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“પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝર ” (P.A.D)
માહિતી અહિકાર અહિહિયમ-૨૦૦૫ િી કલમ-૪ અંતર્ગત જોિાર માહિતી અહિકારી અિે મામલતદાર જોટાણાિી માહિતી
િીચે મુજબ છે .
(૧)(અ) કચેરીિું વ્યવસ્થા તંત્ર :અત્રેિી કચેરીમાં માહિતી અહિકાર અહિહિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત " જાિેર માહિતી અહિકારી " તરીકે મામલતદારશ્રી જોટાણા
છે . તેમજ િાયબ મામલતદારશ્રી (મિેસુલ)િી કચેરીિે લર્તી કામર્ીરી જે વી કે અરજીઓિો સ્વીકાર, રજીસ્ટરમાં િોંિ કરવી, માહિતી
અરજદારિે મળે અથવા જવાબ મળે તે માટેિી ક્લાકગ/સંબિીત કમગચારી પાસેથી કાયગવાિી કરાવવાિી સંકલિિી કાયગવાિી કરે છે . જરૂરી
માર્ગદર્ગિ પણ જાિેર માહિતી અહિકારીશ્રી તરીકે િાયબ મામલતદારશ્રી આપે છે . ઓફિસિા કમગચારીઓ સત્વરે અરજદારિે માહિતી
મળે તે માટે જરૂરી કાયગવાિી કરે તેિું માર્ગદર્ગિ મામલતદારશ્રી આપે છે .
(બ) કાયો :અત્રેિી કચેરીમાં િીચે પ્રમાણે સરકારી કામર્ીરી થાય છે .
(૧) જમીિ દફ્તર :(૧) ખેતી/બીિખેતીિા િેતુ માટે માંર્ણી.
(૨) બીિખેતી પરવાિર્ીિી અરજીઓ.
(૩) ખાિર્ી જમીિ એકત્રીકરણ કરવાિા િુ કમો.
(૪) ખેતી હવષયક ર્ણિા કરવી.
(૫) આરટીએસ કેસ / વૃક્ષછે દિ િારાિા કેસ / પ્િાણીપત્રક બદલવાિા કેસ.
(૬) મામ.કોટગ એક્ટ કલમ-૫(૨) િેઠળિી કાયગવાિી.
(૭) તલાટી મીટીંર્.
(૮) દબાણો ખુલ્લાકરાવવા.
(૯) મિેસુલ અહિકારીશ્રીઓિા માહસક પત્રકો.
(૧૦) એગ્રીકલ્ચર સેન્સસ િી કામર્ીરી
(૧૧) રીસવે િી કામર્ીરી
(૨) આરઈવી દફ્તર :(૧) હિરાિાર હવિવાઓિે આર્થગક સિાય.
(૨) હિરાિાર વૃધ્િ અપંર્ોિે આર્થગક સિાય.
(૩) ઈન્દીરા ર્ાંિી વયવંદિા આર્થગક સિાય.
(૪) રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સિાય યોજિા
(૫) િોિ જ્યુડીશ્યલ સ્ટેમ્પ તથા કોટગ સ્ટેમ્પ રીિંડિા િુ કમ પ્રમાણે સ્ટેમ્પ રીિંડ.
(૬) સરકારી લેણાિી રેવન્યુ રાિે વસુલાતિી કામર્ીરી.
(૬) ર્રીબ કલ્યાણ મેળાિું આયોજિ.
(૭) ર્હતર્ીલ ર્ુજરાત.
(૩) એ.ડી.એમ. દફ્તર :(૧) સ્વચ્છતા અહિયાિ.
(૨) આિાવરી િક્કી કરવી.
(૩) તાલુકા સ્વાર્ત હજલ્લા સ્વાર્ત િી કામર્ીરી
(૪) યોર્ ફદવસિી ઉજવણી.
(૫) પ્રદુષણ હિયંત્રણ બોડગ સાથે પત્ર વ્યવિાર.

