અરજી કરવ્

પા્રાંત કાચેર/ વવરમગામ, જિ.
અમદાવાદ

વવરમગામ

એડીવાનસ રજીસ્ટર,

તથા સરકાર/

જિ.અમદાવાદ

વનમણુ્રાંક રજીસ્ટર

વનયમ મુિબ
યોગય ફ/ િમા
કરાવવ્.

ન્ાચેન્ વયસકત
પાસેછે ે/તેના વનય્રાંતણામા્રાં છે ે.

પકરણા-૭ (વનયમ સ્રાંગ્રત-૭)
સરકારચ માહિતંતની અવિકારચઓના્રાં નામ, િમદમ અને અનય વવિગતમ
૮.૧

જતરત્રાંતના સરકાર/ માહિતત્ અવકકાર/ઓ,

મદદન્શા સરકાર/ માહિતત્ અવકકાર/ઓ અને

વવભાગ્ય કાયદાક/ય (એપેલે્ટ) સતાવકકાર/ વવશાેન્ સ્રાંપકસર્ક માહિતત્ ન્ાચેના નમુનામા્રાં આપો.
સરકાર/ ત્રાંતનુ નામ :-

પા્રાંત કાચેર/, વવરમગામ, જિ. અમદાવાદ

મદદનંતનીશ સરકારચ માહિતંતની અવિકારચઓ:(૧)

શ્ એન.આર.પ્ટલ, વશારસતેદાર નાયબ કલેક્ટર વવરમગામ પા્રાંતન્ કાચેર/
્ટલ્ફોન ન્રાંબર :
ઇ-મેઇલ

૯૯૧૩૫-૪૬૫૬૭

:

સરકારચ માહિતંતની અવિકારચઓ :(૧)

શ્ આઇ.આર.વાળા નાયબ કલેક્ટર વવરમગામ પા્રાંત વવરમગામ,
જિ.અમદાવાદ
્ટલ્ફોન ન્રાંબર :
ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪-૦૫૨૦૧
:

(૦૨૭૧૫-૨૩૪૧૦૦)

sdm-viram-ahd@gujarat.gov.in

વવિભાગંતનીય એપલે્ટ અવિકારચ (કાયદા) સતાવિકારચ
(૧)

શ્ એમ.ક.દવે વનવાસ્ અવકક કલેક્ટર, અમદાવાદ
્ટલ્ફોન ન્રાંબર :
ઇ-મેઇલ

:

પકરણ-૮
ુ રવિાનંતની કાય્મપધિવત
વનણ્મય લેવિાનંતની પહરયામા્રાં અનસ
૯.૧

જુદાજુદા મુદાઓ અગે વનણાસર્કય લેવા મા્ટ કઈ કાયસર્ક

- સ્રાંબવકત લાગુ ૫ડીતા કાયાદા અને તે

પધકવત અનુસરવામા્રાં આવે છે ે? (સણાચવાલય

તઠળના વનયમોન્ િોગવાઇનુસાર

વનયમસ્રાંગ્રત અને કામકાિના વનયમોના વનયમસ્રાંગ્રત
,અનય વનયમો/ વનયમો વગેરનો સ્રાંદભસર્ક ્ટા્રાંક/ શાકાય)
૯.૨

અગત્ય ન્ બાબતો મા્ટ કોઈ ખાાસ વનણાસર્કય લેવા મા્ટન્

- વનયમોનુસાર

દસતાવેજી કાયસર્ક પધકવતઓ / ઠરાવેલ્ કાયસર્ક પધકવતઓ
/ વનયત માપદ્રાંડીો/ વનયમો કયા કયા છે ે?વનણાસર્કય લેવા
મા્ટ કયા કયા સતર વવાચાર કરવામા્રાં આવે છે ે?
૯.3

વનણાસર્કય ને િનતા સુક્ પતોાચાડીવાન્ કઈ પધકવત છે ે ?.

- ્ટપાલ ધવારા વયવસથા તેમિ
અરિદાર તાિર તોય તો તાથો તાથ

૯.૪

વનણાસર્કય લેવાન્ પહિકયામા્રાં જના મ્રાંતવયો – લેવા નાર છે ે

- ૧. સ્રાંબવકત સકસર્કલ ઓહિફસર

તે અવકકાર/ઓ કયા છે ે?

