માહિતી ( મળળવવાનો )અધિકાર
અધિધનોયમ-૨૦૦૫નોી કલમ-(૪)

ુ એસ.પટે લ
િસમખ
વિારાનોા ખાસ જમીનો સંપાદનો અધિકારીશી
અમદાવાદ

નં. એલએકયુ/ઈએસટી/આરટીઆઈ/પ્રોએકટીવ  ડીીસક્રોલઝર/વશશી

-૨૦૧૮

વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારીનશી કચેરી,
બશીજા માળે, કલેકટર કચેરી કમ્પાઉન ડ, જીલલા સેવા સદન,
સુભાષબશીજ સકસર્કલ, અમદાવાદ
તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૮
પધત,
મે.જજલલા કલેકટરશશી,
(પશી.આર.ઓ શાખા),
કલેકટર કચેરી,
અમદાવાદ.

ધવષય:- માહિતશી અધધકાર અધધધનયમ-૨૦૦૫ નશી કલમ- ૪ પમાણે દરદ ક જાિદર સસતા
મં ડળના પ્રોએકટીવ  ડીીસકલ્રોઝર માં નાગહરક અધધકાર પત્રન્રો સમાવેશ કરી
જાિદર કરવા બાબત.
ઉપર્રોકત ધવષય પરતવે સધવનય જણાવવાનુ ં કદ, માહિતશી અધધકાર અધધધનયમનશી કલમ્- ૪ અંતગસર્કત
પ્રોએકટીવ  ડીીસકલ્રોઝર (PAD) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. તેન ુ ં ઈનસપેકશન કમ ઓ ડીટ કરી પમાણપત્ર સિ માહિતશી
પુીસતશીકા આ સાથે સામેલ કરી મ્રોકલેલ છે. જે આપ સાિદબને ધવહદત થાય.

( િસમુખ પટદલ )
બબ ડાણ:- ઉપર મુજબ.

જાિદર માહિતશી અધધકારી અને
વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારી
અમદાવાદ

પમાણપત્ર
આથશી પમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કદ મારા વહિવટી કાયસર્કર્યકેત્ર િદઠળનશી જાિદર સસતામં ડળ વધારાના
ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારીશશીનશી કચેરી, અમદાવાદ દારા માહિતશી અધધકાર અધધધનયમ -૨૦૦૫ નશી કલમ -૪
અંતગસર્કત ીસવંયમ જાિદર કરવાનશી બાબત્રો પ્રોએકટીવ  ડીીસકલ્રોઝર (PAD) તૈયાર કરવામાં આવે છે. તા ૫/૦૯/૨૦૧૮ નશી
સીસથતશીએ તે અધયતન કરવામાં આવેલ છે જેનું અમારા  દારા ઈનસપેકશન કમ ઓ ડીટ કારવામાં આાં આવયુ છે . અને જે બાબતે
ર્યકતશી જણાઈ િતશી અગરત્રો અપુરતશી ધવગત્રો જણાઈ િતશી તેનશી પપૂતસર્કતા કરવામાં આવશી છે.

( િસમુખ પટદલ )
ીસથળ:-અમદાવાદ.
તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૮

જાિદર માહિતશી અધધકારી અને
વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારી
અમદાવાદ.

માહિતી (મળળવવાનોા) અધિકાર અધિધનોયમ -૨૦૦૫
પ્રસતાવનોા
લ્રોકશાિીમાં લ્રોક્રોને માહિતગાર રાખવા અને તેનશી (લ્રોકશાિીનશી) કામગશીરી તેવશી માહિતશીનશી પારદરશ્શીતા
માટદ મિતવનશી જરૂરી છે. અને ભ્રષટાચાર્રોને ધનયંત્રણમાં રાખવા અને સરકાર્રો અને તેના માધયમ્રો પજાને
જવાબદાર રિદ તે જરૂરી િ્રોય માહિતશીના અધધકાર બાબતન્રો અધધધનયમ-૨૦૦૫ અમલમાં આવેલ છે.

( િસમુખ પટદ લ )
જાિદર માહિતશી અધધકારી અને
વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારી
અમદાવાદ.

પ્રકરણ-૧
માહિતી (મળળવવાનોા) અધિકાર અધિધનોયમ -૨૦૦૫
વિારાનોા ખાસ જમીનો સંપાદનો અધિકારીશીનોી કચળરી, અમદાવાદ
પ્રસતાવનોા
૧.૧

લ્રોકશાિીમાં લ્રોક્રોને માહિતગાર રાખવા અને તેનશી (લ્રોકશાિીનશી) કામગશીરી તેવશી માહિતશીનશી પારદરશ્શીતા
માટદ જરૂરી છે અને ભ્રષટાચાર્રોને ધનયંત્રણમાં રાખવા અને સરકાર્રો અને તેના માધયમ્રો પજાને
જવાબદાર રિદ તે જરૂરી િ્રોય માહિતશીના અધધકાર બાબતન્રો અધધધનયમ-૨૦૦૫ અમલમાં આવેલ છે.

૧.૨

માહિતશી અધધકાર અધધધનયમ-૨૦૦૫ ન્રો મુખય ઉદદ શ પજા અને સરકાર વ વચચે સેત ુ બંધાય અને સરકારશશી
તરફથશી થતશી ય્રોજનાઓ, કામગશીરીઓનશી માહિતશી લ્રોક્રો સુધશી પિોંચે અને લ્રોક્રોને તેમને જરૂરી માહિતશીઓ
ભારતના બંધારણ િદઠળ પાપત થયેલ િહક્રો મુજબ જાણકારી તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િદઠળના
અધધકારી /કમસર્કચારીઓએ ઉપય્રોગ કરવાના ધનયમ્રો અને અધધધનયમ્રો , સુચનાઓ ધનયમ સંગ્રિ અને
દફતર્રોનશી યાદીથશી પજાને માહિતશીગાર કારવાન્રો રિદલ છે.

