માહિતી અધિકાર અધિધિયમ – ૨૦૦૫

પ્રો – એકટીવ ડીસ્કલોઝર

મદદિીશ જિલ્લા રજિસ્રાર
સિકારી મંડળીઓ (જિલ્લા પંચાયત)
લાલ દરવાજા અમદાવાદ

પ્રસ્તાવિા
ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા પસાર કરવામાાં આવેલ માહિતી અધિકાર અધિધિયમ – ૨૦૦૫
િો મુખ્ય િેત ુ પ્રત્યેક જાિેર સત્તા માંડળિા કામકાજમાાં પારદધશિતા લાવવા તથા િાગહરકોિે જાિેર
સત્તા માંડળ પાસેથી જાિેર વિીવટિે સ્પશશતી માહિતી મળી રિે તે છે . આ કાયદાિી કલમ ૪
અંતગશત દરે ક સત્તા માંડળે પોતાનુ ાં તમામ રે કડશ આ અધિધિયમ િેઠળ માહિતી મેળવવાિા
ુ ી આ કલમમાાં દશાશ વ્યા મુજબ ૧ થી ૧૭ બાબતોિે
અધિકારિે સુધવિાપ ૂર્શ બિાવવાિા િેતથ
આવરી લઇ જાિેર જિતા માટે પ્રધસધ્િ કરવાિી જોગવાઇ કરવામાાં આવેલ છે તે ઉદે શિે લક્ષમાાં
રાખીિે જજલ્લા પાંચાયતિી સિકાર શાખા ધ્વારા આ પુસ્સ્તકા પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવેલ છે . જેમાાં
જાિરે વ્યવસ્થા તાંરનીિી સત્તાઓ, ફરજો, કાયો, કામકાજિા િોરર્ો વગેરેિો સમાવેશ કરી િાગહરકો
ુ ી પ્રો- એકટીવ ડીસ્કલોઝર સ્વરૂપે બિાર
આ કાયદાિો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે તે િેતથ
પાડેલ છે . જે જાિેર જિતાિે ઘર્ી જ ઉપયોગી થશે તેવી અપેક્ષા છે .

તારીખઃ-૨૩/૦૫/૨૦૧૭
સ્થળઃ- અમદાવાદ

વી.એ.વાઘેલા
જિલ્લા ધવકાસ અધિકારી
જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
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અધિકારીઓ અિે કમશચારીઓિી માહિતી પુધસ્તકા

૨૪

પ્રકરર્ - ૧૦
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૧૧
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તમામ યોજિાઓ, સુચચત ખચશ અિે કરે લ વિેંચર્ી પરિા ૨૬
અિેવાલોિી ધવગતો દશાશવતી તેિી દરે ક એજન્સીિે ફાળવેલ
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૧૨
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ફાળવેલ રકમો અિે એવા કાયશિમોિા લાભાથીઓિી ધવગતો ૨૭
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૧૩
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આપવામાાં આવેલ છૂટછાટો, પરવાિગીઓ અિે અધિકૃધતઓ ૨૮
મેળવિારાઓિી ધવગતો

૧૪
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૨૯
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જાિેર ઉપયોગ માટે િીભાવવામાાં આવતા િોય તો તેવા ગ્રાંથાલય ૩૦
અથવા તેિા વાાંચિાલયિા કામકાજિા કલાકો સહિત માહિતી
મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્િ સુધવિાઓિી ધવગતો
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પ્રકરિ – ૧
વ્યવસ્થાતંત્ર, કાયો અિે ફરિો
૧.૧ જાિેરતાંરનીિો ઉદે શ અિે િેત ુ
સમાિતા, સામાજજક ન્યાય અિે સિકારિી ભાવિાિે કેન્ર સ્થાિે રાખીિે તેમજ
સિકારિા સાત ધસધ્િાાંતોિે અનુલક્ષીિે સિકારી માંડળીઓિી રચિા કરવામાાં આવે છે .
સિકારી માંડળીમાાં જોડાયેલા સભાસદો મ ૂડીિા માચલકો બિવાિે બદલે તેિા સેવક તરીકે
ભાગ ભજવી તેઓિા પરસ્પરિા આધથિક હિતોિી જાળવર્ી કરે છે . સિકારી માંડળીિા
સભાસદો માંડળીમાાં જોડાઇિે તેમિા ફાજલ િાર્ાાં માંડળીમાાં મુકી જરૂરીયાતિા પ્રસાંગે
તેમાાંથી લોિ મેળવી તેઓ પોતાિી આધથિક જરૂરીયાતો પુરી કરે છે . ઓછા વ્યાજિા દરે
માંડળીમાાંથી લોિ મેળવી ઉંચુ ાં વ્યાજ લઇ શાહુકારો ધ્વારા થતાાં શોષર્માાંથી તેઓ મુકત
થાય છે . આ ઉપરાાંત સિકારી માંડળીઓ ધ્વારા પુરી પાડવામાાં અિેકધવિ સેવાઓ જેવી
કે રાસાયચર્ક ખાતર, ચબયારર્, જતાં ુિાશક દવાઓ, ખેત ઓજારો, જીવિ જરૂરીયાતિી
ચીજ વસ્તુઓિો સભાસદો લાભ લે છે . સિકારિા ધસધ્િાાંતોિે ધ્યાિે રાખી ધવધવિ પ્રકારિી
સિકારી માંડળીઓિી રચિા કરવામાાં આવે છે . સભાસદોિે આધથિક અિે સામાજજક
ઉત્થાિમાાં સિકારી માંડળીઓએ મોટુાં યોગદાિ આપેલ ુાં છે .
સિકારી માંડળીિી િોંિર્ી ગુજરાત સિકારી માંડળીઓિા અધિધિયમ ૧૯૬૧ િેઠળ
કરવામાાં આવે છે અિે તેિા ઉદે શોિે અનુરૂપ પારનીતા િરાવતાાં વ્યહકતઓ સભ્યપદ
મેળવીિે સિકારી માંડળી ધ્વારા પુરી પાડવામાાં આવતી સેવાઓિો તેઓ લાભ મેળવે છે .
આ અધિધિયમમાાં સિકારી માંડળીિા ઓડીટ ઉપરાાંત તપાસર્ી, મુલાકાત અિે સિકારી
માંડળીઓિી અન્ય વિીવટી બાબતોિી જોગવાઇઓ કરવામાાં આવેલ છે .
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૧.૨ જાિેર તાંરનીનુાં ધમશિ/ દૂરાંદેશીપણુ (ધવઝિ)
પારનીતા િરાવતી તમામ વ્યહકતઓિે સિકારી માળખામાાં આવરી લઇ શોષર્મુકત
સમાજિી રચિા કરવાિો મુળભ ૂત ઉદે શ છે .

