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માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર
અધિધનયમ - ર૦૦૦૦પ ના
અમલીકરણ અંગે
સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલ,મિટસલ ધવભાગાગ, ગાંિીનગર

પ્રકરણ-ર (નિયમ સંગ્રહ-૧)
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સંગઠિિી નિગતો, કાય્યો અિઅ ફરજો
ર.૧

જાહહર તંત્ર ઉદઅ શ/હહત ે
ુ ધવભાગાગ એ લમોકમોને સપરર્શતમો એક મિતવનમો ધવભાગાગ
રાજય સરકારના અનેકધવિ ધવભાગાગમોમાં મિટસલ
ુ ધવભાગાગની કામગીરી ઘણી જ અગતયની છેે. આ કામગીરી ગામય કકકાએ તલા્ી કમ મં મંતીંત્રીશી
છેે. મિટસલ
ઘવારા, તાલુકા કકકાએ મામલતદારંત્રીશી તતથા તાલુકા ધવકાસ અધિકારીંત્રીશી ઘવારા, ઉપધવભાગાગીય કકકાએ
મદદનીર / નાયબ કલેક્રંત્રીશીઓ ઘવારા અને  જજિલલા કકકાએ કલેક્રંત્રીશી તતથા  જજિલલા ધવકાસ અધિકારીંત્રીશી
ુ ધવભાગાગની અનેક
ઘવારા તથાય છેે. આનુ ં ધનયં મંતણ રાજય કકકાએ મિટસલ ધવભાગાગ ઘવારા તથાય છેે.મિટસલ
રાખાઓ છેે. તે પૈકી સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલ ૫ણ ધવભાગાગની જ એક રાખા છેે .જેમાં સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલ એ
ુ ધવભાગાગનમો એક ભાગાગ ગણાય છેે અને રાખાના વડા તરીકટ રાજય સરકારટ સચિવંત્રીશી કકકાના એક
મિટસલ
અધિકારીની જગયા ઉભાગી કરટ લ અને તેમના િાતથ નીિે પ્મોજેક્ ઓહઓફિસરંત્રીશી,ડી.આઇ.એલ.આરંત્રીશી, નાયબ
મામલતદાર તતથા કારકુન ઓફિરજ બજાવે છેે.

ર.ર

જાહહર તંત્રન ંે નમશિ / દેરંદહશીપણ ંે (નિઝિ)
આ તં મંત ખાતે ઇ-ઘરા મા્ટ  જજિલલા/ તાલુકા મુલાકાતમો અને ઇ-ઘરાના પ્શમોનુ ં સંકલન અને
્ટ કધનકલ પ્શમોનુ ં એન.આઇ.સી.ના સંપકર્શમાં રિી સમોિલલુરન લાવવુ, ઇ-ગવર્શનનસ અંતગર્શત ઇ-જમીન પ્મોજેક્
િટઠળ ઇ-રજીસસટ રનની કામગીરી, લેનડ રટ કડર્શ કમોમમ્ુ્રાઇઇઝેરનના રીીવલુની કામગીરી, રાજયના તમામ
તાલુકામાં ભુલેખ સમોઓફિ્વેર ના માઘયમતથી ROR નકલમો આ૫વાની કામગીરી તેમજ િકક૫ મંતકની ઓફિટરઓફિાર
નોંઘમો પાડવાની કામગીરીનુ ં મમોધન્હરિંગ કરવામાં આવે છેે.

ર.૩

ે ો ઈનતહાસ અિઅ તઅિી રચિાિો સંદદરંદર્ભ :જાહહર તંત્રિો ટંક
આ કિેરી સને ૧૯૮પ તથી અમલમાં આવી છેે અને આ કિેરી રાજયકકકાની છેે . મુદા નં. ર.૧ માં
જણાીવયા અનુસારના ઉદટ રમો આ કિેરી મા્ટ ના છેે.

ર.૪

જાહહર તંત્રિી ફરજો :ઇ-ઘરા સમોઓફિ્વેર અંતગર્શતની મુશકટલીઓ, જમીનને લગત સમોઓફિ્વેર બનાવવા તતથા રાજય કકકાએ
તેન ુ ં મમોધન્હરિંગ કરવુ, ઇ-ઘરા, જેવા અધત મિતવની ઓનલાઇન સીસ્મને સંકચલત કરી ઇન્ીગે્ટડ સીસ્મ
બનાવવાની

કામગીરી,

ઇ-ગામ

પ્મોજેક્

અંતગર્શત

એન.આઇ.સીના

સંપકર્શમાં

રિી

ધનરાકરણની

કામગીરી,બેંકમોને લમોન અંગેના બમોજાની ઓફિટરઓફિાર નોંઘ દાખલ કરવા સુ૫ર એડમીન પાસવડર્શ ઓફિાળવવાની
કામગીરી,i-ORA, iRCMS,

જેવા સમોઓફિ્વેર એન.આઇ.સી.ના સંકલન માં રિી બનાવવા તતથા તેમનુ ં

મમોધન્હરિંગ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છેે.