૧.૩

માહિતશી અધધકાર અધધધનયમ િદઠળ ક્રોઈ પણ ાં આવયસકત /સંીસથાઓ/સંગઠન્રો વગેરદને તેમનશી સરકારી તંત્રમાં
જે તે ધવભાગ અથવા દફતરી કામ અંગે જે તે દફતરી માહિતશી મેળવવાન્રો ઉપય્રોગશી છે.

૧.૪

વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારીશશીનશી કચેરી, અમદાવાદ દારા જજલલામાં ધવધવધ પ્રોજેકટ માટદ
જમશીન સંપાદન નશી કામગશીરી કરવામાં આવે છે.

૧.૫

(૧)

માહિતશી (મેળવવાના) અધધકાર અધધધનયમ્-૨૦૦૫ િદઠળનશી ાં આવયાખાઓ નશીચે મુજબ છે.
(ક) ”સમુબચત સરકાર” એટલે
(૧) કદનદ સરકાર અથવા સંઘ રાાજય ર્યકેત્ર વહિવટી દારા પતયર્યક અથવા પર્રોર્યક રીતે
ીસથપાયેલ રચાયેલ માબલહકવાળા ધનયંત્રણવાળા અથવા ફં ડ રૂપે મ્રોટા પાયે ધધરાણ
મેળવેલ જાિદર સતા મં ડળ સબંધમાં કદનદ સરકાર .
(૨) રાાજય સરકાર  દારા પતયર્યક અથવા પર્રોર્યક રીતે ીસથપાયેલ રચાયેલ માબલકીવાળા
ધનયંત્રણ વાળા અથવા ફં ડ રૂપે મ્રોટા પાયે ધધરાણ મેળવેલ જાિદર સસતા મં ડળ
સંબંધમાં રાાજય સરકાર .

(૨)

રદ ક ડસર્ક નશીચેના સમાવેશ થાય છે.
(ક) ક્રોઈ દીસતાવેજ િીસતપત અથવા ફાઈલ

(ખ) ક્રોઈ દીસતાવેજનશી માઈક્રોહફલમમાં માઇક્રોહફશ અથવા ફદસશીમાઇલ નકલ

(ગ) આવશી માઈક્રોહફલમમાં સમાધવષટ પધતકપધત અથવા પધતકપધતઓનશી (મ્રોટી કરદ લ િ્રોય કદ
ન િ્રોય ત્રો પણ ) ક્રોઈ નકલ અને
(ઘ) ક્રોમ્પયુટર અથવા બશીજા ક્રોઈ સાધનથશી રજુ કરદ લશી બશીજી ક્રોઈ સામગ્રશી
(૩)

માહિતશીન્રો અધધકાર એટલે આ અધધધનયમ િદઠળ ક્રોઈ જાિદર સસતામં ડળ અથવા તેના
ધનયંત્રણ િદઠળનશી માહિતશી મેળવવાન્રો અધધકાર અને તેનાં

(ક)

કામકાજ,દીસતાવેજ્રો,રદ ક ડસર્કનશી તપાસ કરવાના

(ખ)

દીસતાવેજ્રો અથવા રદ ક ડસર્કનશી નોંધ , ઉતારા અથવા પમાબણત નકલ્રો લેવાના

(ગ)

સામગ્રશીના પમાબણત પુરાવા લેવાના

(ઘ)  ડીીસકદટસ, ફલ્રોપશી , ધવ ડીય્રો કદસેટના ીસવરૂપમાં અથવા બશીજા ક્રોઈ ઈલેકે્રોનશીક પધધધત અથવા
ાજયારદ આવશી માહિતશી ક્રોઈ ક્રોમ્પયુટરમાં અથવા બશીજા ક્રોઈ સાધનમાં સંગ્રહિત િ્રોય તયારદ
ધપનટઆઉટનશી મારફતે મેળવવાના અધધકારન્રો સમાવેશ થાય છે.

પ્રકરણ-૨ ( ધનોયમ સંગ્રિ-૧ )
સંગઠનોનોી ધવગત ,કાયયો અનોળ ફરજ
૨.૧

જાિદર તંત્રન્રો ઉઉદેશ/િદત ુ વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારીશશીનશી કચેરી અમદાવાદ
ુ ખાતાનુ ં અગતયનુ ં અંગ છે. આ કચેરીમાંથશી (ક) ધ રાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પેશેશન
સરકારશશીના મિદસલ
એન ડ ેાનસફરનસશી ઈન લેન ડ એકવશીઝશીશન ,રીિદબશીલશીટદ શન એન ડ રીસેટલમેનટ એકટ , ૨૦૧૩
(ખ ) ધશી નેશનલ િાઈવે એકટ -૧૯૫૬ ધવગેરદ કાયદા િદઠળ સરકારશશીનશી જુદી જુદી ય્રોજનાઓ માટદ
જમશીન સંપાદનનશી કામગશીરી થાય છે.

૨.૨

ુ ખાત ુ
જાિદર તંત્રન્રો ટુંક્રો ઈધતિાસ અને તેનશી રચનાન્રો સંદભસર્ક –રાજા રજવા ડાના સમયથશી મિદસલ
અસીસતતવમાં આવેલ છે.