૧.૩ જાિેર તાંરનીિો ટુાંકો ઇધતિાસ અિે રચિાિો સાંદભશ
ધવશ્વમાાં સિકારી પ્રવ ૃધત્તિી શરૂખાત કરવાિો યશ ઇગ્લેન્ડિા રોશડેલ િામિા
પરગર્ાિા ૨૮ વર્કરોિે ફાળે જાય છે . જેઓ રોશડેલ પ્રર્ેતાઓ તરીકે ઓળખાય છે .
ધવશ્વમાાં સિકારી પ્રવ ૃધત્તિી શરૂઆત ગ્રાિક સિકારી પ્રવ ૃધત્તથી થઇ. તા.૨૧/૧૨/૧૮૪૪િા
રોજ ઇગ્લેન્ડમાાં પ્રથમ સિકારી માંડળી રોશડેલ પાયોિીયસશ એન્ડ ઇકવીટે બલ સોસાયટીિી
સ્થાપિા થઇ અિે ૧૬૦ વષશ પિેલા શરૂ થયેલ. આ પ્રવ ૃધત્તિા ઉદે શો અિે સિકારિો સાંદેશ
ધવશ્વિા તમામ દે શોિા ખુર્ે ખુર્ે પ્રસયો છે . ભારતમાાં સિકારી પ્રવ ૃધત્તિી શરૂખાત ૧૯૦૪
માાં સરકારિા પ્રયાસોથી થઇ. ધવશ્વિા લગભગ તમામ દે શો સિકારી પધ્િધતએ સામાજજક
અિે આધથિક ધવકાસનુ ાં ધ્યેય ધસધ્િ કરવા પ્રયાસો કરી રિેલ છે . ૧૯૦૪ માાં સિકારી
માંડળીઓ માટે બિાવવામાાં આવેલ કાયદામાાં ૧૯૨૫માાં ફેરફાર કરવામાાં આવ્યો અિે
ગુજરાત રાજયિી સ્થાપિા થયા બાદ ઘડવામાાં આવેલ ગુજરાત સિકારી માંડળીઓિા
અધિધિયમ ૧૯૬૧ તેમાાં સમયાાંતરે થયેલ ફેરફારો સાથે િાલ અમલમાાં છે .

૧.૪ જાિેર તાંરનીિી સત્તાઓ અિે ફરજો
૧.૪.૧ જાિેર તાંરનીિી સત્તાઓ
ગુજરાત સિકારી માંડળીઓિા અધિધિયમ ૧૯૬૧ િેઠળ સરકારશ્રીિા કૃધષ અિે
સિકાર ધવભાગ, સચચવાલય, ગાાંિીિગરિા ધિયાંરનીર્ િેઠળિા

કાયદાિા

મુખ્ય
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અમલીકરર્ અધિકારી અિે ખાતાિા વડા તરીકે સિકાર કધમશ્નર અિે રજજસ્ટ્રારશ્રી,
સિકારી માંડળીઓ, ગુજરાત રાજય, બ્લોક િાં.૧૦, ડો.જીવરાજ મિેતા ભવિ,
ગાાંિીિગરિી કચેરી કાયશરત છે . સરકારશ્રીએ રજજસ્ટ્રારશ્રીિા કેટલાાંક અધિકારો રાજયમાાં
દરે ક જજલ્લામાાં ફરજ બજાવતાાં જજલ્લા રજજસ્ટ્રારશ્રીઓ અિે જજલ્લા પાંચાાયતોિે સુપ્રત
કરે લ છે . સરકારશ્રીિા કૃધષ, વિ અિે સિકાર ધવભાાગ, ગાાંિીિગરિા તા.૩૧/૦૮/૧૯૮૧
િા ઠરાવ િમાાંકઃ GHKH-172-81-CSA-4878-4229-D થી રાજયિી તમામ જજલ્લા
પાંચાયતોિે ગુજરાત સિકારી માંડળીઓિા અધિધિયમ ૧૯૬૧ િી કેટલાાંક પ્રકારિી
સિકારી માંડળીઓિી બાબતમાાં િીચે મુજબિી કલમોિા અમલીકરર્િી સત્તાઓ સુપ્રત
કરવામાાં આવેલ છે .
ક્રમ

કલમ

ધવગત

૧

૯

પાંચાયત ધવસ્તારમાાં આવેલી સિકારી માંડળીઓિી િોંિર્ી કરવી.

૨

૧૦

િોંિર્ી અધિકારીએ િોંિર્ી રજજસ્ટર ધિભાવવુ ાં

૩

૧૧

કોઇ વ્યહકત ગામિો રિીશ છે કે કેમ તથા અમુક ચોકકસ જાધતિો
છે કે કેમ તે િકકી કરવાિી સત્તા

૪

૧૩

િોંિર્ી કરવામાાં આવેલ સિકારી માંડળીઓિા પેટા ધિયમોમાાં
સુિારાઓ માંજુર કરવા

૫

૧૫

સિકારી માંડળીિા િામમાાં ફેરફાર કરવો

૬

૧૭

સિકારી માંડળીઓનુ ાં ધવભાજિ, રૂપાાંતર અિે એકરનીીકરર્ કરવુ.ાં

૭

૧૮

ધવભાજિ, રૂપાાંતર અિે અકરનીીકરર્ કરે લ માંડળીિી િોંિર્ી રદ
કરવી.

૮

૧૯

સિકારી માંડળીિી પુિઃરચિા કરવી.

૯

૨૧

કોઇ િાંિા કે વ્યવસાય માટે બે કે તેથી વધુ માંડળીઓિી
ભાગીદારીિે માંજુરી આપવી.

૧૦

૨૪

લાયકાત િરાવતાાં વ્યહકતિે માંડળીમાાં સભાસદ તરીકે દાખલ
કરવા બાબત.

૧૧

૭૫

માંડળીિા િવા ચુટાયે
ાં
લ ચેરમેિિે માંડળીિી ધમલકત અિે રે કડશ
સુપ્રત કરવા બાબત.
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૧૨

૭૭

સાિારર્ સભાિી મુદત લાંબાવવાિી માંજુરી આપવા બાબત.

૧૩

૭૮

ખાસ સાિારર્ સભા બોલાવવા બાબત.

૧૪

૧૧૫

ફડચામાાં ગયેલી સિકારી માંડળીિી સરપ્લસ ધમલકતિો ધિકાલ
કરવા બાબત.