(૬) ખહિજ કાઢવાિી પરમીટ.
(૭) િાિી બચત યોજિાિો અમલ.
(૮) લોકસંવાદ સેતુ િી કામર્ીરી.
(૪) મિેકમ દફ્તર :(૧) પર્ારબીલો / મિેિતાણા બીલો /કન્ટીજન્સી બીલો / ટી.એ.બીલોિી ચુકવણી.
(૨) િાજરીપત્રક હિિાવવુ.ં
(૩) સ્ટાિ હિમણંક / બદલી હવર્ેરિ
ે ી કામર્ીરી.
(૪) રજા મંજુર કરવાિી કામર્ીરી.
(૫) કેર્બુક લખવી / ચુકવણી.
(૬) વારસાઈ પ્રમાણપત્રો આપવા.
(૫) એમ.એ.જી. દફ્તર :(૧) ચેપ્ટર કેસિી કામર્ીરી.
(૨) જે લ સંબિી કામર્ીરી.
(૩) હસિેમાિા મિોરંજિ કરિી આકારણી/વસુલાત.
(૪) રાષ્ટ્રીય તિેવારિી ઉજવણી.
(૬) રેકડગ દફ્તર :(૧) રેકડગિી જાળવણી.
(૨) રેકડગિી િકલો આપવી.
(૩) રેકડગ િાર્ કરવું.
(૪) માહિતી અહિકાર અહિહિયમ-૨૦૦૫ િેઠળિી અરજીઓ સ્વીકારવી તથા જવાબ
આપવાિી કામર્ીરી.
(૭) રજીસ્રી દફ્તર :(૧) ટપાલ ઈિવડગ કરવી.
(૨) ટપાલ આઉટવડગ કરવી.
(૮) પુરવઠા ર્ાખા :(૧) સરકાર માન્ય વ્યાજબી બાવિી દુકાિ યોજિાિી કામર્ીરી.
(૨) રેર્િકાડગ આપવા , િેરિાર કરવા , રદ કરવા અંર્િ
ે ી કામર્ીરી.
(૩) પરવાિા આપવા.
(૪) પરવાિા તપાસણીિી કામર્ીરી.
(૫) ગ્રાિક સુરક્ષા યોજિાિો અમલ.
(૬) NFSA યોજિાિો અમલ.
(૭) આ.ચી.વ. િી જાળવણી / હવતરણ.
(૯) મ.િો.યો. ર્ાખા :(૧) મ.િો.યો. કેન્રો િક્કી કરવા.
(૨) મ.િો.યો. સંચાલક, મદદિીર્ સંચાલક િી હિમણંક / મિેિતાણા િી કામર્ીરી.
(૩) મ.િા.યો. પરમીટ / હવતરણ / તપાસણીિી કામર્ીરી.
(૪) આવક દાખલા / જાહત દાખલા / િોિફિમીલેયર દાખલા / દારપણા દાખલા /ઉંમર અહિહિવાસ પ્રમાણપત્ર
એ.ટી.વી.ટી િી કામર્ીરી.
(૧૦) ર્ણોત ર્ાખા :(૧) ર્ણોતિારા િેઠળિા કેસો ચલાવવા / અમલ કરવા.
(૨) ટાઈટલ ક્લીયર પ્રમાણપત્રો આપવા.
(૩) ર્.િા.ક.૬૩ એ, ૬૩ એ.એ. િી દરખાસ્ત કરવી.
(૪) િમુિા િંબર-૯ િાં પ્રમાણપત્રો આપવા.
(૫) ખરીદ કકંમતિી વસુલાત.
(૧૧) ઈ-િરા ર્ાખા :(૧) ખેતી/બીિખેતી જમીિિા ૭/૧૨ તથા િક્કપત્રક હિિાવણી.
(૨) િહવિ િેરિાર િોંિો પાડવી / અમલ કરવો.