૨.૩

જાિદરતંત્રનશી ફરજ્રો:(ક) સરકારશશીના ધનતશીધનયમ મુજબનશી વિીવટી ફરજ્રો બજાવવશી

૨.૪

જાિદરતંત્રનશી મુખય પવ પધતઓ /કાય્

(ક) ધ રાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પેસેસન એન ડ ેાનસફરનસશી ઈન લેન ડ એકવશીઝશીશન ,રીિદબશીલશીટદ શન એન ડ
રીસેટલમેનટ એકટ , ૨૦૧૩ અંતગસર્કત રાાજય ધ્રોરીમાગસર્ક ચાર માગ્શીય /છ માગ્શીય જમશીન સંપાદનનશી
કામગશીરી
(ખ) ધશી નેશનલ િાઈવે એકટ -૧૯૫૬ અંતગસર્કત નેશનલ િાઈવે -૫૯ (અમદાવાદ- ઈંદ્રોર નેશનલ
િાઈવે પ્રોજેકટ) ને ચાર માગ્શીય કરવા માટદ જમશીન સંપાદનનશી કામગશીરી.

(ગ) ધશી નેશનલ િાઈવે એકટ -૧૯૫૬ અંતગસર્કત નવ્રો નેશનલ િાઈવે -૭૫૧ (અમદાવાદ- ધ્રોલેરા
એર્યકપેસ િાઈવે પ્રોજેકટ) ને ચાર અને છ માગ્શીય કરવા માટદ જમશીન સંપાદનનશી કામગશીરી.

ઉપર્રોકત મુઉદા નંબર (ક) અને (ગ) થશી જણાવેલ ધવધવધ જમશીન સંપાદનના પ્રોજેકટ્રો માટદ તેના
સંલગ્ન એકટનશી જુદી જુદી કલમ મુજબ નશીચે જણાવેલ પમાણે જમશીન સંપાદનનશી કાયસર્કવાિી કરી વળતર
ચુકવશી જમશીન સંપાદનન્રો કબજ્રો લઇ જમશીન સંપાદનનશી કાયસર્કવાિીનશી પ પૂણસર્ક કરવામાં આવે છે.


જમશીન સંપાદન માટદ મળેલશી તમામ દરખાીસત્રો તપાસવશી



જમશીન સંપાદનના અધધધનયમનશી જુદી જુદી કલમ્રો મુજબ જમશીન સંપાદનના જાિદરનામા તૈયાર કરીને
ુ
અધધક કલેકટરશશી, કલેકટરશશી, અમદાવાદનશી મંજપૂરી માટદ મ્રોકલશી તયારબાદ રાજય સરકારશશીના મિદસલ
ધવભાગમાં મંજપૂરી માટદ મ્રોકલયા બાદ્ જાિદરનામા મંજુર થયેથશી જાિદરનામાનશી નકલ રાજય સરકારશશીના
માિીતશી ખાતાનશી કચેરી, અમદાવાદને ગુજરાતશી તેમજ અંગ્રેજી દજી દૈધનક વતસર્કમાનપત્રમાં પધસં પ્રસિધધધ માટદ
મ્રોકલશી તયારબાદ સંબંધધત ગામ ીસથળે તથા અનય કચેરીમાં પધસં પ્રસિધધધ માટદ મ્રોકલશી

પધસં પ્રસિધધધ રીપ્રોટસર્ક

મેળવવા તેમજ જમશીન ધારક્રોનશી વાંધા અંગેનશી અરજીઓ અને તેન્રો ધનકાલ કરવા, અંગેનશી ધવગેરદ
કાયસર્કવાિી કરવામાં આવે છે.


કલમ-૧૯(૧)ના આખરી જાિદરનામા બાદ કલમ-૨૧(૧)(૨)(૪)(૫) અંગેનશી ન્રોટીસ્રો અંગેનશી કાયસર્કવાિી કરી
જમશીન ધારક્રોના દાવાઓનશી સુનાવણશીનશી તારીખે સબંધધત ખાતેદાર્રોના રૂબરૂ જવાબ્રો લેવાનશી કાયસર્કવાિી
કરવામાં આવે છે.



સંપાહદત થતશી જમશીન્રોના વળતર ચુકવણશી માટદ ના ભાવ નહકી કરવા માટદ સબંધધત સબ-રજજીસેાર કચેરી
પાસેથશી છેલલા ત્રણ વષસર્કન્રો વેચાણ ઉતારા મંગાવશી અને જંત્રશી મેળવશી બવી બને ઉપરથશી જેન્રો ભાવ વધારદ િ્રોય
તે ભાવ નહકી કરી વળતર ચુકવણશી અંગેનશી ગણતરી કરવામાં આવે છે.



ઉપર જણાાં આવયા મુજબ નહકી થયેલ ભાવ અંગેનશી દરખાીસત  ડીએલપશીસશી સમર્યક મંજુરી માટદ મુકવામાં આવે
છે.



સંપાહદત જમશીનન્રો ડાફટ એવ્રો ડસર્ક તૈયાર કરવા અને તેને ાજયાં જરૂર િ્રોય તયાં મંજપૂરી માટદ મિદસ પૂલ
ધવભાગને મ્રોકલવાનશી કાયસર્કવાિી કરવામાં આવે છે અને સંપાદક સંીસથાને એવ્રો ડસર્ક મુજબનુ ં ફં ડ મ્રોકલશી
આપવામાં જણાવામાં આવે છે.



સંપાહદત જમશીનન્રો એવ્રો ડસર્ક પધસદ્ધ કરવા અને તેનશી નકલ સંબંધધત કચેરીઓને જરૂરી કાયસર્કવાિી અથવ
મ્રોકલશી આપવામાં આવે છે.