ગુજરાત સિકારી માંડળીઓિા અધિધિયમ ૧૯૬૧ િેઠળ જજલ્લા પાંચાયતોિે સુપ્રત
થયેલ સત્તાઓ જજલ્લા પાંચાયતોએ “ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત” િામિી પેટા
સધમધતિે બિી જ સત્તાઓ કે કેટલીક સત્તાઓ સુપ્રત કરે છે . િાલમાાં અમદાવાદ જજલ્લામાાં
પાંચાયતે “ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત” િે ઉકત કલમો પૈકી કલમ ૯, ૧૫,
૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧ અિે ૧૧૫ િી સત્તાઓ સુપ્રત કરે લ છે . આ ધસવાયિી કલમોિી સત્તા
આ અથે ધિમાયેલ મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર, સિકારી માંડળીઓ (જજલ્લા પાંચાયત),
અમદાવાદિે સ્વતાંરની રીતે સુપ્રત કરવામાાં આવેલ છે .
૧.૪.૨ જાિેર તાંરનીિી ફરજો
સરકારશ્રી ધ્વારા જજલ્લા પાંચાયતિે સુપ્રત કરવામાાં આવેલ સિકારી કાયદા
અન્વયેિી સત્તાઓ ઉપરાાંત ફરજો િીચે મુજબ છે .
(૧) સિકારી કાયદા અન્વયે મળે લ સત્તાઓ િેઠળ મળે લ અરજીઓ, દરખાસ્તોિો
સમયસર અિે ઝડપી ધિકાલ કરવો.
(ર) કમશચારીઓિી િાજરી, રજાઓ, કામગીરી વગેરે બાબતે ધિયાંરનીર્ રાખવુ.ાં
(૩) માહિતી અધિકાર અધિધિયમ િેઠળ મળે લ અરજીઓિો સમયમયાશદામાાં ધિકાલ
કરવો.
(૪) ધવસ્તરર્ અધિકારી (સિકાર)િી કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ રાખવી અિે તેમિા કામિી
સમીક્ષા કરવી.
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(પ) ધવસ્તરર્ અધિકારી (સિકાર) િી કેડરનુ ાં સાંચાલિ કરવુ.ાં
(૬) જજલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રી ધ્વારા સુપ્રત કરવામાાં આવે તે કામગીરી બજાવવી.

૧.૫ જાિેર તાંરનીિી મુખ્ય પ્રવ ૃધત્તઓ
સિકારી માંડળીઓિી િોંિર્ી કરવી, પેટા ધિયમોમાાં સુિારાઓ માંજુર કરવા,
માંડળીિા િામમાાં ફેરફાર કરવો, માંડળીઓનુાં ધવભાજિ, રૂપાાંતર કે એકરનીીકરર્ કરવુ,ાં
સાિારર્ સભાિી મુદત લાંબાવવા માંજુરી આપવી, ખાસ સાિારર્ સભા બોલાવવી,
સિકારી ક્ષેરનીિા સાંદભશમાાં સરકારશ્રીિી િીધતઓ અિે કાયશિમોિો અમલ કરવો, સિકારી
પ્રવ ૃધત્તિે ઉત્તેજિ આપવુ.ાં

૧.૬ જાિેર તાંરની ધ્વારા આપવામાાં આવતી સેવાઓિી યાદી તથા સાંચક્ષપ્ત ધવવરર્
સિકારી કાયદા અિે માહિતી અધિકારિા કાયદા િેઠળ મળતી અરજીઓિી
અરજદારોિે સમયસર અિે ઝડપી જવાબ આપવામાાં આવે છે . સરકારશ્રીિી યોજિાઓ
પૈકી કોઇ યોજિાનુ ાં અમલીકરર્ કરવામાાં આવત ુ ાં િથી.

૧.૭ જાિેર તાંરનીિી અસરકારકતા અિે કાયશદક્ષતા વિારવા માટે િી લોકો પાસેથી
અપેક્ષાઓ
આ કચેરીમાાં આવતી અરજીઓ અિે દરખાસ્તો જરૂરી માહિતી અિે પુરાવાઓ
સાથે પ ૂર્શ ધવગતે મોકલે તેવી િાગહરકો પાસેથી અપેક્ષાઓ રાખવામાાં આવે છે . જેથી
ધિર્શય લેવામાાં સરળતા રિે અિે ખુટતી માહિતી અિે પુરાવાઓ માટે પરની વ્યવિારમાાં
ઉતરી ધિર્શય લેવામાાં થતો ધવલાંબ ધિવારી શકાય.
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૧.૮ લોક સિયોગ મેળવવા માટે િી ગોઠવર્ અિે પધ્િધતઓ
સિકારી કાયદાિા અસરકારક અમલીકરર્ માટે તાલુકાકક્ષાએ ધવસ્તરર્ અધિકારી
(સિકાર) િી જગ્યાઓ ઉભી કરવામાાં આવેલ છે . માંડળીિી િોંિર્ી, પેટા ધિયમોમાાં
સુિારાઓિી દરખાસ્તો વગેરે સામાન્ય રીતે ધવસ્તરર્ અધિકારી (સિકાર) મારફત તેમિા
અચભપ્રાય સિ આ કચેરીમાાં આવે છે . િવી માંડળીઓિી રચિા માટે તેઓ િાગહરકોિે
પ્રેહરત કરે છે અિે સભાસદોિા પ્રશ્નોિા ધિરાકરર્માાં તેઓ સિયોગ કરે છે . લોકો સિકારી
માંડળીમાાં જોડાઇિે માંડળી ધ્વારા પુરી પાડવામાાં આવતી સેવાઓિો મિત્તમ લાભ લે તે
માટે સભાસદ વ ૃધ્ધ્િ કરવામાાં તેઓ લોકોિે સમજૂત કરે છે . આ માટે લોક સિયોગ મળે
તે અપેચક્ષત છે .

૧.૯ સેવા આપવામાાં દે ખરે ખ, ધિયાંરનીર્ અિે જાિેર ફહરયાદ ધિવારર્ માટે
ઉપલબ્િ તાંરની
(૧) જજલ્લા કક્ષાએ – મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર, સિકારી માંડળીઓ (જજલ્લા
પાંચાયત), લાલ દરવાજા, અમદાવાદ
(ર) તાલુકા કક્ષાએ – સબાંધિત તાલુકાિા ધવસ્તરર્ અધિકારી (સિકાર) તાલુકા
પાંચાયત કચેરી

૧.૧૦ કચેરી શરૂ થવાિો સમય
૧૦.૩૦ કલાક થી ૬.૧૦ કલાક
મહિિાિો બીજો અિે ચોથા શધિવારે રજા રિેશે.
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પ્રકરિ – ૨
અધિકારી અિે કમમચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરિો
ક્રમ

અધિકારી/કમમચારીિો

વિીવટી સત્તાઓ

ફરિો

િોદો
૧

મદદિીશ

જજલ્લા કલમ ૧૧, ૧૩, ૨૪, ૭૫, કચેરીમાાં

આવતી

રજજસ્ટ્રાર,

સિકારી ૭૭ અિે ૭૮ અન્વયે અરજીઓ, દરખાસ્તો અિે

માંડળીઓ

(જજલ્લા મળે લ દરખાસ્તોિે માંજુરી પરનીોિો સમયસર અિે

પાંચાયત), અમદાવાદ

આપવી.