૨. સ્રાંબવકત નાયબ મામલતદાર
૩. સ્રાંબવકત મામલતદારશ્

૯.૫

વનણાસર્કય લેનાર અવતમ સતાવકકાર/ કોણા છે ે?

- ૧. નાયબ કલેક્ટર વવરમગામ પા્રાંત
૨. મે.કલેક્ટરશ્, અમદાવાદ

૯.૬

જ અગત્ય ન્ બાબતો પર જતર સતાવકકાર/ ધવારા

-

વનણાસર્કય લેવામા્રાં આવે છે ે તેન્ અલગ ર/તે માહિતત્
ન્ાચેના નમુનામા્રાં આપો
કમ ન્રાંબર

-

જના પર વનણાસર્કય લેવાનાર છે ે તે વવષય માગસર્કદશાસર્કક

-

સુાચન/હિદશાા વનદ્શા િો કોઈ તોય તો

-

અમલન્ પહિકયા

- વનયમોનુસાર

વનણાસર્કય લેવાન્ કાયસર્કવાત/મા્રાં સકળાયેલ અવકકાર/ઓનો

-

તોદો
ઉપર િણાાવેલ અવકકાર/ઓના સ્રાંપકસર્ક અગેન્ માહિતત્

- નાયબ કલેક્ટર વવરમગામ

િો વનણાસર્કય થ્ સ્રાંતોષ ન તોય તો, કયા્રાં અને જ-તે

- એપલે્ટ અવકકાર/શ્ને

કાયદા વનયમોનુસાર સ્રાંબવકત કવ્ ર/તે અપ્લ
અવકકાર/શ્ને અપ્લ દાખાલ કરવ્ ?

વનવાસ્ અવકક કલેક્ટરશ્, અમદાવાદ

પકરણા-૯
ુ કા
અવિકારચઓ અને કમ્મચારચઓનંતની માહિતંતની પસતંતની

અ.ન્રાં.

અવિકારચશંતની/કમ્મચારચશંતનીન ્રાંુ નામ

િમદમ

મમબાઈલ ન્રાંબર

૧

શ્ આઇ.આર.વાળા

નાયબ કલેક્ટર

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૧

૨

શ્ એન.આર.પ્ટલ

વશારસતેદાર

૯૯૧૩૫૪૬૫૬૭

૩

શ્ એમ.એાચ.જન્

કલાકસર્ક

૭૬૦૦૭૭૯૮૧૬

૪

શ્ જી.એ.વયાસ

પે્ટા હિતસાબન્શા

૮૪૦૧૨૮૫૫૮૫

૫

શ્ બ્.વ્.ઝાલા

પે્ટા હિતસાબન્શા

૯૫૫૮૭૭૫૦૮૭

૬

શ્ વ્.સ્.દવે

પે્ટા હિતસાબન્શા

૯૯૦૯૧૦૬૫૬૧

૭

શ્ એન.એાચ.પરમાર

પ્ટાવાળા

૯૪૨૭૩૬૦૪૩૦

પકરણા-૧૦ (વનયમ સ્રાંગ્રત-૧૦)
ુ બ મિદરેનતાણાનંતની પધિવત સહિત દરકદરે અવિકારચ અને
વવિવનયમમનંતની જોમગવિાઈ કયા મજો
કમ્મચારચને મળત ્રાંુ માવસક મિદરેનતાણ ્રાંુ
૧૧.૧ ન્ાચેના નમુનામા્રાં માહિતત્ દશાાસર્કવેલ છે ે.
અ.ન્રાં.