એકટનશી કલમ 77 અનુસાર સંબંધધત ખાતેદાર્રોને વળતર ચ પૂકવણાં અંગેનશી ન્રોટીસ મ્રોકલશી જરૂરી આધાર
પુરાવા મેળવશી વળતર ચુકવણા અંગેના “ગ” પત્રકમાં તેમજ કબજા પાવતશીમાં, રૂબરૂ જવાબના સબંધધત
ખાતેદાર્રોનશી સિીઓ લઇ વળતર ચુકવણા અંગેનશી કાયસર્કવાિી કરવામાં આવે છે..



એકટનશી કલમ 64 નશી મુજબ સંપાદીત જમશીનન્રો રદ ફ્રરનસ્રો મળેથશી સબંધધત ઓથ્રોરીટીને મ્રોકલશી
સુનાવણશીમાં મુદતે જરૂરી આધાર પુરાવાના રદ ક ડસર્ક સાથે ઓથ્રોરીટી સમર્યક િાજર રિદવાનુ ં િ્રોય છે.

૨.૫

વળતર ચ પૂકવણશીના હિસાબ જાળવવા

૨.૬

કચેરીમાં આવતા પત્ર ાં આવયવિારનશી ઇનવ ડસર્ક/આઉટવ ડસર્કનશી કામગશીરી.
કચેરીઓના અધધકારીશશી તેમજ કમસર્કચારી ીસટાફના પગાર ચ પૂકવણશી બબલ, ખચસર્ક, આકસીસમક બબલનશી કામગશીરી.

૨.૭
૨.૮

અરજદાર પાસેથશી નકલનશી માંગણશી થયેલશી નકલ આપવા અંગેનશી કાયસર્કવાિી કરવાનશી થાય છે.

૨.૯

લ્રોક અદાલતમાં સમાધાન માટદ મુકાતા કદસ્રોમાં સંપાદક સંીસથા સાથે સંકલનમાં રિી સરકારશશીના નશીતશી
ુ ાર સમાધાનનશી કામગશીરી.
ધનયમ્રોનસ

૨.૧૦ આરટીઆઇ અરજી, અપશીલ અરજીઓ અંગેનશી કાયસર્કવાિી કરવામાં આવે છે.
૨.૧૧ અનય કચેરીઓ પાસેથશી મળેલા પત્ર્રોન્રો ધનકાલ કરવામાં આવે છે.
૨.૧૨

જાિદરતંત્ર દારા આપવામાં આવતશી સેવાઓનશી યાદી અને સંબર્યકપત ધવવરણ ઉપર મુજબ

૨.૧૩

જાિદરતંત્રના રાાજય.ધનયામક કચેરી, પદદ શ ,જજલલ્રો,બલ્રોક , વગેરદ ીસતર્રોએ સંીસથાગત માળખાન્રો આલેખ
(ાજયાં લાગુ પ ડત્રો િ્રોય તયાં ) મે.જજલલા કલેકટરશશીના હક
ુ મ્રો ,સુચનાઓ અને માગસર્કદશસર્કન િદઠળ
સરકારશશીના ધનધત ધનયમ મુજબ બશીજા વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારીશશીનશી કચેરી અમદાવાદ
અમલવારી કરદ છે.

૨.૧૪

જાિદરતંત્રનશી અસરકરતા અને કાયસર્કર્યકમતા વધારવા માટદ લ્રોક્રોનશી અપેર્યકાઓ:૧. લ્રોક્રો તરફથશી તેમનશી અરજીઓ સાથે સરકારશશી તરફથશી નહકી થયેલ પુરાવ્રો જ્રો ડીને રજુ કરદ ત્રો
લ્રોક્રોને અરજીઓન્રો ધનકાલ સતવરદ અને ધનયત સમય મયાસર્કદામાં થાય અને જાિદરતંત્રનશી અસરકારકતા
અને કાયસર્કર્યકમતા માં વધાર્રો થઈ શકદ તેમ છે.

૨.૧૫

મુખય કચેરી અને જુદા જુદા ીસતર્રોએ આવેલશી અનય કચેરીઓનાં સરનામાં .

૧.

જજલલા કલેકટરશશી, કલેકટર કચેરી, સુભાષબશીજ સકસર્કલ પાસે અમદાવાદ.

૨

પ્રોજેકટ  ડાયરદ કટર, નેશનલ િાઈવે ૫૯, અમુલ બબલ ડડીંગ, દદ ના બ બેંકનશી બાજુમાં, વેજલપુર ર્રો ડ
અમદાવાદ.

૩

પ્રોજેકટ  ડાયરદ કટર, નવ્રો નેશનલ િાઈવે ૭૫૧, અમુલ બબલ ડડીંગ, દદ ના બ બેંકનશી બાજુમાં, વેજલપુર ર્રો ડ
અમદાવાદ

૪.

કાયસર્કપાલક ઈજનેરશશી નેશનલ િાઈવે

 ડીવશીઝન, બલ્રોક નં.૭/સશી બહુમાળી ભવન વસાપુર

ગવનસર્કમેનટ ક્રોલ્રોનશી વસાપુર, અમદાવાદ.
૫.

કાયસર્કપાલક ઈજનેરશશી અમદાવાદ (મા.મ) ધવભાગ , બહુમાળી બબલ ડડીંગ, વસાપુર ,અમદાવાદ.

૬.

કાયસર્કપાલક ઈજનેરશશી અમદાવાદ
લાલદરવાજા ,અમદાવાદ.