ઝડપી ધિકાલ થાય તે
જોવુ.ાં

કલમ ૯, ૧૫, ૧૭, ૧૮, કમશચારીઓિી
૧૯,

૨૧

અિે

િાજરી,

૧૧૫ રજાઓ, કામગીરી ઉપર

અન્વયે મળે લ દરખાસ્તો ધિયાંરનીર્ રાખવુ.ાં
ઉત્પાદિ, સિકાર અિે
ધસિંચાઇ
કરી

રજુ

સધમધતમાાં

માંજુરી

સધમધતિી

મેળવીિે માંજુર કરવી
સિકારી
તપાસર્ી

માંડળીઓિી માહિતી
કરવી

અધિકાર

અિે અધિધિયમ િેઠળ મળે લ

માંડળીિા સુચારૂ વિીવટ અરજીઓિો
માટે સુચિો કરવા

સમયમયાશદામાાં

ધિકાલ

થાય તે જોવુ.ાં
તાલુકા

કક્ષાએ

બજાવતાાં

ફરજ ધવસ્તરર્

અધિકારીિી

ધવસ્તરર્ કેડરનુાં સાંચાલિ કરવુ.ાં

અધિકારી (સિકાર) િી
કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ
રાખવી,
બોલાવી

તેમિી

બેઠકો

કામગીરીિી

સમીક્ષા કરવી, માધસક
રોજિીશીઓ માંજુર કરવી
બજેટ તૈયાર કરવુ અિે જજલ્લા
માંજુર કરાવવુ

ધવકાસ

અધિકારીશ્રી ધ્વારા સુપ્રત
11

કરવામાાં

આવે

તે

કામગીરી કરવી.
િાર્ાાંકીય સત્તાઓ
રૂા.૫૦૦

િી

મયાશદામાાં
વગેરેિો

કોમ્પપ્યુટર
રીપેરીંગ

ખચશ

માંજુર

કરવો.
૨

સીિીયર કલાકશ

વિીવટી

કે

સત્તાઓ િથી.

િાર્ાાંકીય સિકારી

કાયદા

મળે લ

િેઠળ

દરખાસ્તોિી

ચકાસર્ી

કરવી

અિે

ધિર્શય અથે મદદિીશ
જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિે રજુ
કરવી.
ધવસ્તરર્

અધિકારી

(સિકાર)િી
રોજિીશીઓિી ચકાસર્ી
માંજુરી

કરીિે
મદદિીશ

અથે
જજલ્લા

રજજસ્ટ્રારિે રજુ કરવી.
જુિીયર

કલાકશ િી

કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ
રાખવી.
માહિતી

અધિકાર

અધિધિયમ િેઠળ મળતી
અરજીઓિી
તૈયાર

કરી

માહિતી
મદદિીશ

જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિે રજુ
કરવી.
એ.જી.

અિે

અિે

એલ.એફ.
પી.આર.સી.

પારાઓિા ખુલાસા ઓ
તૈયાર

કરી

મદદિીશ
12

જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિે રજુ
કરવા.
શાખા અધિકારી ધ્વારા
સુપ્રત કરવામાાં આવે તે
કામગીરી
૩

જુિીયર કલાકશ

વિીવટી

કે

સત્તાઓ િથી.

િાર્ાાંકીય શાખામાાં આવતી તમામ
ટપાલો

ઇિવડશ

અિે

આઉટવડશ કરવી.
શાખાિા અધિકારી અિે
કમશચારીઓિા
બીલો

પગાર

બિાવવા

અિે

સીિીયર કલાકશ મારફત
મદદિીશ

જજલ્લા

રજજસ્ટ્રારિે રજુ કરવા.
પગાર કપાતિા ચલર્ો
તૈયાર

કરીિે

બેન્કમાાં

જમા કરાવવા.
જિરલ તથા પેટીકેશબુક
ધિભાવવી.
મીટીંગોિા પરનીકો તૈયાર
કરવા.
વકશ શીટ

અિે

તારીજ

પરનીકો તૈયાર કરવા.
શાખા અધિકારી ધ્વારા
સુપ્રત કરવામાાં આવે તે
કામગીરી
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પ્રકરિ – ૩
દે ખરે ખ અિે જવાબદારીિા માધ્યમ સહિત ધિર્શય લેવાિી પ્રહિયામાાં
અનુસરવાિી કાયશરીતી
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર, સિકારી માંડળીઓ (જજલ્લા પાંચાયત), અમદાવાદિે મળતી
દરખાસ્તો, અરજીઓ અિે પરનીોિા સમયસર અિે ઝડપી ધિકાલ થાય તે માટે સીિીયર કલાકશ
અિે જુિીયર કલાકશ િે સુપ્રત કરવામાાં આવેલ કામગીરીિા સાંદભે દરખાસ્તો, અરજીઓ અિે
પરનીોિા ધિકાલ માટે િીચે મુજબિી ધિર્શય પ્રહિયા અનુસરવામાાં આવે છે .
જુિીયર કલાકશ
સીિીયર કલાકશ
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર
ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત
કચેરીિે મળતી દરખાસ્તો, અરજીઓ અિે પરનીોિી જુિીયર કલાકશ અિે સીિીયર કલાકશ
કક્ષાએ ચકાસર્ી કરવામાાં આવે છે અિે ત્યારબાદ મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિે રજુ કરવામાાં
આવે છે જે અધિકારો મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિે સ્વતાંરની રીતે મળે લ છે તે બાબતે તેઓ ધિર્શય
લે છે અિે જે અધિકારો ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધતિે સુપ્રત કરવામાાં આવેલા છે તેવી
દરખાસ્તો મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિા અચભપ્રાય સિ ઉકત સધમધતિા એજન્ડામાાં લેવડાવી
સધમધતિા ધિર્શય અથે રજુ કરવામાાં આવે છે . સધમધતિા ધિર્શય બાદ આવી દરખાસ્તો મદદિીશ
જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર ધ્વારા માંજુર કે િામાંજુર કરવામાાં આવે છે અિે અરજદારોિે અરનીેથી લેવાયેલ
ધિર્શયિી જાર્ કરવામાાં આવે છે .
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પ્રકરિ – ૪
જાિેર તાંરનીએ પોતાિા કાયો બજાવવા માટે પોતે િકકી કરે લ િોરર્ો
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર, સિકારી માંડળીઓ (જજલ્લા પાંચાયત), અમદાવાદિે મળતી
દરખાસ્તો, અરજીઓ અિે પરનીો મોડામાાં મોડા રનીર્ હદવસિી અંદર સબાંધિત કમશચારીએ િોંિ
સ્વરૂપે પોતાિા અચભપ્રાય સાથે મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર સમક્ષ રજુ કરવાિા િોય છે . મદદિીશ
જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર ધ્વારા શકય િોય ત્યાાં સુિી એ જ હદવસે ધિર્શય લેવામાાં આવે છે . િાગહરક
અધિકાર પરની અિે જાિેર માહિતી અધિકાર અધિધિયમ િેઠળિી અરજીઓિો ધિકાલ ધિયત થયેલ
સમયમયાશદામાાં થાય તેિી ખાસ કાળજી લેવામાાં આવે છે .
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પ્રકરિ – ૫
જાિેર તાંરનીે પોતાિા કાયો બજાવવા માટે પોતાિી પાસેિા અથવા
પોતાિા ધિયાંરનીર્ િેઠળિા અથવા પોતાિા કમશચારીઓ ધ્વારા
ઉપયોગમાાં લેવાતા ધિયમો, ધવિયમો, સુચિાઓ ધિયમસાંગ્રિો અિે
રે કડશ
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર, સિકારી માંડળીઓ (જજલ્લા પાંચાયત), અમદાવાદિી કચેરી
ધ્વારા કરવામાાં આવતી કામગીરીમાાં િીચેિા ધિયમો, ધવધિયમો, સુચિાઓ ધિયમ સાંગ્રિો અિે
રે કડશ િો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .
દસ્તાવેિન ંુ િામ/ મથાળુ