ે ય પ્રય પ્ર્રવન્ર્રવૃત્તિ / કાય્યો
ર.પ. જાહહર તંત્રિી મુખ

રાજયમાં મિટસલી કિેરીઓ માં ઇ-ઘરા સમોઓફિ્વેર અંતગર્શતની મુશકટલીઓનુ ં એન.આઇ.સીના
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સંકલનમાં રિીને ધનરાકણર કરવુ,ં જમીનને લગત સમોઓફિ્વેર બનાવવા તતથા રાજય કકકાએ તેન ુ ં મમોધન્હરિંગ
કરવુ, ઇ-ઘરા,ઇ-સ્ટ મપ્પીંગ,ઇ-રજીસસટ રન, ઇ-જમીન, ઇ-સવ્, પ્મો૫્રો૫ર્ટીકાડર્શ જેવા અધત મિતવની ઓનલાઇન
સીસ્મને

સંકચલત

કરી

ઇન્ીગે્ટડ

સીસ્મ

બનાવવાની

કામગીરી,

ઇ-ગામ

પ્મોજેક્

અંતગર્શત

એન.આઇ.સીના સંપકર્શમાં રિી ધનરાકરણની કામગીરી,બેંકમોને લમોન અંગેના બમોજાની ઓફિટરઓફિાર નોંઘ દાખલ
કરવા સુ૫ર એડમીન પાસવડર્શ ઓફિાળવવાની કામગીરી,i-ORA, iRCMS, જેવા સમોઓફિ્વેર એન.આઇ.સી.ના
સંકલન માં રિી બનાવવા તતથા તેમનુ ં મમોધન્હરિંગ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છેે.

ર.૬

જાહહર તંત્ર  ઘિારા આપિામાં આિતી સઅિાઓિી યાદ યાદી અિઅ તઅન ંે સંસંક સંક્ષિક્ષિપત નિિરણતઅ મંતેની કિેરી રાજયકકકાની િમોવાતથી પ્જાને સીિી રીતે કમોઈ સેવા આપવા સાતથે સંકળાયેલ નતથી.

ર.૭

જાહહર તંત્રિા રાજય / નિયામક કચઅર યાદી / પ્રદહ શ / જિજલ્લો / બલોક િગઅ રહ સતરોએ સંસંાગત માળાળખાન ંે
આલઅાળખ (જયાં લાગ ે પડત ંે હોય તયાં)
ુ તપાસણી કધમરનરંત્રીશી અને િમોદોાની રૂએ સચિવંત્રીશી મિટસલ
ુ ધવભાગાગ
મિટસલ

પ્મોજેક્ ઓહઓફિસરંત્રીશી

ડી.આઇ.એલ.આર

નાયબ મામલતદાર

કારકુન

પ્ાવાળા(આઉ્સમોસર્શ)
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ર.૮

જાહહર તંત્રિી અસરકારકતા અિઅ કારકંદર્ભય સંક્ષિમતા િતા વધારિા માટ હ િી લોકો પાસઅિી અપઅ સંક્ષિાઓતઆ કિેરીને લમોકમો સાતથે કમોઈ સીિમો સંપકર્શ નતથી. તેમ છેતાં કિેરીમાં મળતી લમોકમોની અરજીઓ /
ઓફિહરયાદમો પરતવે જરૂર પડયે લમોકમો પાસેતથી વધુ ધવગતમો મંગાવવાની તથાય અતથવા રૂબરૂ સાંભાગળવાની તક
આપવામાં આવે તયારટ લમોકમોએ સિયમોગ આપવમો જમોઈએ.

ર.૯

લોક સહયોગ મઅળિિા માટહ િી ગોઠિણ અિઅ પ ઘતા વધનતઓ :મુદા નં. ર.૬ મુજબ અ મંતેની કિેરી ઘવારા કમોઈ સેવા આપવામાં આવતી ન િમોવાતથી આ કિેરીને
લાગુ પડત ુ નતથી.

ર.૧૦

સઅિા આપિાિા દહ ાળખરહ ાળખ / નિયંત્રણ અિઅ જાહહર ફર યાદીયાદ નિિારણ માટહ ઉપલબતા વધ તંત્રતમિટસલ તપાસણી કધમશરંત્રીશી અને િમોદાની રૂએ સચિવંત્રીશી,
મિટસલ ધવભાગાગ,બલમોકનં.૧૧/૭,
સચિવાલય,ગાંઘીનગર

ર.૧૧

ે ય કચઅર યાદી અિઅ જેદા જેદા સતરોએ આિઅલ અનય કચઅર યાદીઓિા સરિામા િપરાશકારિઅ
મુખ
સમજિામાં સરળ પડહ તઅ માટહ જિજલ્લાિાર િગર્ગીકરણ કરો.