(૩) ૭/૧૨ િક્કપત્રકિી િકલો આપવી.
(૪) ઈ-િરા રેકડગ સાચવણી.
(૧૨) સકગલ ઓિીસરશ્રી :(૧) સરકારી સવે િંબરોિી જાળવણી.
(૨) િેરિાર િક્કિોંિો પ્રમાહણત કરવી.
(૩) એક્ઝીક્યુટીવ મેજીસ્રેટ તરીકેિી િરજ હિિાવવી.
(૪) જમીિિા િદ / હિર્ાિ િક્કી કરવા.
(૫) તલાટી દફ્તરિી ચકાસણી કરવી.
(૧૩) મતદારયાદી / ચુટં ણી ર્ાખા :(૧) મતદારયાદી હસિારણાિી કામર્ીરી.
(૨) મતદાિ મથકો િક્કી કરવા.
(૩) બી.ઓલ.ઓ. હિમણંક / વેતિ ચુકવણીિી કામર્ીરી.
(૪) ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય / પેટા ચુંટણીઓ.
(૫) ગ્રામ પંચાયતિી મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવાિી કામર્ીરી.
(૬) તાલુકા પંચાયત / જીલ્લા પંચાયત સામાન્ય પેટા ચુંટણીઓ.
(૭) તાલુકા પંચાયત / જીલ્લા પંચાયતિી મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવાિી કામર્ીરી.
(૮) હવિાિસિા / લોકસિાિી ચુટં ણીઓ.
(૧૪)

કાયગક્ષેત્ર :અત્રેિી કચેરીિું કાયગક્ષેત્ર જોટાણા તાલુકો છે .

(૧૫)

અપીલ કાયગવાિી :અપીલ અરજી માટે કોઈ િી અરજદારે િરવાિી રિેતી િથી. અપીલ ઠરેલ િમુિા-'જ' માં

કડીિે કરવાિી િોય છે . અપીલ અરજી સાથે માંર્ેલ માહિતી માટેિા ઠરેલ -'ક' િી િકલ

તથા

જાિેર

પ્રાન્ત

માહિતી

અહિકારીશ્રી

અહિકારી

તરીકે

મામલતદારશ્રી જોટાણા તરિથી આપવામાં આવેલ જવાબિી િકલ રજુ કરવાિી રિે છે . જો જવાબ ૩૦ ફદવસમાં મળેલિ િોય તો
જવાબિી િકલ રજુ કરવાિી રિેતી િથી.
(૨)

કમગચારીઓિી સત્તા અિે િરજો :(અ)

મામલતદારશ્રી જોટાણા / િાયબ મામલતદાર (મિેસુલ) જોટાણાિે જાિેર માહિતી અહિકાર િેઠળિી અરજીઓ
સ્વીકારવાિી સત્તા આપવામાં આવી છે . જે ઓ અરજી સ્વીકાયાગ બાદ ખાસ રજીસ્ટરે િોંિી, િંબર આપી

(બ)
(ક)

(૩)

સંબિીત દફ્તર ક્લાકગિે જાિેર માહિતી અહિકારીશ્રીિી સિી વાળા યાદી પત્રથી અરજી રાન્સિર કરે છે . અિે
સમયસર અરજદારિે માહિતી/જવાબ અપાય તેિું મોિીટરીંર્ કરે છે . સંબિીત દફ્તર કારકુિ/િાયબ
મામલતદારશ્રીએ હિયત સમયમયાગદામાં અરજદારિે માહિતી - જવાબ આપવાિી જવાબદારી/િરજ સુહિહચચત
કરવામાં આવી છે .
દફ્તર કારકુિ તથા સુપરવાઈઝરી િાયબ મામલતદારશ્રી તેમિા દફ્તરે લર્તી માહિતી અરજદારિે આપવાિી/
જવાબ આપવાિી િરજ હિિાવે છે અિે તે લર્તું રેકડગ જાળવે છે .
જોિેર માહિતી અહિકારી તરીકે માહિતી આપવા કે િ આપવા સંદિગિા અત્રેિા હિણગય સામે પ્રાન્ત અહિકારીશ્રી
કડીિે અપીલ થતાં રેકડગ મોકલવાિી તથા અપીલમાં સુિાવણી સમયે જરૂર પડે િાજર રિેવાિી જવાબદારી જે તે
દફ્તરિા સુપરવાઈઝરી િાયબ મામલતદારશ્રી હિિાવે છે .