૧

દસ્તાવેિિો પ્રકાર

ગુજરાત સિકારી માંડળીઓિા અધિધિયમ સિકારી
૧૯૬૧
ગુજરાત

માંડળીઓિે

લગતી

બાબતો

લગતી

બાબતો

િકકી

કરવાિી

અંગેિો કાયદો
સિકારી

માંડળીઓિા

ધિયમો સિકારી

માંડળીઓિે

૧૯૬૫

અંગેિા ધિયમો

પગાર અિે ભથ્થાિા ધિયમો

પગાર

અિે

ભથ્થા

બાબતોિે લગતા ધિયમો
ધશસ્ત અિે અપીલિા ધિયમો

કમશચારીઓ અિે અધિકારીઓિી ધશસ્ત
અિે અપીલિે લગતી બાબતોિા ધિયમો

પેન્શિિા ધિયમો

પેન્શિ િકકી કરવાિી બાબતોિે લગતા
ધિયમો

રજા અિે રજા પ્રવાસિા ધિયમો

કમશચારીઓ અિે અધિકારીઓિી રજા અિે
રજા પ્રવાસિે લગતી બાબતોિે લગતા
ધિયમો

ખાતાકીય તપાસિી કાયશવાિીિા ધિયમો

કમશચારીઓ અિે અધિકારીઓ સામેિી
ખાતાકીય

તપાસિે

લગતી

બાબતોિે

લગતા ધિયમો
ગુજરાત િાર્ાાંકીય ધિયમો

િાર્ાાંકીય ખચશ કરવાિી બાબતોિે લગતા
ધિયમો
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સરકારશ્રી, રજજસ્ટ્રારશ્રી, સિકારી માંડળીઓ, સિકારી

માંડળીઓિે

લગતી

બાબતો,

ગુ.રા. ગાાંિીિગર ધ્વારા બિાર પાડવામાાં મિેકમિે લગતી બાબતો અિે હિસાબી
આવેલ ઠરાવો, પહરપરનીો, હક
ુ મો અિે કામકાજિે
૨

લગતી

બાબતોિે

લગતા

સુચિાઓ

ઠરાવો, પહરપરનીો, હુકમો અિે સુચિાઓ

દસ્તાવેજ પરનુાં ટુાંકુાં લખાર્



સિકારી માંડળીઓિે લગતા ધિયમો
અિે જોગવાઇઓ

૩



મિેકમિે લગતી બાબતો



િાર્ાાંકીય બાબતો

વ્યહકતિે ધિયમો, ધવધિયમો, સુચિાઓ મદદિીશ

જજલ્લા

રજજસ્ટ્રાર,

ધિયમસાંગ્રિો અિે રે કડશ િી િકલ અિીંથી માંડળીઓ

(જજલ્લા

પાંચાયત),

મળશે.

ભવિ,

પાંચાયત

ચોથો

સિકારી
જજલ્લા

માળ,

લાલ

દરવાજા, અમદાવાદ
ટેલીફોિ િાંબરઃ ૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬
ફેકસઃ

---

ઇ-મેઇલઃ adr-ddo-ahd@gujarat.gov.in
૪

ધિયમો, ધવધિયમો, સુચિાઓ ધિયમસાંગ્રિો 

એ-૪ સાઇટ પેપરિા દરે ક પાિા દીઠ

અિે રે કડશ

રૂા.૨.૦૦/

ફલોપી

અિે

ફલોપી

કે

કોમ્પપેકટ
કોમ્પપેકટ

ડીસ્ક

માટે

ડીસ્ક

દીઠ

રૂા.૫૦.૦૦/

રે કડશ િા ધિરીક્ષર્ માટે અડિા કલાક
પછી

દરે ક

અડિા

કલાક

માટે

રૂા.૨૦.૦૦/- િી ફી લેવામાાં આવશે.


બી.પી.એલ. કાડશ િારકોિે ધવિા મ ૂલ્યે
રે કડશ પુરૂ પાડવામાાં આવે છે તેઓએ
ધ્વારા બી.પાી.એલ. કાડશ િી પ્રમાચર્ત
િકલ અરજી સાથે રજુ કરવાિી રિેશે.
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પ્રકરિ – ૬
જાિેર તાંરનીે પોતાિી પાસે અથવા પોતાિા ધિયાંરનીર્ િેઠળ િોય તેવા
દસ્તાવેજોિા વગોનુ ાં પરનીક
ક્રમ

૧

દસ્તાવેિિી કક્ષા

દસ્તાવેિન ંુ િામ

દસ્તાવેિ

િીચેિી વ્યહકત

અિે તેિી એક

મેળવવાિી

પાસે છે / તેિા

લીટીમાં ઓળખાિ

કાયમપધ્િધત

ધિયંત્રિમાં છે .