(૧)

સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલ:
ુ ધવભાગાગ, સચિવાલય, ગાંિીનગર.
સરનામુ ં : બલમોક નં. ૧૧/ ૯મમો માળ, મિટસલ

ર.૧ર

કચઅર યાદી શરૂ ંિાિો સમય :- સિારહ ૧૦.૩૦ કલાકહ
કચઅર યાદી બંતા વધ ંિાિો સમય :- સાજે ૧૮-૧૦ કલાકહ

પ્રકરણ - ૩ (નિયમ સંગ્રહ -ર)

5

અનતા વધકાર યાદીઓ અિઅ કમંદર્ભચંદર્ભચાર યાદીઓિી સ્ર્રવૃત્તિા અિઅ ફરજો
૩.૧ સંસંાિા અનતા વધકાર યાદીઓ અિઅ કમંદર્ભચાર યાદીઓિી સ્ર્રવૃત્તિા અિઅ ફરજોિી નિગતો
૧.

હોદો :-

પ્રોજેકટ ઓઓફફસર (SMC)

ફરજો :

ુ
સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલને લગતી કામગીરી અંગે કાયદા પ્માણે અને સરકારના મિટસલ
ધવભાગાગની વિીવ્ી સિનાઓ મુજબ ઓફિરજ અદા કરવાની છેે.

૨.

હોદો :-

ડ યાદી.આઇ.એલ.આર.

ફરજો :

ુ
સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલને લગતી કામગીરી અંગે કાયદા પ્માણે અને સરકારના મિટસલ
ધવભાગાગની વિીવ્ી સિનાઓ મુજબ ઓફિરજ અદા કરવાની છેે.

૩.

હોદો :સ્ર્રવૃત્તિા :

કમંદર્ભચાર યાદીઓ :પમોતાને સમોપાયેલ દઓફિતરની ધનયમમોનુસાર નોંિ મુકવા તતથા તેને અનુરૂપ ઓફિાઈલમાં
મંતીવય રજુ કરવુ.ં

ફરજો :

પમોતાના દઓફિતરને લગતી કામગીરી ધનયમાનુસાર કરવાની તતથા ઉપરના અધિકારીને
ધનણર્શય કરવા અંગે હદરા સુિન કરવુ.ં

પ્રકરણ - ૪ (નિયમ સંગ્રહ - ૩)
કાય્યો કરિા માટહ િા નિયમો, નિનિયમો, સ ચચિાઓ નિયમસંગ્રય પ્ર્રહ અિઅ દફતરો
૪.૧
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જાિટરતં મંત અતથવા તેના ધનયં મંતણ િટઠળના અધિકારીઓ અને કમર્શિારીઓએ ઉપયમોગ કરવાના ધનયમમો,

ધવધનયમમો, સિનાઓ, ધનયમસંગિ અને દઓફિતરમોની યાદી નીિેના નમના મુજબ દરટ ક પ્કારના દસતાવેજ મા્ટ
ભાગરવાનમો છેે.
આ કિેરી ઘવારા રાજયના જમીનને લગત તતથા ઇ-ઘરાને લગત ્ટ કનીકલ કામગીરી સંભાગાળવવામાં આવે
છેે તેમજ અરજદારમો તરઓફિતથી મળતી અરજીઓ / ઓફિહરયાદમો પરતવે કામગીરી કરવામાં આવે છેે. આમ, કિેરીમાં
મુખયતવે ્ટ કનીકલને લગતી કામગીરી કરવામાં આવે છેે. જેતથી જાિટરતં મંત અતથવા તેના ધનયં મંતણ િટઠળના
અધિકારીઓ અને કમર્શિારીઓએ ઉપયમોગ કરવાના ધનયમમો, ધવધનયમમો, સિનાઓ, ધનયમસંગિ અને દઓફિતરમોની
યાદી આપવાનમો પ્શન રિટતમો નતથી અને દસતાવેજ ભાગરવાનમો રિટતમો નતથી. તેમ છેતાં કિેરીનુ ં સરનામુ ં નીિે મુજબ
છેે.
સરિામ ંે :સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલ,
બલમોક નં. ૧૧, નવમમો માળ,
સરદારભાગવન, ગાંિીનગર
્ટ લીઓફિમોન નં.૨૩૨૫૨૨૧૨
ઈમેઈલ : lrcunit2-rev@gujarat.gov.in
અનય :ધવભાગાગ ઘવારા ધનયમમો, ધવધનયમમો, સુિનાઓ
ધનયમસંગિ અને દઓફિતરમોની નકલ મા્ટ લેવાની ઓફિી જમો િમોય તમો :- અ મંતેતથી આવા કમોઈ ધનયમ સંગિ અને દઓફિતરમોની
નકલ આપવાની રિટતી નતથી.
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પ્રકરણ- પ (નિયમ સંગ્રય પ્ર્રહ - ૪)
િીનત ઘડતર અંિા િીનતિા અમલ સંબંતા વધી જિતાિા સભયો સાંઅ સલાહ પરામશંદર્ભ અંિા તઅમિા પ્રનતનિનતા વધતિ
માટહ િી કોઈ વયિસંા હોય તો તઅિી નિગતો
િીનત ઘડતર :
પ.૧