માહિતી અહિકાર અહિહિયમ-૨૦૦૫ સંબિેિી સ્ટેન્ડીંર્ ઓડગરિાઈલ (S.O.File) રેકડગ ક્લાકગ પાસે રિે છે . જે ઓ
જરૂર જણાયે અન્ય કમગચારીઓિે હવર્તો પુરી પાડે છે . સરકારશ્રીિા હિયમો, પેટાહિયમો તથા પફરપત્રો, આદેર્ો આ

(૪)

િાઈલમાં રાખવામાં આવે છે . માહિતીિા પત્રકો-હવર્તો દર માસે કલેક્ટરશ્રીિે મોકલવામાં આવે છે .
જાિેર માહિતી અહિકાર-૨૦૦૫ િેઠળિી અર્ત્યિી કલમો તથા ર્ુજરાત માહિતી અહિકાર કાયદો સિે -૨૦૦૫ િેઠળિા
હિયમો-૨૦૦૫ િી સામાન્ય સમજ.
(અ)
આ અહિહિયમ િારતિી સંસદે િારતિા ર્ણ રાજ્યિા ૫૬ મા વષે-૨૦૦૫ માં કરેલ છે .
તેિો ઉદ્દેર્ િારતિા બંિારણિી કલમ-૧૯ િે િજર સમક્ષરાખી િારતિા દરેક િાર્રીકિે
વાણી અિે રજુ આત કરવાિા સ્વાતંત્રયિો અહિકાર જાળવવાિો છે . (ફ્રીડમ ઓિ સ્પીચ એન્ડ
એક્સપ્રેર્િ) કાયદાિો િેતુ વિીવટમાં પારદર્ર્ગતા લાવવાિો છે . તે માટે કાયદો અિે િાર્રીકો વચ્ચે સેતુરૂપ

(બ)
(ક)

િુહમકા હિિાવી િાર્રીકોિે સાચી સ્પષ્ટ અિે ઝડપી માહિતી પુરી પાડવાિો છે .
આ કાયદા િેઠળિા હિયમો રાજ્ય સરકારશ્રીિે ૫ મી ઓક્ટોબર-૨૦૦૫ િા જાિેરિામાંથી
બિાર પાડેલ છે . જે માહિતી અહિકાર બાબતિા હિયમો-૨૦૦૫ તરીકે ઓળખાય છે .
કાયદાિી અર્ત્યિી કલમો િીચે પ્રમાણે છે .
કલમ-૧ તથા ૨ ટુંકી સંજ્ઞા, વ્યાહપ્ત અિે પ્રારંિ તથા વ્યાખ્યા
કલમ-૪ જાિેર સત્તા મંડળોિી જવાબદારીઓ
કલમ-૫ જાિેર માહિતી અહિકારીઓિે મુકરર કરવા બાબત.
કલમ-૬ માહિતી મેળવવાિી હવિંતી કરવા બાબત.
કલમ-૭, ૮ અિે ૯ અરજીિા હિકાલ બાબત.
કલમ-૧૨, ૧૩ કેહન્રય માહિતી પંચિી રચિા, િોદ્દાિી મુદત અિે સેવાિી ર્રતો.
કલમ-૧૫, ૧૬ રાજ્ય માહિતી પંચિી રચિા, િોદ્દાિી મુદત અિે સેવા ર્રતો.
કલમ-૧૮ માહિતી પંચિી સત્તા અિે કામો
કલમ-૧૯ અપીલ
કલમ-૨૦ દંડ
કલમ-૨૭ હિયમોકરવાિી રાજ્ય સરકારિી સત્તા.
કલમ-૨૮ હિયમો કરવાિી સક્ષમ સત્તાહિકારીિી સત્તા.