(મા.મ) પંચાયત ધવભાગ,જજલલા પંચાયત બબલ ડડીંગ,ભદ

પ્રકરણ-૩(ધનોયમ સંગ્રિ)
અધિકારીઓ અનોળ કમ્મચારીઓનોી સતા અનોળ ફરજ
૩.૧

સંીસથાના અધધકારીઓ અને કમસર્કચારીઓનશી સતા અને ફરજ્રોનશી ધવગત્રો:૧.િ્રોઉદ્રો:- વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારી
સસતાઓ/ફરજ્રો :જમશીન સંપાદનના જુદા જુદા પ્રોજેકટ્રો માટદ જમશીન સંપાદન કાયસર્કવાિી કરવા માટદ (ક) ધ રાઈટ ટુ ફદર
ક્રોમ્પેસેસન એન ડ ેાનસફરનસશી ઈન લેન ડ એકવશીઝશીશન ,રીિદબશીલશીટદ શન એન ડ રીસેટલમેનટ એકટ , ૨૦૧૩

(ખ ) ધશી નેશનલ િાઈવે એકટ -૧૯૫૬ ધવગેરદ કાયદા અનવયે વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારીશશી
જમશીન સંપાદનને લગતશી કામગશીરી અંગે સસતાઓ ભ્રોગવે છે તેમજ  ડીીસેીકટ ક્રોટસર્ક , નામદાર િાઇક્રોટ,સર્ક નામદાર
સુધપમ ક્રોટસર્કમા કચેરીના જમશીન સંપાદનના કદસ્રોમાં પેરાવાઇઝ રીમાકસર્કસ મ્રોકલવાનશી, જરૂર જણાય તયાં સરકારી
વકીલશશીના જણાાં આવયા અનુસાર એહફ ડદવશીટ કરવાનશી અને મુદતે સબંધધત ક્રોટ્મા િાજર રિદવાનુ થાય છે એકટનશી
કલમ 64 નશી મુજબ સંપાદીત જમશીનન્રો રદ ફ્રરનસ્રો મળેથશી સબંધધત ઓથ્રોરીટીને મ્રોકલશી સુનાવણશીમાં મુદતે જરૂરી
આધાર પુરાવાના રદ ક ડસર્ક સાથે ઓથ્રોરીટી સમર્યક િાજર રિદવાનુ ં િ્રોય છે. લ્રોક અદાલતમાં સમાધાન માટદ મુકાતા
કદસ્રોમાં સંપાદક સંીસથા સાથે સંકલનમાં રિી સરકારશશીના નશીતશી

ુ ાર સમાધાનનશી કામગશીરી. તેમજ
ધનયમનસ

આરટીઆઇ અપશીલ અને માહિતશી આય્રોગમાં પણ સુનાવણશી મુદતે િાજર રિદવાનુ ં થાય છે સરકારી ધતજ્રોરી
કચેરીમા મ્રોકલવાના થતા બબલ્રો માટદ ઉપા ડ અધધકારી તરીકદનશી સસતાઓ ભ્રોગવે છે તેમજ સરકારશશીમાંથશી અને
કલેકટરશશી તરફથશી વખત્રો વખત સોંપવામાં આવે તેવશી તમામ કામગશીરી
૨.િ્રોઉદ્રો:- નાયબ મામલતદાર
સસતાઓ/ફરજ્રો :નાયબ મામલતદાર કચેરીના ઓ.એસ. તરીકદ તેમજ કચેરીના જનરલ સુપરધવઝનનશી કામગશીરી. સરકારી
તશીજ્રોરીને મ્રોકલવામાં આવતા બબલ્રો તૈયાર કરવાનશી કામગશીરી તેમજ જમશીન સંપાદન અંગેનશી તમામ
કાયસર્કવાિીઓ કરવા માટદ નશી કામગશીરી,  ડીીસેીકટ ક્રોટ,સર્ક નામદાર િાઇક્રોટસર્ક, નામદાર સુધપમ ક્રોટસર્કમા કચેરીના
જમશીન સંપાદનના કદસ્રોમા પેરાવાઇઝ રીમાકસર્કસ તૈયાર કરવાના અને મુદતે સબંધધત ક્રોટ્મા મુદતે રદ ક ડસર્ક
સાથે િાજર રિદવાનુ થાય છે એકટનશી કલમ 64 નશી મુજબ સંપાદીત જમશીનન્રો રદ ફ્રરનસ્રો મળેથશી સબંધધત
ઓથ્રોરીટીને મ્રોકલશી સુનાવણશીમાં મુદતે જરૂરી આધાર પુરાવાના રદ ક ડસર્ક સાથે ઓથ્રોરીટી સમર્યક િાજર
રિદવાનુ ં િ્રોય છે. લ્રોક અદાલતમાં સમાધાન માટદ મુકાતા કદસ્રોમાં સંપાદક સંીસથા સાથે સંકલનમાં રિી
સરકારશશીના નશીતશી

ધનયમનુસાર સમાધાનનશી કામગશીરી.તેમજ આરટીઆઇ અપશીલ અને માહિતશી

આય્રોગમાં પણ સુનાવણશી મુદતે િાજર રિદવાનુ થાય છે તેમજ તેમને સોંપવામાં આવેલ દફતરના

કાગળ્રો/અરજીઓ/કદસ્રો પરતવે જરૂરી નોંધ લેખન, મુસઉદા લેખન કરી, કાયદાકીય રદ ફરનસ તથા પ્રોતાના
મંતાં આવય સિીત કચેરીના વ ડાને રજુ કરવા તેમજ કચેરીના વ ડા ધવારા તે નોંધ ઉપર જે આદદ શ /ધનણસર્કય
થઇ આવે તેને સુસંગત રિીને જેતે કાગળ/અરજી/કદસ્રોન્રો ધનકાલ કરવ્રો. અને