નામ

તોદો

માવસક
મતનતાણુ

વળતર/
વળતર ભથ્ુ

૧

શ્ આઇ.આર.વાળા

નાયબ કલેક્ટર

૬૯૦૦૦

૯૩૦૮/-

૨

શ્ એન.આર.પ્ટલ

વશારસતેદાર

૭૩૪૦૦

૭૬૨૨/-

૩

શ્ એમ.એાચ.જન્

કલાકસર્ક

૭૨૧૦૦

૭૦૪૪/-

૪

શ્ જી.એ.વયાસ

પે્ટા હિતસાબન્શા

૩૩૩૦૦

૩૬૩૪/-

૫

શ્ બ્.વ્.ઝાલા

પે્ટા હિતસાબન્શા

૧૯૯૫૦

-

૬

શ્ વ્.સ્.દવે

પે્ટા હિતસાબન્શા

૧૯૯૫૦

-

૭

શ્ એન.એાચ.પરમાર

પ્ટાવાળા

૧૯૯૫૦

-

વવવનયમમા્રાં
િણાાવયા મુિબ
મતનતાણુ ્રાં નકક/
કરવાન્
કાયસર્કપધકવત

પકરણા-૧૧ (વનયમ સ્રાંગ્રત-૧૧)
પત્યેક સ્રાંસથાને ફાળવાયેલ અદાિપત
તમામ યોિનાઓ, સુણાચત ખાાચસર્ક અને કરલ ચુકવણા્ અગે અતવાલોન્ વવગતો વવકાસ, વનમાસર્કણા અને
્ટકન્હિક કાય્ અગે િવાબદાર જતરત્રાંત મા્ટ
જુદ/ જુદ/ યોિનાઓ અનવયે જુદ/-જુદ/ પવ પવતઓ મા્ટ અદાિપતન્ વવગતોન્ માહિતત્

૧ર.૧

ન્ાચેના નમુનામા્રાં માહિતત્ દશાાસર્કવેલ છે ે.
વષસર્ક : ર 0 ૧૭-ર 0 ૧૮.
કમ ન્રાં. યોિનાનુ પવ પવત
નામ/સદર

પવ પવત

સુણાચત

મ્રાંજુર

છુ ્ટ/

છે ેલલા

કાયસર્કન્

શારૂ
કયાસર્ક ન્

રકમ

થયેલ
રકમ

કરલ/
ચુકવે

વષસર્ક નુ
ખારખાર

ગુણાવત્તા
મા્ટ

રકમ

ખાાચસર્ક

ુ
સ્રાંપણા

તાર/ખા

(તપતા ન્

કામગ્ર/

સ્રાંખયા )

મા્ટ
િવાબદાર
અવકકાર/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

જતરત્રાંતો મા્ટ
અ.ન્રાં.

સદર

સુણાચત અદાિપત

મ્રાંજુરથયેલ
અદાિપત

છુ ્ટ/
કરલચુકવલ
રકમ (તપતા ન્
સ્રાંખયા )

કુલખાાચસર્ક

પકરણા-૧૨
સતાયક/ કાય્મરમમ ના અમલ અગેન્ પધિવત .
૧૩.૧

ુ બ માહિતંતની આપો.
ન્ાચેના નમુના મજો
(૧)

કાયસર્કકમ/યોિનાનુ્રાં નામ.

(ર)

કાયસર્કકમ/યોિનાનો સમયગાળો

(૩)

કાયસર્કકમનો ઉદશા

(૪)

કાયસર્કકમના ભૌવતક અને નાણાા્રાંક/ય લકા્રાંકો (છે ેલલા વષસર્ક મા્ટ)

(પ)

લાભાથ્ન્ પાતતા

(૬)

લાભ અગેન્પુવગિરૂર/યાતો

(૭)

કાયસર્કકમનોલાભ લેવાન્પધકવત

(૮)

પાતતા નકક/ કરવા અગેનામાપદ્રાંડીો

(૯)

કાયસર્કકમમા્રાંઆપેલાભન્ વવગત (વસાયક/ન્ રકમ અથવા આપવામા્રાં આવેલ અનય
મદદ પણા દશાાસર્કવવ્.)

(૧૦) વસાયક/ વવતરણાન્ કાયસર્કપધકવત.
(૧૧)
(૧૨)

અરજી કયા્રાંકરવ્ કઅરજી કરવા મા્ટકાચેર/મા્રાંકોનો સ્રાંપકસર્ક રવો.