(૫)

ર્ુજરાત માહિતી અહિકાર અહિહિયમ-૨૦૦૫ િેઠળિા હિયમોિી સામાન્ય સમજ.
હિયમ-૨- વ્યાખ્યા.
હિયમ-૩(૧) માહિતી મેળવવાિી અરજી " િમુિો-ક " તથા િી રૂા. ૨૦/- જે િીચે પ્રમાણે િરી ર્કાય.
(અ) રોકડા િરવાિી સુહવિા િોય ત્યાં રોકડા,
(બ) ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ
(ક) પે-ઓડગર
(ડ) િોિ જ્યુડીર્ીયલ સ્ટેમ્પ
હિયમ-૩(૨) O ઈ-મીડીયાથી પણ અરજી કરી ર્કાય. પરંતુ તે તારીખથી ૭ ફદવસમાં િી િરવી
જોઈર્ે. િ િરાય તો અરજી પાછી લીિેલી ર્ણાર્ે.
O ર્રીબી રેખા િેઠળિા કુટબ
ું િા " B.P.L. " કાડગ િરાવિાર વ્યહક્તએ િી િરવાિી થર્ે
િહિ, પરંતુ તેવી વ્યહક્તએ કાડગિી પ્રમાહણત િકલ કે તે અથે સક્ષમ અહિકારીશ્રીએ કાઢી આપેલ પ્રમાણપત્ર
અરજી સાથે જોડવું જોઈએ.

હિયમ-૪ અરજીિો હિકાલ
(૧)

માહિતી અહિકારીએ ૩૦ ફદવસમાં િમુિા ' ઘ ' માં માહિતી પુરી પાડવી જોઈએ અથવા
અહિહિયમિી કલમ-૮ અિે ૯ િી જોર્વાઈ મુજબ " િમુિો-છ " માં જાણ કરવી જોઈએ.

(૨)

અરજીમાં માંર્ેલ માહિતી આ કચેરીિા કાયગક્ષત્ર
ે માં આવતી િ િોય તો િમુિા ' ચ ' માં અરજી

સંબહિત અહિકારીિે તબદીલ કરવી.
હિયમ-૫ િકલ દસ્તાવેજ મેળવવાિી િી િા દર બાબત.
૧. પ્રકાર્િિા સ્વરૂપમાં ઉપલબ્િ િોય તેવી માહિતી
૨. બીજી માહિતી / દસ્તાવેજો.
ક. પુરી પાડેલ માહિતી.

પ્રકાર્િિી ખરેખરી કકંમત
પાિા દીઠ રૂા. ૨

(૧) A/4, A/3 સાઈઝિા કાર્ળ િોય તો
૩.

(૨) મોટી સાઈઝિા કાર્ળ પર િોય તો
િમુિા (સેમ્પલ) મોડેલ
તેિી ખરેખરી કકંમત જે ટલી રકમ.
અથવા િોટોગ્રાિ
તેિી ખરેખરી કકંમત જે ટલી રકમ.
િોંિ. િમુિા અથવા મોડેલ માટે હવિાર્ે હિયત કરેલી કાયગરીતી
અિુસરવી.

૪.

રેકડગ તપાસણી માટે.

૫.

ફ્લોપી અથવા ફડસ્કમાં માહિતી પુરી પાડવા માટે.

(૬)

માહિતી એટલે કઈ માહિતી ? જે મળી ર્કે.