સરકારશશીમાંથશી,

કલેકટરશશી અને કચેરીના વ ડા તરફથશી વખત્રો વખત સ્રોપવામાં આવે તેવશી તમામ કામગશીરી

૩.િ્રોઉદ્રો:- નાયબ મામલતદાર
સસતાઓ/ફરજ્રો :નાયબ મામલતદાર તરીકદ તેમને સોંપવામાં આવેલ દફતરના કાગળ્રો/અરજીઓ/કદસ્રો પરતવે જરૂરી નોંધ
લેખન, મુસઉદા લેખન કરી, કાયદાકીય રદ ફરનસ તથા પ્રોતાના મંતાં આવય સિીત કચેરીના વ ડાને રજુ કરવા
તેમજ કચેરીના વ ડા ધવારા તે નોંધ ઉપર જે આદદ શ/ધનણસર્કય થઇ આવે તેને સુસંગત રિીને જેતે
કાગળ/અરજી/કદસ્રોન્રો ધનકાલ કરવ્રો. અને

સરકારશશીમાંથશી, કલેકટરશશી અને કચેરીના વ ડા તરફથશી

વખત્રો વખત સ્રોપવામાં આવે તેવશી તમામ કામગશીરી

૩

િ્રોઉદ્રો :- કલાકસર્ક
સસતાઓ/ફરજ્રો
તેઓને સોંપવામાં આવેલ કામગશીરી તેમજ તેમના દફતરને લગતા કાગળ્રોનશી આઉટવ ડસર્ક અને ઇનવ ડસર્કનશી
કામગશીરી, કાયસર્કપત્રમાં નોંધવા, એકાઉનટને લગતશી કામગશીરી તેમજ કચેરીના વ ડા તથા નાયબ
મામલતદારશશી ધવારા કાગળ્રો, કદસ્રો, ફાઇલ્રો ઉપર મળેલ સુચના મુજબનશી કામગશીરી. તેમજ તેમના
દફતરના રદ ક ડસર્કનશી જાળવણશીનશી કામગશીરી.

પ્રકરણ-૪ (ધનોયમ સંગ્રિ)
ુ રવાનોી કાય્મપર્યપધિધત
ધનોણ્મય લળવાનોી પ્રહ્રક્રિયામાં અનસ

૪.૧

જાિદરતંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િદઠળના અધધકારીઓ અને કમસર્કચારીઓએ ઉપય્રોગ કરવાના ધનયમ્રો,
ધવધનયમ્રો, સુચનાઓ, ધનયમસંગ્રિ અને દફતર્રોનશી યાદી પમાણેના નમુના મુજબ આ નમુન્રો ભરવાન્રો છે.
જુદા જુદા મુઉદાઓ અંગે ધનણસર્કય લેવા માટદ કઈ કાયસર્કપધધધત, અનુસરવામાં આવે છે ?

૪.૨


સરકારના કામકાજના કાયદાઓ તથા ધનયમ્રો, કચેરી કાયસર્કપધધધત, તથા વખત્રો વખત થતાં
પહરપત્ર્રો/ઠરાવ્રોનશી સુચનાઓ મુજબનશી કાયસર્કપધધધત.

૪.૩

અગતયનશી બાબત્રો માટદ ક્રોઇ ખાસ ધનણસર્કય લેવા માટદ નશી દીસતાવેજી કાયસર્કપધધધતઓ/ ઠરાવેલશી
કાયસર્કપધધધતઓ/ધનયત માપદં ડ્રો/ધનયમ્રો કયા કયા છે ?
જમશીન સંપાદના જુદા જુદા પ્રોજેકટ્રો માટદ જમશીન સંપાદન કાયસર્કવાિી કરવા માટદ (ક) ધ રાઈટ ટુ ફદર
ક્રોમ્પેસેસન એન ડ ેાનસફરનસશી ઈન લેન ડ એકવશીઝશીશન ,રીિદબશીલશીટદ શન એન ડ રીસેટલમેનટ એકટ , ૨૦૧૩
(ખ) ધશી નેશનલ િાઈવે એકટ -૧૯૫૬ ધવગેરદ કાયદા અને જમશીન સંપાદીત અધધધનયમના ધનયમ્રો
ધવગેરદનશી જ્રોગવાઇઓ મુજબ.

૪.૪

ધનણસર્કયને જનતા સુધશી પિ્રોચા ડવાનશી કઇ ાં આવવવીસથા છે ?


અત્રેનશી કચેરી ધવારા કરવામાં આવતા ધનણસર્કય્રોનશી જાણ ભારત સરકારના પ્રોીસટ ખાતા મારફતે સબંધધત
અરજદારશશીઓને જાણ કરવામાં આવે છે.
પ્રકરણ-૫ (ધનોયમ સંગ્રિ)
ધનોયત કાયયો બજાવવા નોનકી કરે લા િ રણ
સદર કચેરી જજલલા કચેરીના તાબાનશી કચેરી છે, જેથશી જુદા-જુદા ધવષય સબંધશી અરજીઓ/તુમાર/કદસ્રો
ધવગેરદમાં સરકારીશશી ધવારા ઠરાવેલ ધ્રોરણ્રો અનુસરવામાં આવે છે.