શુ ં નીધતઓના ઘડતર મા્ટ જનતાને અતથવા તેના પ્ધતધનધિઓની સલાિ પરામરર્શ / સિભાગાચગતા મેળવવા

મા્ટ ની કમોઈ જમોગવાઈ છેે ? િમોય તમો નીિેના નમનામાં આવી ધનધતની ધવગતમો આપમો.
અ.નં.

ધવષય /

શુ ં જનતાની સિભાગાચગતા સુધનધશિત કરવાનુ ં

જનતાની સિભાગાગીતા

મુદમો

જરૂરી છેે ? િા / ના

મેળવવા મા્ટ ની ીવયવસતથા

અ મંતેની કિેરી સરકારંત્રીશીની નીધતઓની અમલકતાર્શ િમોઈ પ્શન નતથી
િીનતઓિો અમલ :
પ.ર

શુ ં નીધતઓના અમલ મા્ટ જનતાની અતથવા તેમના પ્ધતધનધિઓની સલાિ,પરામરર્શ/સિભાગાગીતા મેળવવા

મા્ટ ની કમોઈ જમોગવાઈ છેે ? જમો િમોય તમો, આવી જમોગવાઈઓની ધવગતમો નીિેના નમનામાં આપમો.
અ.નં.

ધવષય /

શુ ં જનતાની સિભાગાચગતા સુધનધશિત કરવાનુ ં

જનતાની સિભાગાગીતા

મુદમો

જરૂરી છેે ? િા / ના

મેળવવા મા્ટ ની ીવયવસતથા

અ મંતેની કિેરી સરકારની નીધતઓની અમલકતાર્શ િમોઈ પ્શન નતથી

ીવયવસતથા કરવાનમો પ્શન

તેમાં જનતાની સિભાગાગીતા સુધનધશિત કરવાનુ ં જરૂરી નતથી.

રિટતમો નતથી
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પ્રય પ્ર્રકરણ - ૬ (નિયમસંગ્રહ - પ)
જાહહર તંત્ર અંિા તઅિા નિયંત્રણ હહઠળિી વયઓફકતઓ પાસઅિા દસતાિઅજોિી ક સંક્ષિાઓ અંગઅ ન ંે પત્રક
૬.૧

સરકારી દસતાવેજમો ધવરેની માહિતી આપવા નીિેના નમનાઓનમો ઉપયમોગ કરરમો જયાં આ દસતાવેજમો
ઉપલબિ છેે તેવી જગયઓ જેવી કટ સચિવાલય કકકા, ધનયામકની કિેરી કકકા, અનયનમો ઉિલલેખ કરવમો
(અનય લખવાની જગયાએ કકકાનમો ઉિલલેખ કરમો)
અ.નં.

દસતાવેજની

દસતાવેજનુ ં નામ અને

દસતાવેજ

નીિેની ીવયહકત પાસે

કકકા

તેની એક લી્ીમાં

મેળવવાની

છેે / તેના ધનયં મંતણમાં

ઓળખાણ

કાયર્શપઘિધત

છેે

અ મંતેની કિેરી તેમજ તેના ધનયં મંતણ િટઠળની કિેરીઓમાં કમોઈ જાિટર જનતાને આપવાના
દસતાવેજમો િમોતા નતથી. મા્ટ આ અંગે કમોઈ માહિતી આપવાની રિટતી નતથી.