પ્રથમ અડિા કલાક માટે કોઈ િી િિી અિે ત્યાર પછી
દરેક અડિા કલાક માટે રૂા.૨૦/ફ્લોપી અથવા ડીસ્ક દીઠ રૂા.૫૦/-

માહિતીિા અહિકાર કાયદો-૨૦૦૫ િી કલમ-૨ (છ) માં વ્યાખ્યાઈત કયાગ મુજબ માહિતી એટલે..
(૧) રેકડગ (૨) દસ્તાવેજો (૩) મેમો
(૪) ઈ-મેલ (૫) અહિપ્રાયો (૬) સુચિા (૭) અખબારી યાદી (૮)પફરપત્રો
(૯) િુ કમો (૧૦) લોર્બુક (૧૧) કરારો (૧૨) અિેવાલો (૧૩) કાર્ળો (૧૪) િમુિા (૧૫) મોડલ્સ (૧૬)કોઈ ઈલેક્રોિીક
સ્વરૂપમાં માહિતી સામગ્રી.(૧૭) ખાિર્ી મંડળિે લર્તી માહિતી કોઈ પણ સ્વરૂપમાં કોઈ પણ સામગ્રી કે જે કોઈ જાિેર
સત્તામંડળ મેળવી ર્કે.
(અ) રેકડગ એટલે :(ક) કોઈ દસ્તાવેજ, િસ્તપ્રત અિે િાઈલ.
(ખ) કોઈ દસ્તાવેજિી માઈિો ફિલ્મ, માઈિોિીર્ અથવા િેસીમાઈલ િકલ.
(ર્) માઈિો ફિલ્મમાં સમાહવષ્ટ પ્રહતકૃહત અથવા પ્રવૃહત્તઓિી (મોટી કરેલી િોય કે િ િોય
તો પણ કોઈ િકલ.)
(ઘ) કોમ્પ્યુટર અથવા બીજા કોઈ સાિિથી રજુ કરેલી બીજી કોઈ સામગ્રી.
(૭)

(૮)

(૯)

માહિતી મેળવવાિો અહિકાર એટલે ર્ેિી માહિતી મેળવવાિો અહિકાર-જે િા ચાર ઘટક છે .
:-

કામ દસ્તાવેજ રેકડગિી તપાસણી.

:-

દસ્તાવેજ કે કામિી પ્રમાહણત િકલ મેળવવાિી (િોંિ-તારણીિો સમાવેર્)

:-

વસ્તુિા પ્રમાહણત િમુિા લેવા.

:-

કોમ્પ્યુટર ડેટા ફડસ્ક કે હપ્રન્ટમાં હવર્તો મેળવવી.

હવિા મુલ્યે િકલ ક્યારે મળે ?
(૧)

જો અરજદાર બી.પી.એલ. કાડગિારક િોય અિે અરજી સાથે તેિા પુરાવાિી િકલ રજુ કરી

(૨)

િોય ત્યારે.
આ અહિહિયમિી કલમ-૭(૬) મુજબ જાિેર માહિતી અહિકારી ૩૦ ફદવસિી હિયત
મયાગદામાં માહિતી પુરી પાડે િિી ત્યારે.

ર્ુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોર્ બાબત.
કચેરી :

ર્ુજરાત માહિતી આયોર્, કમગયોર્ી િવિ, બ્લોક િં.૧, બીજો માળ, હિમાગણ િવિિી

પાછળ, સેક્ટર-૧૦-એ, ર્ાંિીિર્ર-૩૮૨૦૧૮.
પત્ર વ્યવિાર ઉપરિા સરિામે અિે
" સહચવશ્રી, ર્ુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોર્ ર્ાંિીિર્ર " - િા િામે કરવો.
(૧૦)

ઠરાવેલ િમુિાિી હવર્ત.
(૧) િમુિો - ક (જુ ઓ હિયમ- ૩(૧)) માહિતી મેળવવા માટેિી અરજીિો િમુિો.
(૨) િમુિો - ખ (જુ ઓ હિયમ- ૩(૧)) અરજીિી સ્વીકૃતી.
(૩) િમુિો - ર્ (જુ ઓ હિયમ- ૩(૨)) જરૂરી માહિતી અિે અથવા દસ્તાવેજો માટેિી િી અિે ચાજગ જમા કરાવવાિી
અરજદારિે જાણ કરવા બાબત.
(૪) િમુિો - ઘ (જુ ઓ હિયમ- ૪(૧)) અરજદારિે માહિતી આપવા બાબત.
(૫) િમુિો - ચ (જુ ઓ હિયમ- ૪(૨)) બીજા સત્તા મંડળિે લર્તી અરજીિી તબદીલી.
(૬) િમુિો - છ (જુ ઓ હિયમ- ૪(૧)) માહિતી આપવાિી િામંજુરીિો િુ કમ.
(૭) િમુિો - જ (જુ ઓ હિયમ- ૬(૧)) પ્રથમ અપીલિો િમુિો.