અરજી ફ/ (લાગુ પડીતુ્રાં તોય ત્યા્રાં )
(૧૩) અનય ફ/ (લાગુ પડીતુ્રાં તોય ત્યા્રાં )
(૧૪)

અરજી પતકનો નમુનો (લાગુ પડીતુ્રાં તોય તો િો સાદા કાગળ પર અરજી કર/ તોય
તો અરિદાર અરજીમા્રાં શુ્રાંશુ્રાં દશાાસર્કવવુ્રાં તેનો ઉલલેખા કરો.)
(૧પ) તબડીાણાોન્ યાદ/ (પમાણાપતો/દસતાવેિો)
(૧૬) ણબડીાણાોનો નમુનો.
(૧૭)
(૧૮)

પહિકયા નેલગત્ સમસયાઓ અગેકયા્રાંસ્રાંપ કરવોગ.
ઉપલબક વનવકન્ વવગતો (જિલલા કકા, ઘ્ટક કકા વગેર જવા વવવવક સતરોએ)
ન્ાચેના નમુનામા્રાં લાભાથ્ઓન્ યાદ/.

કમ

લાભાથ્નુ સતાયક/ન્ માતા-વપતા/ પસ્રાંદગ્નો
નામ
રકમ
વાલ્
માપ દ્રાંડી
ન્રાં./કોડી

સરનામ

નગર/ગામ

ઘર

પકરણા-૧૩ (વનયમ સ્રાંગ્રત-૧૩)
તેણાે આપેલ રાતતો, પરવમ્ટ ક અવકકપત મેળવનારન્ વવગતો
ુ બ માહિતંતની આપો.
ન્ાચેના નમુના મજો
(૧)

કાયસર્કકમ નામ .

(ર)

પકાર (રાિત/પરમ્્ટ/અવકકપવત)

(૩)

ઉદશા

(૪)

નકક/ કરલ લકા્રાંક (છે ેલલા વષસર્ક મા્ટ)

(પ) પાતતા
(૬)

પાતતા મા્ટના માપદ્રાંડીો

(૭)

પુવસર્ક િરૂર/યાતો

(૮)

લાભ મેળવવાન્ પધકવત

(૯)

રાિત/પરમ્્ટ/અવકકપવતન્ સમય મયાસર્કદા

(૧૦) અરજી ફ/ (લાગુ પડીતુ્રાં તોય ત્યા્રાં )
(૧૧) અરજીનો નમુનો(લાગુ પડીતુ્રાં તોય ત્યા્રાં )
(૧૨) ણબડીાણાોન્ યાદ/ (પમાણાપતો/દસતાવેિો)
(૧૩) ણબડીાણાોનો નમુનો.
ુ ામા્રાં લાભાર્નંતની વવિગતમ.
નંતનીચે આપેલા નમન
કમ

લાભાથ્નુ કાયદસરતાન્
નામ
મુદત
ન્રાં./કોડી
-

-

-

સરનામુ

માતા-તપતા/
વાલ્

જિલલો

શાતર

-

-

-

નગર/ગામ

ઘર
ન્રાં.

-

-

પકરણા-૧૬ (વનયમ સ્રાંગ્રત-૧૬)
માહિતત્ મેળવવા મા્ટ નાગહિરકોને ઉપલબક સવલતોન્ વવ ગતો.
૧૬.૧ લોકોને માહિતત્ મળે તે મા્ટ વવભાગે અપનાવેલ સાકનો,પધકવતઓ અથવા સવલતો જવ્ ક,
(૧)

કાચેર/ ગ્ર્રાંથાલય:-

નાયબ કલેક્ટર કાચેર/ વવરમગામ ગ્ર્રાંથાલયમા્રાં બ્.સ્.એસ.આર.,સ્.આર.પ્.સ્. િમ્ન મતસુલ
અવકવનયમ ગણાોત કારા વવગેર પુસતકો ઉપલબક તોય નાગહિરકો જન્ માહિતત્ મેળવ્ શાક છે ે.

(ર)

ના્ટક અને શાો :દારૂબ્રાંક્ પલસ પોલ્યો, રોગ ાચાળાઓ, ભુક્રાંપ અને પુર જવ્ કુદરત્ આફતોમા્રાં લોકોને િરૂર/ માગસર્ક
દશાસર્કન મળે તે અગ ગામોમા્રાં ના્ટક, શાો અને ડીાયરા જવા કાયસર્કકમો માહિતત્ ખાાતા તરફથ્ કરવામા્રાં
આવે છે ે.