પ્રકરણ - ૭ (નિયમસંગ્રહ - ૭)
તઅિા દરાગ તર યાદીકહ રચાયઅલી બોડંદર્ભ, પઓફરષદ, સનમનતઓ અિઅ અનય સંસંાઓન ંે પત્રક
૭.૧

જાિટરતં મંતને લગતાં બમોડર્શ, પહરષદમો, સધમધતઓ અને અનય મંડળમો અંગેની ધવગત નીિેના નમનામાં
આપમો.
અ મંતેની કિેરીના ભાગાગ તરીકટ બમોડર્શ, પહરષદમો, સધમધતઓ અને અનય મંડળમો આવેલ નતથી. આતથી, આ
અંગે કમોઈ માહિતી આપવાની રિટતી નતથી.
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પ્રકરણ - ૮ (નિયમસંગ્રહ - ૭)
સરકાર યાદી જાહહર માઓફહતી અનતા વધકાર યાદીઓિાં િામ, હોદા અિઅ અનય નિગતો
૮.૧

જાિટર તં મંતના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીર સરકારી માહિતી અધિકારી અને ધવભાગાગીય
કાયદાકીય (એપેલે્) સતાધિકારી ધવરેની સંપકર્શ માહિતી નીિેના નમનામાં આપમો.
સરકારી તં મંતનુ ં નામ :સ્ટ ્ મમોધન્હરિંગ સેલ,મિટસલ ધવભાગાગ,
બલમોક નં. ૧૧/૯ મમો માળ, સચિવાલય, ગાંિીનગર

અ.

જાહહર માઓફહતી અનતા વધકાર યાદી:
નામ

િમોદમો

ઓફિમોન નંબર
કિેરી
ઘર

નં
૧ ંત્રીશી હરનકટર ૫્ટ લ પ્મોજેક્
ઓહઓફિસર


અ.
નં
૧

૦૦૭૯-ર૩ર
પ૧૬૦૦૬

નિદરાગીય એપઅલઅટ (કાયદા) સ્ર્રવૃત્તિાનતા વધકાર યાદી :નામ

ંત્રીશી
ગુણવંત
વાઘેલા

િૉદમો

અધઘક
કલેક્રંત્રીશી,

મિટસલ
તપાસણી
કધમશરંત્રીશીની
કિેરી
,ગાંઘીનગર

ઓફિમોન નંબર
કિેરી
ઘર

0792325 ૨૫
૧૯

-

ઓફિટકસ

ઇ-મેઈલ

Projectofficerrev@
પર૩૩૦૦ gujarat.gov.in

-

ર૩ર-

ઓફિટકસ

ઇ-મેઈલ

-

Adcoll-vigrev@gujarat.go
v.in
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પ્રય પ્ર્રકરણ - ૯
ે રિાિી કાયંદર્ભપ ઘતા વધનત
નિણંદર્ભય લઅિાિી પ્રઓફ્રક્રિયામાં અનસ
૯.૧

11

ે ાઓ અંગઅ નિણંદર્ભય લઅિા માટહ કઈ કાયંદર્ભપ ઘતા વધનત અનસ
ે રિામાં આિઅ છઅ ? (સસંકચિાલય નિયમ
જેદા જેદા મદ
સંગ્રહ અિઅ કામકાજિા નિયમોિા નિયમસંગ્રહ, અનય નિયમો / નિનિયમો િગઅ રહિો સંદદરંદર્ભ ટાંક યાદી શકાય)

રાજયમાં મિટસલી કિેરીઓ માં ઇ-ઘરા સમોઓફિ્વેર અંતગર્શતની મુશકટલીઓનુ ં એન.આઇ.સીના
સંકલનમાં રિીને ધનરાકણર કરવુ,ં જમીનને લગત સમોઓફિ્વેર બનાવવા તતથા રાજય કકકાએ તેન ુ ં મમોધન્હરિંગ
કરવુ, ઇ-ઘરા,ઇ-સ્ટ મપ્પીંગ,ઇ-રજીસસટ રન, ઇ-જમીન, ઇ-સવ્, પ્મો૫્રો૫ર્ટીકાડર્શ જેવા અધત મિતવની ઓનલાઇન
સીસ્મને

સંકચલત

કરી

ઇન્ીગે્ટડ

સીસ્મ

બનાવવાની

કામગીરી,

ઇ-ગામ

પ્મોજેક્

અંતગર્શત

એન.આઇ.સીના સંપકર્શમાં રિી ધનરાકરણની કામગીરી,બેંકમોને લમોન અંગેના બમોજાની ઓફિટરઓફિાર નોંઘ દાખલ
કરવા સુ૫ર એડમીન પાસવડર્શ ઓફિાળવવાની કામગીરી,i-ORA, iRCMS જેવા સમોઓફિ્વેર એન.આઇ.સી.ના
સંકલન માં રિી બનાવવા તતથા તેમનુ ં મમોધન્હરિંગ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છેે.