મદદિીશ

જજલ્લા મદદિીશ

રજજસ્ટ્રાર,

સિકારી રજજસ્ટ્રાર,

સિકારી અધિધિયમમાાં

માંડળીઓ

(જજલ્લા માંડળીઓ

(જજલ્લા ધિયત કરવામાાં સિકારી

પાંચાયત), અમદાવાદ

જજલ્લા માહિતી અધિકાર મદદિીશ

પાંચાયત),
અમદાવાદે

જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર,

આવેલ ફોમશ અિે માંડળીઓ
કરે લ ફી ભરીિે અરજી (જજલ્લા

િોંિર્ી અિે િાલમાાં કરવાિી

પાંચાયત),

જજલ્લા

અમદાવાદ

પાંચાયતિા દસ્તાવેજોિી

કાયશક્ષેરનીમાાં િોય તેવી િકલો ઉપલબ્િ
સિકારી માંડળીઓિા થઇ શકશે.
પ્રમાર્પરનીો
પેટા

અિે
ધિયમોિી

િકલો
મદદિીશ

જજલ્લા ઉપર મુજબ

રજજસ્ટ્રાર,

સિકારી

માંડળીઓ

(જજલ્લા

ઉપર મુજબ

પાંચાયત),
અમદાવાદે

માંજુર

કરે લ પેટા ધિયમોિા
સુિારાિી િકલો
મદદિીશ

જજલ્લા ઉપર મુજબ

રજજસ્ટ્રાર,

સિકારી

માંડળીઓ

(જજલ્લા

ઉપર મુજબ

પાંચાયત),
અમદાવાદે

િોંિર્ી
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કરે લ અિે િાલમાાં
જજલ્લા

પાંચાયતિા

કાયશક્ષેરનીમાાં િોય તેવી
સિકારી માંડળીઓિા
ધવભાજિ,
અિે

રૂપાાંતર

એકરનીીકરર્િા

હક
ુ મો,

િવી

માંડળીઓિા
િોંિર્ીિા
પ્રમાર્પરનીો
પેટા

અિે
ધિયમોિી

િકલો
માંડળીઓિી

ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

વ્યહકતિે ઉપર મુજબ

ઉપર મુજબ

પુિઃરચિા

અંગેિા

હક
ુ મોિી િકલ
કોઇપર્
માંડળી

માાં

દાખલ

કરવા

માટે

થયેલ

હુકમિી િકલ
માંડળીિા

િવા ઉપર મુજબ

ચેરમેિિે

ચાર્જ

સુપ્રત

માટે

કરવા

કરવામાાં

ઉપર મુજબ

આવેલ

હુકમિી િકલ
માંડળીિી

ખાસ ઉપર મુજબ

સાિારર્

સભા

બોલાવવા

માટે

ઉપર મુજબ

થયેલ હક
ુ મિી િકલ
માંડળીિા

િામમાાં ઉપર મુજબ

કરવામાાં

આવેલ

ફેરફારિા

હુકમિી

ઉપર મુજબ

િકલ
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પ્રકરિ – ૭
િીધત અથવા તેિા અમલીકરર્િા ઘડતરિા સબાંિમાાં જિતાિા સભ્યો
સાથે ધવચાર ધવધિમય માટે અથવા તેમિા ધ્વારા રજુઆત માટે િી
ધવદ્યમાિ કોઇ ગોઠવર્િી ધવગતો
સરકારશ્રી ધ્વારા ગુજરાત સિકારી માંડળીઓિા અધિધિયમ ૧૯૬૧ િેઠળ જજલ્લા
પાંચાયતોિે જે સત્તાઓ સુપ્રત થયેલ છે તે સત્તાઓ પૈકી કેટલીક સત્તાઓ જજલ્લા પાંચાયતે
“ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત” િામિી પેટા સધમધતિે સુપ્રત કરે લ છે . િાલમાાં અમદાવાદ
જજલ્લા પાંચાયતે “ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત” ઉકત કલમો પૈકી કલમ ૯, ૧૫, ૧૭,
૧૮, ૧૯, ૨૧ અિે ૧૧૫િી સત્તાઓ સુપ્રત કરે લ છે . આ ધસવાયિી કલમોિી સત્તા આ અથે
ધિમાયેલા મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર, સિકારી માંડળીઓ (જજલ્લા પાંચાયત), અમદાવાદિે
સ્વતાંરની રીતે સુપ્રત કરવામાાં આવેલ છે .
ુ ો
ધવષય/મદ

ક્રમ

શંુ િિતાિી

િિતાિી

સિભાગીતા સધુ િધિતા

સિભાગીતા

કરવાન ંુ િરૂરી છે ?

મેળવવા માટે િી

(િા/િા)

વ્યવસ્થા

૧

સિકારી માંડળીઓિી િોંિર્ી

િા

ઉત્પાદિ,

૨

િોંિર્ી રજજસ્ટરિી જાળવર્ી

િા

સિકાર

૩

કેટલાાંક કેસોમાાં ધિર્શય કરવાિી સત્તા

િા

ધસિંચાઇ સધમધતિે

૪

પેટા ધિયમોિા સુિારાઓ

િા

જે સત્તાઓ સુપ્રત

૫

માંડળીિા િામમાાં ફેરફાર

િા

થયેલ

૬

માંડળીઓિા

છે

તે

અિે

િા

બાબતે

ધવભાજજત, એકધરનીત કે રૂપાાંતહરત થયેલ

િા

બેઠકોમાાં

ચચાશ

ધવચારર્ા

બાદ

ધિર્શય

ધવભાજિ,

રૂપાાંતર

એકરનીીકરર્
૭

અિે

માંડળીઓિી િોંિર્ી રદ
૮

માંડળીઓિી પુિઃરચિા

િા

૯

માંડળીઓિી ભાગીદારી

િા

આ

સધમધતિી

આવે

લેવામાાં
છે

અિે
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૧૦

સભ્ય તરીકે દાખલ કરવા બાબત

િા

તેિો

અમલ

૧૧

િવા ચેરમેિિે ધમલકત અિે રે કડશ િો

િા

મદદિીશ જજલ્લા
રજજસ્ટ્રાર કરે છે .

ચાર્જ સુપ્રત કરવા બાબત
૧૨

સાિારર્ સભા મોડી બોલાવવા બાબત

િા

૧૩

ખાસ સાિારર્ સભા બોલાવવા બાબત

િા

૧૪

ફડચામાાં ગયેલ સિકારી માંડળીઓિા

િા

સરપ્લસ ફાંડિે ધિકાલ કરવા બાબત

21

પ્રકરિ – ૮
સલાિિા િેત ુ માટે બે અથવા તેથી વધુ વ્યહકતઓિા બિેલા બોડશ ,
કાઉન્સીલો, સધમધતઓ અિે બીજા માંડળોિી બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે
કે કેમ અથવા બેઠકોિી કાયશિોંિો લોકોિે મળવાપારની છે કે કેમ?
ુ ો
મદ

ક્રમ
૧

ધવગત

માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનુાં િામ અિે ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત, જજલ્લા
સરિામુાં

પાંચાયત ભવિ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨

માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાિો પ્રકાર

સધમધત

૩

માન્યતા

પ્રાપ્ત

સાંસ્થાિો

પહરચય

ટુાંકો સરકારશ્રી

ધ્વારા

ગુજરાત

સિકારી

માંડળીઓિા અધિધિયમ ૧૯૬૧ િેઠળ જજલ્લા
પાંચાયતોિે જે સત્તાઓ સુપ્રત થયેલ છે તે
સત્તાઓ પૈકી કેટલીક સત્તાઓ જજલ્લા પાંચાયતે
“ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત”
િામિી પેટા સધમધતિે સુપ્રત કરે લ છે . જજલ્લા
પાંચાયતિી રચિા થયા બાદ જજલ્લા પાંચાયત
ધ્વારા આ પેટા સધમધતિી રચિા કરવામાાં
આવે છે . જેિી મુદત બે વષશિી િોય છે . સદર
અધિધિયમ િેઠળ આ સધમધતિે કલમ ૯, ૧૫,
૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૧ અિે ૧૧૫ િા અધિકારો
મળે લા છે . આ કલમો િેઠળ આવતી દરખાસ્તો
બાબતે આ સધમધત ધિર્શય લે છે .