(૩)

વતસર્કમાનપતો :હિડીવવઝનમા્રાં સમાવવષ્ટ તાલુકામા્રાં આવેલ મધયાતની ભોિની યોિના તઠળના કમસર્કાચાર/ઓન્ વનમ્રાંણ ૂક
તાલુકામા્રાં આવેલ પ્રાંહિડીત હિદન દયાળ ગ્રાતક ભ્રાંડીાર(સરકાર માનય સસતા અનાિન્ દુકાન)
ખાોલવાન્ થાય ત્યાર વતસર્કમાનપતોમા્રાં આ અગેન્ જતરાત આપવામા્રાં આવે છે ે.

(૪)

પદશાસર્કનો

:-

ખાેત્ અગેના પદશાસર્કનો ખાેત્વાડી/ ખાાતા તરફથ્ ગામોમા્રાં કરવામા્રાં આવે છે ે.તેમિ આરોગય સ્રાંબ્રાંક
પાથવમક આરોગય કન્દ્ર તરફથ્ પદશાસર્કનો કરવામા્રાં આવે છે ે.
(પ)

નોહિ્ટસ બોડી સર્ક :ૂ ણા્ના જતરનામા તથા અનય કાચેર/ તરફથ્ આવત્ નોહિ્ટસો કાચેર/ના નોહિ્ટસ બોડીસર્ક ઉપર
ચ ્રાં્ટ
મુકવામા્રાં આવે છે ે.

(૬)

કાચેર/મા્રાં રકડીસર્કન ુ્રાં વનર/કણા:-

કાચેર/ના રકડીસર્ક નુ્રાં વનર/કણા કરવા મા્ટ વનયત નમ ૂનામા્રાં અરજી સાથે રૂવપયા ર 0/- થ્ વનર/કણા
કરવા દવામા્રાં આવે છે ે.

(૭)
(૮)

દસતાવેિોન્ નકલ મેળવવાન્ પધકવત :સાદ/ અરજી કર/ અરજીમા્રાં િણાાવેલ દસતાવેિ મુિબન્ નકલો આપવામા્રાં આવે છે ે.
ઉપલબક મુહિઢત વનયમ સ્રાંગ્રત :(૧)

િમ્ન મતસુલ અવકવનયમ

(ર)

િમ્ન મતસુલ વનયમો

(૩)

ૂ ણા્ વનયમો
ચ ્રાં્ટ

પકરણા-૧૭ (વનયમ સ્રાંગ્રત-૧૭)
અનય ઉપયોગ્ માહિતત્

૧૮.૧ લોકો ધવારા પ ૂછે ાતા પશો અને તેના િવાબો.
તાલુકા ફર/યાદ વનવારણા ફોમસર્ક તાલુકામા્રાં અસસતત્વમા્રાં આવેલ છે ે.જમા્રાં સાદ/ અરજી કર/ પશો પુછે /
શાકાય છે ે.
૧૮.૨ માહિતંતની મેળવવા અગે.
(૧)

અરજી પતક (સ્રાંદભસર્ક મા્ટ ભરલા અરજી પતકન્ નકલ)

(ર)

ફ/. રૂવપયા ર 0/-

(૩)

માહિતત્ મેળવવા મા્ટન્ અરજી કઈ ર/તે કરવ્ -વનયત નમુના-ક મા્રાં અરજી કરવાન્ થાય
છે ે.

(૪)

માહિતત્ આપવાનો ઈનકાર કરવામા્રાં આવે તેવા વખાતે નાગહિરકનો અવકકાર અને અપ્લ
કરવાન્ કાયસર્કવાત/.
નાયબ કલેક્ટર વવરમગામ તરફથ્ માહિતત્ આપવામા્રાં ઈનકાર કરવામા્રાં આવે તો વનવાસ્
અવકક કલેક્ટરશ્ અમદાવાદને અપ્લ કર/ શાકાય છે ે.