કિેરીમાં ઉપરમોકત જણાવેલી કામગીરી ઉપરાંત વિીવ્ને લગતી તેમજ હિસાબને લગતી
કામગીરી તથાય છેે. આવી કામગીરી કિેરીના વિીવ્ના ભાગાગને લગતી જ કામગીરી છેે. આમ, આ કિેરી
ઘવારા જુદી જુદી બાબતમોના નીધત ધવષયક ધનણર્શયમો અને કાયદાકીય હુકમમો કરીને ્ુકાદા આપવામાં
આવતા નતથી.

૯.ર

અગતયિી બાબતો માટહ કોઈ ાળખાસ નિણંદર્ભય લઅિા માટહ િી દસતાિઅજી કાયંદર્ભપ ઘતા વધનતઓ / ઠરાિઅલી
કાયંદર્ભપ ઘતા વધનતઓ નિયત માપદંડો / નિયમો કયા કયા છઅ ? નિણંદર્ભય લઅિા માટહ કયા કયા સતરહ નિચાર
કરિામાં આિઅ છઅ ?
ઉપર ૯.૧ માં જણાીવયા મુજબ.

૯.૩

ે ી પહહોંચાડિાિી કઈ વયિસંા છઅ ?
નિણંદર્ભયિઅ જિતા સતા વધ
ઉપર ૯.૧ માં જણાીવયા મુજબ. અ મંતેતથી જનતાને સપર્ તેવા કમોઈ ધનણર્શયમો લેવામાં આવતા નતથી.

૯.૪

નિણંદર્ભય લઅિાિી પ્રઓફ્રક્રિયામાં જેિાં મંતવયો લઅિાિાર છઅ તઅ અનતા વધકાર યાદીઓ કયા છઅ ?
કિેરીને લગતી બાબતમો પરતવે નાયબ મામલતદાર પમોતાને સોંપાયેલ ધવષયન ુ ં પ્ાતથધમક નોંિ
મુસદા લેખન કરી કાયદાના અતથર્શઘ્ન મુજબ પમોતાનુ મંતીવય આપે છેે . આ મંતીવય િકાસીને તેની ઉપર
ડી.આઇ.એલ.આર પમોતાનુ ં મંતીવય આપે છેે. અને તે ઉપર પ્મોજેક્ ઓહઓફિસરંત્રીશી પમોતાનુ ં મંતીવય આપે છેે.

૯.પ
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નિણંદર્ભય લઅિાર અંનતમ સ્ર્રવૃત્તિાનતા વધકાર યાદી કોણ છઅ ?
મિટસલ તપાસણી કધમરનર અને સચિવંત્રીશી, મિટસલ ધવભાગાગ.

૯.૬

જે અગતયિી બાબતો પર જાહહર સ્ર્રવૃત્તિાનતા વધકાઓફર દારા નિણંદર્ભય લઅિામાં આિઅ તઅિી માઓફહતી િીચઅિા
િમ ચિામાં આપો.
જેિા પર નિણંદર્ભય લઅિાિાર છઅ તઅ નિષય

ઉપર ૯.૧ મુજબ કિેરીને લગતી બાબતમો.

માગંદર્ભદશંદર્ભિ સ ચચિ / ઓફદશાનિદ્ શ જો કોઈ હોય તો

ઉપર ૯.૧ માં દરાર્શીવયા મુજબ.

અમલિી પ્રઓફ્રક્રિયા

૯.૪ મુજબ અમલની પ્હરક્રિયા છેે.

નિણંદર્ભય લઅિાિી કાયંદર્ભિાહ યાદીમાં સંકળાયઅલ

૯.૪

અનતા વધકાર યાદીઓિો હોદો

ડી.આઇ.એલ.આર.,પ્મોજેક્

ઓહઓફિસર,

મિટસલ

તપાસણી

સચિવંત્રીશી,

ુ
મિટસલ

મુજબ

કધમરનર

નાયબ

અને

મામલતદાર,

ધવભાગાગ
ઉપર જણાિઅલ અનતા વધકાર યાદીઓિા સંપકંદર્ભ અંગઅ િી

૧૦૦.૧ મુજબ મિટસલ તપાસણી કધમરનરંત્રીશીની

માઓફહતી

કિેરીના અધિકારી / કમર્શિારીના સંપકર્શની માહિતી
છેે.

જો નિણંદર્ભયંી સંતોષ િ હોય તો, કયાં અિઅ કહિી

અ મંતેતથી કરવામાં આવેલ ધનણર્શય જાિટર જનતાને

ર યાદીતઅ અપીલ કરિી ?