૪

માન્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાિી ભ ૂધમકા

સાંચાલકિી ભ ૂધમકા ભજવે છે .

૫

માળખુ ાં અિે સભ્ય બાંિારર્

આ સધમધતમાાં પાાંચ સભ્યો િોય છે તે પૈકી એક
ચેરમેિ તરીકે ફરજ બજાવે છે .

૬

સાંસ્થાિા વડા

૭

મુખ્ય કચેરી અિે તેિી શાખાઓિા ઉત્પાદિ, સિકાર અિે ધસિંચાઇ સધમધત, જજલ્લા
સરિામા

સધમધતિા ચેરમેિ
પાંચાયત ભવિ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ
શાખાઓ િથી.

૮

બેઠકોિી સાંખ્યા

દર માસે એક બેઠક
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૯

શુાં જિતા બેઠકોમાાં ભાગ લઇ શકે િા
છે ?

૧૦

શુાં

બેઠકોિી

કાયશિોંિો

તૈયાર િા

કરવામાાં આવે છે ?
૧૧

બેઠકોિી

કાયશિોંિ

જિતાિે િા

ઉપલબ્િ છે ? જો તેમ િોય તો તે માહિતી
મેળવવા માટે િી પધ્િધતિી માહિતી

અધિકાર

અધિધિમયમાાં

ધિયત

કરવામાાં આવેલ ફોમશ અિે ફી ભરી અરજી
કરવાથી િકલ ઉપલબ્િ થઇ શકે છે .
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પ્રકરિ – ૧૧
તમામ યોજિાઓ, સ ૂચચત ખચશ અિે કરે લ વિેંચર્ી પરિા અિેવાલોિી
ધવગતો દશાશવતી તેિી દરે ક એજન્સીિે ફાળવેલ અંદાજપરની
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિી કચેરી ધ્વારા સરકારશ્રીિી કોઇ યોજિાનુ ાં અમલીકરર્ થત ુ ાં
િથી. વિીવટી ખચશ માટેિી ગ્રાન્ટ સિકાર કધમશ્નર અિે રજજસ્ટ્રારશ્રી, સિકારી માંડળીઓ, ગુ.રા.,
ગાાંિીિગરથી ફાળવવામાાં આવે છે અિે તેમાાંથી અધિકારી અિે કમશચારીઓિા પગાર અિે
ભથ્થાઓિો ખચશ કરવામાાં આવે છે .
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પ્રકરિ – ૧૨
ફાળવેલ રકમો અિે એવા કાયશિમોિા લાભાથીઓિી ધવગતો સહિત
આધથિક સિાય/ કાયશિમોિી અમલ બજવર્ીિી રીત
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિી કચેરી ધ્વારા સરકારશ્રીિી કોઇ યોજિાનુ ાં અમલીકરર્ થત ુ ાં
િથી. વિીવટી ખચશ માટેિી ગ્રાન્ટ સિકાર કધમશ્નર અિે રજજસ્ટ્રારશ્રી, સિકારી માંડળીઓ, ગુ.રા.,
ગાાંિીિગરથી ફાળવવામાાં આવે છે અિે તેમાાંથી અધિકારી અિે કમશચારીઓિા પગાર અિે
ભથ્થાઓિો ખચશ કરવામાાં આવે છે .
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પ્રકરિ – ૧૩
આપવામાાં આવેલ છુટછાટો, પરવાિગીઓ અિે અધિકૃધતઓ
મેળવિારાઓિી ધવગતો
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિી કચેરી ધ્વારા સરકારશ્રીિી કોઇ યોજિાનુ ાં અમલીકરર્ થત ુાં
િથી. જેથી કોઇ છુટછાટો, પરવાિગીઓ અિે અધિકૃધતઓ આપવામાાં આવતી િથી.
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પ્રકરિ – ૧૪
ઇલેકટ્રોધિક સ્વરૂપમાાં ઉપલબ્િ માહિતીિે લગતી ધવગતો
http://www.gswan.gov.in
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પ્રકરિ – ૧૫
જાિેર ઉપયોગ માટે ધિભાવવામાાં આવતા િોય તો તેવા ગ્રાંથાલય
અથવા તેિા વાાંચિાલયિા કામકાજિા કલાકો સહિત માહિતી મેળવવા
માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્િ સુધવિાઓિી ધવગતો
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રારિી કચેરીમાાં અલાયદુ ગ્રાંથાલય કે વાાંચિાલય િથી. માહિતી
અધિકાર અધિધિયમ િેઠળ માહિતી મેળવવા કાયદાથી ધિયત થયેલ ફી સાથેન ુ ાં ફોમશ રજુ કરવાિી
અરજદારોએ માાંગેલ અિે આ કચેરીમાાં ઉપલબ્િ માહિતી અરજદારોએિે સમયમયાશદામાાં રૂબરૂ
અથવા ટપાલથી પુરી પાડવામાાં આવે છે .
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પ્રકરિ – ૧૭
ઠરાવવામાાં આવે તેવી અન્ય ઉપયોગી માહિતી
૧૭.૧ લોકો ધ્વારા પ ૂછવામાાં આવતાાં પ્રશ્નો લોકો ધ્વારા સામાન્ય રીતે સિકારી માંડળીઓિી
અિે તેિા જવાબો

િોંિર્ીિા પ્રમાર્પરનીો અિે તેિા પેટા ધિયમોિી
િકલિી માાંગર્ી કરવામાાં આવે છે . જે જરૂરી ફી
સાથેન ુ ાં ધિયત અરજી ફોમશ ભરી રજુ કરવાથી
અરજદારોિે પુરી પાડવામાાં આવે છે .

૧૭.૨ માહિતી મેળવવા અંગે.


અરજીપરનીક

સાંદભશ માટે ભરે લા અરજીપરનીકિી િકલ આ
સાથે સામેલ છે .



ફી



એ-૪ સાઇઝ પેપરિા દરે ક પાિા દીઠ
રૂા.૨.૦૦/-



ફલોપી અિે કોમ્પપેકટ ડીસ્ક માટે ફલોપી કે
કોમ્પપેકટ ડીસ્ક દીઠ રૂા.૫૦.૦૦/-



રે કડશ િા ધિરીક્ષર્ માટે અડિા કલાક પછી
દરે ક અડિા કલાક માટે રૂા.૨૦.૦૦/- િી ફી
લેવામાાં આવશે.