નમ ૂનો-''ક''
માહિતત્ મા્રાંગવા મા્ટન્ અરજીનો નમ ૂનો.
(જુઓ વનયમ-૬)
આઈ.ડી/.ન્રાં.
(કાચેર/ઉપયોગ મા્ટ)
પવત,
સરકાર/ માહિતત્ અવકકાર/શ્,
પા્રાંત કાચેર/,વવરમગામ
(૧)

અરિદારનુ્રાં નામળ

(ર)

સરનામુ :

(3)

માહિતત્ન્ વવગતો:- સ્રાંબહિતત વવભાગળ મા્રાંગેલ્ માહિતત્ન્ વવગતો:૧. મા્રાંગેલ્ મહિતત્નુ્રાં વવવરણા
ર. મા્રાંગેલ્માહિતત્નો સમય ગાળો

(૪)

3. અનય વવગતો

આથ્ િણાાવુ્રાં છુ્રાં ક,મા્રાંગવામા્રાં આવેલ્ માહિતત્ અવકવનયમન્ કલમ-6 મા્રાં મુકવામા્રાં આવેલા
પવતબ્રાંક તઠળન્ નથ્ અને માર/ સ્રાંપ ૂણાસર્ક જણાકાર/ મ ૂિબ તે આપન્ કાચેર/ને લગત્ છે ે.

(પ)

સકમ અવકકાર/ન્ કાચેર/મા્રાં તા.ના ન્રાં.થ્ રૂા........... ન્ ફ/ િમા કરાવવ્ છે ે.

સથળળ

અરિદારન્ સત/

તાર/ખાળ

ઈ-મેઈલ સરનામ ,િો તોય તો,
્ટલ્ફોન્રાં.(કાચેર/)
ઘર

નોંક

(૧)

નમ ૂનો'ક' ભરવામા્રાં સરકાર/ માહિતત્ અવકકાર/ યોગય મદદ કર/ શાક.

(ર)

ફોમસર્ક 'ક' તમામ બાબતે પુરપુર્રાં ભરવુ્રાં અને િરૂર/ માહિતત્ન્ વવગતો પુર/ પાડીવામા્રાં કોઈ
સ્રાંહિદગકતા ન રત તે સુવનવચત કરવુ.્રાં

નમ ૂનો-''ક'' મા્રાં કરવામા્રાં આવેલ અરજીનો સવ્કાર.
આઈ.ડી/. ન્રાં.

તા.

૧.

ના રહિતશા,શ્/શ્મત્/કુ્રાં.તરફથ્

૨.

માહિતત્ અવકકાર , અવકવનયમ,૨૦૦૫ ભારત સરકારનો (૨૦૦૫ નો) અવકવનયમ ન્રાં.રર) ન્ કલમ
૬ તઠળ નમુના-ક મા્રાં અરજી કરવ્.

૩.

સામાનય

ર/તે ૧પ હિદવસમા માહિતત્ આપવાનુ્રાં સ ૂાચવવામા્રાં આવ્ુ છે ે અને કોઈ પણા સ્રાંિોગોમા્રાં

અરજી મળયાન્ તાર/ખાથ્ ૩૦ હિદવસ મા્રાંતો માહિતત્ આપવાન્ તોય

છે ે અને કોઈ કસમા્રાં એવુ્રાં

િણાાય ક મા્રાંગવામા્રાં આવેલ્ માહિતત્ આપ્ શાકાય તેમ નથ્, તો તેન ુ્રાં કારણા દશાાસર્કવતો, મા્રાંગણા્
નામ્રાંજૂર કરતો પત પાઠવવામા્રાં આવશાે.
૪.

અરિદારતા. ના રોિ સવારના ૧૧.૦૦ થ્ બપોર ૧.૦૦ વાગયા દરમયાન સત/ કરનારનો સ્રાંપકસર્ક

૫.

અરિદાર સ ૂણાચત હિદવસ (સો) એ તાિર રત/ શાક નત/ તો કોઈ વવલ્રાંબ બદલ સરકાર/ માહિતત્

૬.

માહિતત્ મેળવતા્રાં પતલા્રાં ફ/ ન્ કોઈ રકમ બાક/ રતત્ તોય તો અરિદારને તે સકમ અવકકાર/

૭.
છે ે.

અરિદાર તેન્ અરજીન્ પહિરસસથવત જણાવા વખાતે વવભાગન્ વેબ-સાઈ્ટનો પણા સ્રાંપકસર્ક કર/ શાક

કરવો

અવકકાર/, િવાબદાર રતશાે.
પાસેિમા કરાવવાન્ રતશાે

સરકાર/ માહિતત્ અવકકાર/
સત/ અને વસકો.
ઈ-મેઈલએડીરસ:
વેબસાઈ્ટળ
્ટ.ન્રાં.
તાર/ખા