(૧૧)

માહિતી આપવાિા ઈન્કાર માટે.
(૧)
અસ્વીકારિી અરજદારિે જાણ કરવી પડે.
(૨)
અસ્વીકારિા કારણો આપવા પડે.
(૩)
અપીલિા સમયર્ાળાિી જાણ અરજદારિે કરવી પડે.
(૪)
કયા અપીલ અહિકારીિે અપીલ થઈ ર્કે તેિી જાણ અસ્વીકૃતી પત્રમાં કરવી પડે.

(૧૨)

હર્ક્ષાિી જોર્વાઈ - દંડ ક્યારે થઈ ર્કે ? કેટલો ?
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૧)
(૨)
(૩)

અરજી સ્વીકારવાિો ઈન્કાર કરવામાં આવ્યો િોય.
હિિાગરીત સમયમાં માહિતી પુરી પાડવામાં આવી િ િોય.
જાણી જોઈિે ખોટી માહિતી આપવામાં આવી િોય.
અિુરી-ર્ેરમાર્ે દોરતી માહિતી આપવામાં આવી િોય.
માહિતીિા હવષય વસ્તુિે અિુરૂપ હવર્તો િાર્ કરવામાં આવી િોય.
માહિતી પુરી પાડવામાં કોઈ અવરોિ ઉિો કરવામાં આવતો િોય.
દોહષત ઠરે તો પ્રહતફદિ રૂા. ૨૫૦ થી ૨૫૦૦૦ મિત્તમ સુિીિો દંડ.
અરજદારિી અરજી હિયત િમુિામાં મેળવવી તથા જરૂરી િી રજુ થયા બાદ કે બી.પી.એલ.અરજદારિા ફકસ્સામાં
િી લીિા હસવાય માહિતી આપવા સંબિેિી કાયગવાિી કરવામાં આવે છે .
માહિતી અહિકાર અહિહિયમ-૨૦૦૫ મુજબ અરજી મળ્યાથી ૩૦ ફદવસિી અંદર માહિતી
આપવામાં આવે છે અર્ર જવાબ આપવામાં આવે છે .
જવાબથી જે અરજદારિે અસંતોષ થાય તેવા અરજદાર અપીલ અહિકારીતરીકે પ્રાન્ત
અહિકારીશ્રી કડીિે અપીલ ૩૦ ફદવસમાં કરી ર્કે છે .

જાિેર માહિતી અહિકારી અિે મામલતદાર જોટાણા િી કચેરી
તાલુકા સેવા સદિ રેલ્વેસ્ટેર્િ રોડ, જોટાણા તા.જોટાણા
જી. મિેસાણા પીિ કોડ િંબર- ૩૮૪૪૨૧
E Mail Id – mam-jot-meh@gujarat.gov.in
ટેલીિોિ િંબર : - ૦૨૭૬૨-૨૬૬૧૬૭
“પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝર ” (P.A.D)

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે માહિતી અહિકાર અહિહિયમ-૨૦૦૫િી કલમ-૪(૧) ખ માં
દર્ાગવ્યા પ્રમાણેિા ૧૭ મુદાઓિું પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર ( P.A.D ) અિગતિ કરવામાં આવેલ છે .જે િી ખાતરી બદલ આ
પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલ છે ,

સ્થળ :- જોટાણા
તા:- :-૦૨/૦૭/૨૦૨૦

જાિેરમાહિતી અહિકારી
વ
મામલતદાર જોટાણા