બી.પી.એલ. કાડશ િારકોિે ધવિા મ ૂલ્યે રે કડશ
પુરૂ પાડવામાાં આવે છે તેઓએ ધ્વારા
બી.પાી.એલ. કાડશ િી પ્રમાચર્ત િકલ અરજી
સાથે રજુ કરવાિી રિેશે.



માહિતી મેળવવાિી અરજી માહિતી અધિકાર અધિધિયમમાાં ધિયત કરે લ
કઇ રીતે કરી તેિી કેટલીક િમ ૂિા-ક માાં અરજી કરીિે જરૂરી ફી સાથેન ુ ાં
ટીપ્પર્ી

ધિયત અરજી ફોમશ રજુ કરવાથી અરજદારોિે
માહિતી પુરી પાડવામાાં આવે છે .



માહિતી આપવાિો ઇન્કાર માહિતી આપવાિો ઇન્કાર કરવામાાં આવે તેવા
કરવામાાં આવે તેવા વખતે વખતે જાિેર માહિતી અધિકારી િમ ૂિા-છ માાં
િાગહરકિા અધિકાર અિે હુકમ કરે છે . આ હુકમ સામે સબાંધિત અરજદાર
અપીલ કરવાિી કાયશવાિી

જજલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રીિે િમ ૂિા-જ મુજબ
અપીલ કરી શકે છે .
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૧૭.૩ જાિેર તાંરની ધ્વારા લોકોિે અપાતી કોઇ તાલીમ આપવામાાં આવતી િથી.
તાલીમ
૧૭.૪ જાિેર તાંરનીએ આપવાિા પ્રમાર્પરનીો,
િાવાાંિા પ્રમાર્પરનીો


પ્રમાર્પરની,
પ્રમાર્પરનીિા



િાવાાંિા સિકારી માંડળીઓિા િોંિર્ીિા પ્રમાર્પરનીો જે
િામ

અિે કાયદાથી ધિયત થયેલ િમુિામાાં આપવામાાં

ધવવરર્

આવે છે .

અરજી કરવાિી પારનીતા

અલગ અલગ પ્રકારિી માંડળીઓિી િોંિર્ી
કરાવવા માટે તેમાાં જોડાયેલા વ્યહકતઓ જે તે
માંડળીિા પેટા ધિયમો મુજબ જરૂરી સભ્ય
થવાિી પારનીતા િરાવતાાં િોવા જોઇએ. દા.ત.
ગૃિ માંડળીમાાં જોડાયેલ વ્યહકતિે પોતાિા
િામનુ ાં મકાિ િ િોવુાં જોઇએ.



અરજી કરવા માટે િી સાંપકશ મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર, સિકારી માંડળીઓ
માહિતી

(જજલ્લા પાંચાયત), જજલ્લા પાંચાયત ભવિ,
ચોથો માળ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ
ટેલીફોિ િાંબરઃ ૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬
ફેકસઃ

---

ઇ-મેઇલઃ

adr-ddo-ahd@gujarat.gov.in



અરજી ફી

કોઇ ફી િથી.



અન્ય ફી

કોઇ ફી િથી.



અરજી ફોમશ

અરજી ફોમશ અમદાવાદ જજલ્લા સિકારી સાંઘ,
વાડીલાલ

િોસ્સ્પટલિી

સામે,

માદલપુર,

અમદાવાદમાાંથી મળી શકે છે .


ચબડાર્ો/દસ્તાવેજોિી યાદી

પેટા ધિયમોિા છાપેલા ફોમશ િાંગ-૪
મુખ્ય પ્રયોજકિી ધિમણુકાં તથા બેન્કમાાં ખાત ુ
ખોલાવવા અંગે કરે લ ઠરાવ
બેન્ક બેલેન્સ સટીહફકેટ
માંડળીમાાં જોડાયેલ સભ્યોએ સુચચત માંડળીમાાં
જમા કરાવેલ દાખલ ફી અિે શેરફાળાિી
ધવગતો સહિતિી યાદી
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માંડળી અથશક્ષમ રીતે ચાલી શકશે તે અંગે તૈયાર
કરે લ યોજિા
અલગ અલગ પ્રકારિી માંડળીઓ માટે કેટલાાંક
અન્ય દસ્તાવેજો િકકી કરે લ છે . દા.ત. ગૃિ
માંડળી માટે તે જે જમીિ ઉપર િોંિવાિી છે તે
જમીિનુ ાં બાિાખત, ટાઇટલ કલીયર સટી.,
૭/૧૨, ૮(અ), ૬િા ઉતારાઓ


ચબડાર્ો/

દસ્તાવેજોિા િમુિામાાં પેટા ધિયમો અમદાવાદ જજલ્લા

િમુિા

સિકારી સાંઘ ધ્વારા સરકારશ્રીિા પરામશશમાાં
રિીિે તૈયાર કરવામાાં આવે છે જે પુસ્સ્તકાિા
રૂપમાાં સાંઘમાાંથી ઉપલબ્િ થઇ શકે છે . અન્ય
બાબતોિા કોઇ િમુિા તૈયાર કરે લ િથી.



અરજી કરવાિી પધ્િધત

અરજી જરૂરી ચબડાર્ો અિે દસ્તાવેજો સાથે
મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર સિકારી માંડળીઓ
(જજલ્લા પાંચાયત) લાલ દરવાજા, અમદાવાદિે
મોકલવાિી િોય છે .



અરજી મળ્યા પછી જાિેર અરજીિી ચકાસર્ી કયાશ બાદ માંડળીિી િોંિર્ી
તાંરનીમાાં થિાર પ્રહિયા

કરવાપારની જર્ાય તો ઉત્પાદિ, સિકાર અિે
ધસિંચાઇ સધમધતમાાં રજુ કરીિે સધમધતિી માંજુરી
મેળવીિે મદદિીશ જજલ્લા રજજસ્ટ્રાર ધ્વારા
તેિી

િોંિર્ી

કરી

િોંિર્ીનુ ાં

પ્રમાર્પરની

આપવામાાં આવે છે .


પ્રમાર્પરની

આપવામાાં ૬૦ હદવસ

સામાન્ય રીતે લાગતો સમય


પ્રમાર્પરનીિો

કાયદે સરિો કાયમી પ્રમાર્પરની છે .

સમયગાળો


િવીિીકરર્ માટેિી પ્રહિયા

કાયમી પ્રમાર્પરની િોઇ િવીિીકરર્ કરાવવાનુ ાં
રિેત ુ િથી.

૧૭.૫ િોંિર્ી પ્રહિયા અંગે.

૧૭.૪ માાં ધવગતો દશાશવેલ છે .

૧૭.૬ જાિેર તાંરનીે કર ઉઘરાવવા અંગે

કોઇ કર ઉઘરાવવામાાં આવતો િથી.
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