પ્રકરણ-૬ (ધનોયમ સંગ્રિ)
ુ નોાઓ, ધનોયમ સંગ્રિ અનોળ દફતર
કાયયો કરવા માટે નોા ધનોયમ , ધવધનોયમ , સચ

૧

જાિદર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િદઠળના અધધકારીઓ અને કમસર્કચારીઓએ ઉપય્રોગ કરવાના ધનયમ્રો,
ધવધનયમ્રો, સુચનાઓ, ધનયમ સંગ્રિ, અને દફતર્રોનશી યાદી



કચેરી કાયસર્કપધધધત, જમશીન સંપાદના જુદા જુદા પ્રોજેકટ્રો માટદ જમશીન સંપાદન કાયસર્કવાિી કરવા માટદ
(ક) ધ રાઈટ ટુ ફદર ક્રોમ્પેસેસન એન ડ ેાનસફરનસશી ઈન લેન ડ એકવશીઝશીશન ,રીિદબશીલશીટદ શન એન ડ
રીસેટલમેનટ એકટ , ૨૦૧૩ (ખ) ધશી નેશનલ િાઈવે એકટ -૧૯૫૬ ધવગેરદ કાયદા અને જમશીન સંપાદીત
અધધધનયમના ધનયમ્રો ધવગેરદનશી જ્રોગવાઇઓ મુજબ. તથા સરકારશશી ધવારા બિાર પા ડવામા આવતા
વખત્રો વખતના ઠરાવ્રો અને પહરપત્ર્રોનશી સુચનાઓનુ પાલન કરવાનુ.ં

પ્રકરણ-૭ (ધનોયમ સંગ્રિ)
જાિદર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િદઠળનશી ાં આવયસકતઓ પાસેના દીસતાવેજ્રોનશી કર્યકાઓ અંગેન ુ ં
અ.નં

દીસતાવેજનશી કર્યકા

દીસતાવેજનુ ં નામ અને તેનશી

દીસતાવેજ મેળવવાનશી

નશીચેનશી ાં આવયસકત

એક લશીટીમાં ઓળખાણ

કાયસર્કપધધધત

પાસે છે/તેના
ધનયંત્રણમાં છે.

૧

વધારાના ખાસ

અત્રેનશી કચેરીના કાયસર્કર્યકેત્રમાં

રૂબરૂ/ટપાલ અરજી

સબંધધત નાયબ

જમશીન સંપાદન

િ્રોય તેવશી ધનકાલ કરદ લ

ુ ાર ફી
કરી ધનયમ્રોનસ

મામલતદાર

અધધકારી

અરજીઓ/કદસ્રો/ફાઇલ્રો

ભરીને

પ્રકરણ-૮ (ધનોયમ સંગ્રિ)
નોીધત િડતર અથવા નોીધતનોા અમલ સંબિી જાિેર જનોતાનોા સભય સાથળ સલાિ-પરામર્મ અથવા તળમનોા
પ્રધતધનોિતવ માટે નોી ક ઇ વયવસથા િ ય ત તળનોી ધવગતળ
આ કચેરી જજલલા કચેરીના તાબાનશી કચેરી છે. આથશી નશીધત ઘ ડતર આ કચેરીના કાયસર્કર્યકેત્રમાં નથશી.
પ્રકરણ-૯ (ધનોયમ સંગ્રિ)
અધિકારીઓ અનોળ કમ્મચારીઓનોી માહિતી પસુ તીકા
અ નં.
૧

નામ
િસમુખ એસ. પટદ લ

િ્રોઉદ્રો
વધારાના ખાસ

ફ્રોન નંબર

ઇ-મેઇલ

મ્રોબાઇલ નંબર

ઓહફસ

૯૯૦૯૦૦૪૯૪૯

(૦૭૯)

જમશીન

૨૭૫૬૧૯૭૦

સંપાદન

થશી ૭૭

અધધકારીશશી

એકસટટ નસન
નં. ૪૨૪

૨

એ.કદ.શશીમાળી

નાયબ

૯૯૭૪૪૨૬૧૯૧

મામલતદાર
૩
૪

એસ. એન.

નાયબ

આનદજીવાલા

મામલતદાર

ધનલેષ.એ.રાઠ્રો ડ

નાયબ

-

મામલતદાર
૫

શૈલેષ.એ.પજાપધત

૬

શેતા પશી.પટદ લ

સવવયર

૯૭૨૫૫૯૩૪૧૨

કલાકસર્ક

૯૬૨૪૧૯૬૨૦૫

૭

એસ.પશી.સ્રોલંકી

પટાવાળા

-

૮

આર.કદ.સ્રોલંકી

પટાવાળા

-

addsplao@gmail.com

૯

એન.પશી.વાચા

પટાવાળા

-

પ્રકરણ-૧૦ (ધનોયમ સંગ્રિ)
ુ બ મિેનોતાણાનોી પર્યપધિધત સહિત દરે ક અધિકારી અનોળ કમ્મચારીનોળ મળત ુ માસીક
ધવધનોયમ નોી જ ગવાઇ કયા મજ
મિેનોતાણ.ંુ
કમ

નામ

િ્રોઉદ્રો

માધસક મિદનતાણું

વળતર/વળ

ધવધનયમમાં જણાાં આવયા

(બેઝશીક પે-રૂધપયામાં)

તર ભથ્ુ

મુજબ મિદનતાણું
નહકી કરવાનશી
કાયસર્કપધધધત.

૧

િસમુખ એસ. પટદ લ

વધારાના

૮૪૯૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

૬૮૦૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

૭૨૦૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

૩૮૦૯૦/-

-

ધનયમ મુજબ

ખાસ જમશીન
સંપાદન
અધધકારીશશી
૨

એ.કદ.શશીમાળી

નાયબ
મામલતદાર

૩
૪

એસ. એન.