સપરર્શતમો ન િમોવાતથી અપીલનમો પ્શન રિટતમો નતથી.
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પ્રકરણ -૧૦
અનતા વધકાર યાદીઓ અિઅ કમંદર્ભચાર યાદીઓિી માઓફહતી પને સતકા(ઓફડરહ કટર યાદી)
૧૦.૧ િીચઅિા િમ ચિામાં જિજલ્લાિાર માઓફહતી આપો

અ.
નં
1

૨

નામ

ુ તપાસણી
ંત્રીશી િારીત શુકલા મિટસલ
કધમ ર
 અને
(આઈ.એ.એસ)
સચિવંત્રીશી,
ુ ધવભાગાગ
મિટસલ
ંત્રીશી હરનકટર
૫્ટલ
(જી.એ.એસ.)

૩

૪

સુંત્રીશી િાંદની
ગાંઘી

કુ.છેાયા
આર.જમોષી

૫

િમોદમો

જગા ખાલી

પ્મોજેક્ ઓહઓફિસરંત્રીશી,
સ્ટ્ મમોધન્હરિંગ
સેલ, મિટસલ

ધવભાગાગ
ડી.આઇ.એલ.આર,
સ્ટ્ મમોધન્હરિંગ
ુ
સેલ, મિટસલ
ધવભાગાગ
નાયબ
મામલતદાર

કારકુન

ઓફિમોન નંબર
ઓફિટકસ
કિેરી
ઘર

ઈ-મેઈલ

07923250519
{mi[}
99784077
55
૦૦૭૯૨૩૨૫૨૨૧
૩

-

23252330

seclr@gujarat.gov.in

-

23252330

Projectofficer-

07923251 ૨૧૨

-

-

Lrcunit2-rev@gujarat.gov.in

07923251 ૨૧૨

-

-

Lrcunit2-rev@gujarat.gov.in

07923251 ૨૧૨

-

-

Lrcunit2-rev@gujarat.gov.in

rev@gujarat.gov.in

પ્રકરણ - ૧પ (નિયમ સંગ્રહ - ૧૪)
કાય્યો કરિા માટહ િકક યાદી કરહ લાં તા વધોરણો
૧પ.૧ નિનિતા વધ પ્રવન્ર્રવૃત્તિ / કાયંદર્ભ્રક્રિમો હાં તા વધરિા માટહ નિદરાગઅ િકક યાદી કરહ લ તા વધોરણોિી નિગતો આપિી.
બીન સચિવાલય કિેરી મુજબ િમોરણ નકકી કરવામાં આવે છેે.
દઓફિતર કારકને / નાયબ મામલતદારટ દઓફિતર ીવયવધસતથત ગમોઠવવુ ં જરૂરી છેે તે મા્ટ ૬ બંડલ પઘિધતઓ

સરકારંત્રીશીએ નકકી કરટ લ છેે. તે મુજબ પમોતાનુ ં દઓફિતર ૬ બંડલમોમાં ગમોઠવવુ.ં

(૧)

ધનકાલ કરવાના બાકી કાગળમો

(ર)

ધનકાલ મા્ટ રાિ જમોવાના કાગળમો

(૩)

મુદતી પ મંતકમો

(૪)

કાયમી હુકમમો કટ પહરપ મંતમોની ઓફિાઈલ

(પ)

દઓફિતર રાખાને મમોકલવાના કાગળમો

(૬)

" ઘ " વગર્શના કાગળમો

કિેરી સરકારી િમોય કટ ખાનગી તેન ુ ં દઓફિતર તેનું અચભાગનન અંગ બની રિટ છેે જેતથી દરટ ક ઓફિાઈલમોને નંબર
આપી સચિ બનાવવી જરૂરી છેે તતથા ઓફિાઈલમોનુ ં ક, ખ, ખ-૧, ગ, ઘ યાદી મુજબ વગ્ગીકરણ કરી યાદી બનાવવી.
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પ્રકરણ - ૧૭ (નિયમ સંગ્રહ - ૧૬)
માઓફહતી મઅળિિા માટહ િાગઓફરકોિઅ ઉપલભય સિલતોિી નિગતો

૧૭.૧

લોકોિઅ માઓફહતી મળઅ તઅ માટહ નિદરાગઅ અપિાિઅલ સાતા વધિો, પ ઘતા વધનતઓ અંિા સિલતો જેિી કહ
કચઅર યાદી ગ્રંંાલય
કિેરીમાં રટ કડર્શન ુ ં ધનરીકકણ
દસતવેજમોની નકલ મેળવવાની પઘિધત
દસતવેજમોની નકલ મેળવવાની પઘિધત
અ મંતેની કિેરીમાં માહિતી અધિકારી તરીકટ પ્મોજેક્ ઓહઓફિસરંત્રીશીની ધનમણ ંક કરવામાં આવેલ છેે. આતથી

અ મંતેની કિેરીને લગતી કમોઈ પણ માહિતી મેળવવા મા્ટ પમોતાને જમોઈતી માહિતીની ધવગત ભાગરીને અરજી
આપવાતથી માહિતી અને કિેરીના રટ કડર્શની કમોઈ પ્કારની નકલ સરકારંત્રીશી નકકી કરટ તે મુજબ ઓફિી ભાગરીને પિોંિ રજ
કરવાતથી મળી રકરે. અને તેમ છેતાં અરજદારને અસંતમોષ િમોય તમો એપેલે્ અધિકારી તરીકટ ધનમાયેલ અધઘક
કલેક્રંત્રીશી,મિટસલ તપાસણી કધમરનરંત્રીશીની કિેરી, ગાંિીનગરને અપીલ અરજી કરી રકટ છેે.