નાયબ

આનદજીવાલા

મામલતદાર

ધનલેષ.એ.રાઠ્રો ડ

નાયબ
મામલતદાર

૫

શૈલેષ.એ.પજાપધત

૬

શેતા પશી.પટદ લ

સવવયર

૨૬૩૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

કલાકસર્ક

૧૯૯૫૦/-

-

ધનયમ મુજબ

૭

એસ.પશી.સ્રોલંકી

પટાવાળા

૨૮૦૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

૮

આર.કદ.સ્રોલંકી

પટાવાળા

૨૭૨૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

૯

એન.પશી.વાચા

પટાવાળા

૨૯૭૦૦/-

-

ધનયમ મુજબ

પ્રકરણ -૧૧ (ધનોયમ સંગ્રિ)
તમામ ય જનોાઓ, સચુ ચત ખચ્મ અનોળ ચકુ વળલા નોાણાં પરનોા અિેવાલ નોી ધવગત દરા્મવતી, તળનોી દરે ક એજન્સીનોળ
ફાળવળલ અંદાજપત


આ કચેરી જજલલા કચેરીના તાબાનશી કચેરી છે. તેમજ આ કચેરીમાં ક્રોઇ ય્રોજનાના અમલશીકરણ માટદ
સશીધશી ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવતશી નથશી. જેથશી માહિતશી શુનય છે.
પ્રકરણ -૧૨ (ધનોયમ સંગ્રિ)

ફાળવળલ રકમ સહિત સબસીડી કાય્મ્રક્રિમ નોી અમલ બજવણીનોી રીત અનોળ એવા કાય્મ્રક્રિમ નોી લાી લાભાથ લાભાર્થીઓનોી ધવગત


આ કચેરી િીસતક ક્રોઇ સબસશી ડી કાયસર્કકમ્રોન ુ ં અમલશીકરણ થતુ ન િ્રોઇ, માહિતશી આપવાનશી થતશી નથશી.
પ્રકરણ -૧૩ (ધનોયમ સંગ્રિ)
તળણળ આપળલ રાિત , પરધમટ કે અધિકૃધત મળળવનોારનોી ધવગત .



આ કચેરી િીસતક આવશી ક્રોઇ કામગશીરીનુ ં અમલશીકરણ થતું ન િ્રોઇ, માહિતશી આપવાનશી થતશી નથશી.
પ્રકરણ -૧૪ (ધનોયમ સંગ્રિ)
ઇલળક્ ધનોક સવરૂપમાં તળનોળ ઉપલઉપલબિ અથવા તળનોી પાસળનોી માહિતીનોળ લગતી ધવગત



આ કચેરી િીસતક આવશી ક્રોઇ માહિતશી ઉપલબધ નથશી.
પ્રકરણ -૧૫ (ધનોયમ સંગ્રિ)

જાિેર ઉપય ગ માટે ધનોી લાભાવવામાં આવતા િ ય, ત તળવા ગંથાલય અથવા તળનોા વાચનોકક્ષનોા કામકાજનોા કલાક
સહિતનોી માહિતી મળળવવા માટે નોાગરીક નોળ ઉપલઉપલબિ સધુ વિાઓનોી ધવગત
૧

લ્રોક્રોને માહિતશી મળે તે માટદ ધવભાગે અપનાવેલ સાધન્રો, પધધધતઓ અથવા સવલત્રો જેવશી કદ,


કચેરી ગ્રંથાલય-ના



નાટક અને શ્રો-ના



વતસર્કમાન પત્ર્રો-ના



પદશન્-ના



ન્રોટીસ બ્રો ડસર્ક-િા



કચેરીમાં રદ ક ડસર્કન ુ ં ધનરીર્યકણ-િા



દીસતાવેજ્રોનશી નકલ્રો મેળવવાનશી પધધધત
દીસતાવેજ્રોનશી નકલ્રો મેળવવા અરજદારશશીઓ કચેરીમાં અરજી કરવશી જરૂરી છે.
કચેરીમાં અરજી મળયા બાદ, માંગણશી કરવામાં આવેલ માહિતશી/દીસતાવેજ્રોનશી નકલ
ુ ાર ફી વસુલશી, ધનયત સમયમાં માહિતશી પ પૂરી પા ડવામાં આવે છે.
તૈયાર કરી, ધનયમ્રોનસ



ઉપલભય મુહદત ધનયમ સંગ્રિ-ના



જાિદર તંત્રનશી વેબસાઇટ-ના



જાિદર ખબરના અનય સાધન્રો-ના
મદુ ા નોંબર. ૧૬

૧

જાિદર માહિતશી અધધકારીનુ ં નામ, િ્રોઉદ્રો:-

િસમુખ એસ પટદ લ ( જી.એ.એસ )
વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારીશશી અમદાવાદ

૨

મદદનશીશ જાિદર માહિતશી અધધકારીનુ ં નામ, િ્રોઉદ્રો:- એ.કદ.શશીમાળી
નાયબ મામલતદાર

૩

એપેલેટ ઓથ્રોરીટી:- ધનવાસશી અધધક કલેકટર, જજલલા સેવા સદન, સુભાષબશીજ સકસર્કલ પાસે અમદાવાદ.
ુ નોંબર-૧૭
મદ

ઠરાવવામાં આવે તેવશી બશીજી માહિતશી


માહિતશી શ પૂનય છે.

( િસમુખ પટદલ )
ીસથળ:-અમદાવાદ.

જાિદર માહિતશી અધધકારી અને

તા.૦૫ /૦૯ /૨૦૧૮

વધારાના ખાસ જમશીન સંપાદન અધધકારી
અમદાવાદ