પ્રકરણ - ૧૮ (નિયમ સંગ્રહ - ૧૭)
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અનય ઉપયોગી માઓફહતી
૧૮.૧

લોકો દારા પ ચછાતા પ્ર્રશિો અિઅ તઅિા જિાબો
અ મંતેની કિેરીની કામગીરી બાબતે લમોકમો ઘવારા કમોઈ પ્શન પુછેવામાં આવતા નતથી કારણકટ  જજિલલા કકકાએ
લેવાયેલ ધનણર્શયની જાણ લમોકમોને  જજિલલા કિેરી ઘવારા જ કરવામાં આવે છેે. જેતથી અ મંતેની કિેરીને આ
બાબત લાગુ પડતી નતથી.

૧૮.ર

માઓફહતી મઅળિિા અંગઅ

-

અરજીપ મંતક (સંદભાગર્શ મા્ટ ભાગરટ લા અરજીપ મંતકની નકલ) :- અ મંતેતથી કમોઈપણ પ્કારની માહિતી
મેળવવા મા્ટ અરજી કરી રકારે.

-

ઓફિી :- સરકારંત્રીશીના ઘારા ઘમોરણમો મુજબ.

-

માહિતી મેળવવા મા્ટ ની અરજી કઈ રીતે કરવી. (કટ્લીક હ્મપણી) :- માહિતી મેળવવા મા્ટ
ધનયત નમુનામાં અરજી કરવાની રિટર.ે

-

માહિતી આપવાનમો ઈનકાર કરવામાં આવે તેવા વખતે નાગહરકના અધિકાર અને અપીલ કરવાની
કાયર્શવાિી :- માહિતી આપવાનમો ઈનકાર કરવામાં આવતમો નતથી તેમ છેતાં અધિક કલેક્રંત્રીશી
(ઓફિહરયાદ), ગાંિીનગરને માહિતી મેળવવા બાબતે નાગહરક અપીલ કરી રકટ છેે.

૧૮.૩

જાિટર તં મંત ઘવારા લમોકમોને અપાતી તાલીમની બાબત : અ મંતેના જાિટર તં મંત ઘવારા લમોકમોને કમોઈ તાલીમ
આપવામાં આવતી નતથી.જેતથી આ બાબત અ મંતેની કિેરીને લાગુ પડતી નતથી.

૧૮.૪

ધનયમસંગિ ૧૩ માં સમાવધવ્ ન કરાયેલ િમોય તેવા, જાિટર તં મંતને આપવાના પ્માણપ મંત, ના-વાંિા
પ્માણપ મંત :- અ મંતેના જાિટર તં મંત ઘવારા પ્માણપ મંત, ના-વાંિા પ્માણપ મંત આપવામાં આવતા નતથી.જેતથી
આ બાબત અ મંતેની કિેરીને લાગુ પડતી નતથી.

૧૮.પ નોંિણી પ્હરક્રિયા અંગે : અ મંતેના જાિટર તં મંત ઘવારા કમોઈ નોંિણી પ્હરક્રિયા કરવામાં આવતી નતથી.જેતથી આ
બાબત અ મંતેની કિેરીને લાગુ પડતી નતથી.

૧૮.૬
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જાિટર તં મંતે કર ઉઘરાવવા અંગે : અ મંતેના જાિટર તં મંત ઘવારા કમોઈ કર ઉઘરાવવામાં આવતમોનતથી. જેતથી આ
બાબત અ મંતેની કિેરીને લાગુ પડતી નતથી.

૧૮.૭

વીજળી / પાણીના િંગામી અને કાયમી જમોડાણમો આપવા અને કાપવા અંગેેઃ અ મંતેના જાિટર તં મંતમાં આ
બાબત લાગુ પડતી નતથી.

૧૮.૮

જાિટર તં મંત ઘવારા પરી પાડવામાં આવનાર અનય સેવાઓની ધવગત :અ મંતેના જાિટર તં મંત ઘવારા કમોઈ
સેવાઓ પરી પાડવામાં આવતી નતથી.
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