હેર માિહતી અિધકારી અને મામલતદાર કડીની કચેરી,
તાલુકા સેવા સદન, કરણનગર રોડ,કડી તા.કડી
" ોએ ટીવ ડી લોઝર " (P.A.D.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

મુજબ છે .

માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતગત જોહાર માિહતી અિધકારી અને મામલતદાર કડીની માિહતી નીચે

(૧)(અ) કચેરીનું યવ થા તં :અ ેની કચેરીમાં માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અંતગત " હેર માિહતી અિધકારી " તરીકે મામલતદાર ી કડી છે .
તેમજ નાયબ મામલતદાર ી (મહેસુલ)ની કચેરીને લગતી કામગીરી જે વી કે અર ઓનો વીકાર, ર ટરમાં ન ધ કરવી, માિહતી
અરજદારને મળે અથવા જવાબ મળે તે માટેની લાક/સંબધીત કમચારી પાસેથી કાયવાહી કરાવવાની સંકલનની કાયવાહી કરે છે . જ રી
માગદશન પણ હેર માિહતી અિધકારી ી તરીકે નાયબ મામલતદાર ી આપે છે . ઓ ફસના કમચારીઓ સ વરે અરજદારને માિહતી મળે
તે માટે જ રી કાયવાહી કરે તેનું માગદશન મામલતદાર ી આપે છે .
(બ) કાય :અ ન
ે ી કચેરીમાં નીચે માણે સરકારી કામગીરી થાય છે .
(૧) જમીન દ તર :(૧) ખેતી/બીનખેતીના હેતુ માટે માંગણી.
(૨) બીનખેતી પરવાનગીની અર ઓ.
(૩) ખાનગી જમીન એક ીકરણ કરવાના હુ કમો.
(૪) ખેતી િવષયક ગણના કરવી.
(૫) આરટીએસ કેસ / વૃ છે દન ધારાના કેસ / હાણીપ ક બદલવાના કેસ.
(૬) મામ.કોટ એ ટ કલમ-૫(૨) હેઠળની કાયવાહી.
(૭) તલાટી મીટ ગ.
(૮) દબાણો ખુ લાકરાવવા.
(૯) મહેસુલ અિધકારી ીઓના માિસક પ કો.
(૧૦) એ ીક ચર સે સસ ની કામગીરી
(૧૧) રીસવ ની કામગીરી
(૨) આરઈવી દ તર :(૧) િનરાધાર િવધવાઓને આ થક સહાય.
(૨) િનરાધાર વૃ ધ અપંગોને આ થક સહાય.
(૩) ઈ દીરા ગાંધી વયવંદના આ થક સહાય.
(૪) રા ીય કુટુંબ સહાય યોજના
(૫) નોન યુડી યલ ટે પ તથા કોટ ટે પ રીફંડના હુ કમ માણે ટે પ રીફંડ.
(૬) સરકારી લેણાની રેવ યુ રાહે વસુલાતની કામગીરી.
(૬) ગરીબ ક યાણ મેળાનું આયોજન.
(૭) ગિતશીલ ગુજરાત.
(૩) એ.ડી.એમ. દ તર :(૧) વ છતા અિભયાન.
(૨) આનાવરી ન કી કરવી.
(૩) તાલુકા વાગત િજ લા વાગત ની કામગીરી
(૪) યોગ દવસની ઉજવણી.
(૫) દુષણ િનયં ણ બોડ સાથે પ યવહાર.
(૬) ખિનજ કાઢવાની પરમીટ.
(૭) નાની બચત યોજનાનો અમલ.
(૮) લોકસંવાદ સેતુ ની કામગીરી.
(૪) મહેકમ દ તર :(૧) પગારબીલો / મહેનતાણા બીલો /ક ટીજ સી બીલો / ટી.એ.બીલોની ચુકવણી.
(૨) હાજરીપ ક િનભાવવું.

(૩) ટાફ િનમ ંક / બદલી િવગેરેની કામગીરી.
(૪) ર મંજુર કરવાની કામગીરી.
(૫) કેશબુક લખવી / ચુકવણી.
(૬) વારસાઈ માણપ ો આપવા.
(૫) એમ.એ. . દ તર :(૧) ચે ટર કેસની કામગીરી.
(૨) જે લ સંબધી કામગીરી.
(૩) િસનેમાના મનોરંજન કરની આકારણી/વસુલાત.
(૪) રા ીય તહેવારની ઉજવણી.
(૬) રેકડ દ તર :(૧) રેકડની ળવણી.
(૨) રેકડની નકલો આપવી.
(૩) રેકડ નાશ કરવુ.ં
(૪) માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ હેઠળની અર ઓ વીકારવી તથા જવાબ
આપવાની કામગીરી.
(૭) ર
ી દ તર :(૧) ટપાલ ઈનવડ કરવી.
(૨) ટપાલ આઉટવડ કરવી.
(૮) પુરવઠા શાખા :(૧) સરકાર મા ય યાજબી બાવની દુકાન યોજનાની કામગીરી.
(૨) રેશનકાડ આપવા , ફેરફાર કરવા , રદ કરવા અંગન
ે ી કામગીરી.
(૩) પરવાના આપવા.
(૪) પરવાના તપાસણીની કામગીરી.
(૫) ાહક સુર ા યોજનાનો અમલ.
(૬) NFSA યોજનાનો અમલ.
(૭) આ.ચી.વ. ની ળવણી / િવતરણ.
(૯) મ.ભો.યો. શાખા :(૧) મ.ભો.યો. કે ો ન કી કરવા.
(૨) મ.ભો.યો. સંચાલક, મદદનીશ સંચાલક ની િનમ ંક / મહેનતાણા ની કામગીરી.
(૩) મ.ભા.યો. પરમીટ / િવતરણ / તપાસણીની કામગીરી.
(૪) આવક દાખલા / િત દાખલા / નોન મીલેયર દાખલા / દારપણા દાખલા /
એ.ટી.વી.ટી ની કામગીરી.
(૧૦) ગણોત શાખા :(૧) ગણોતધારા હેઠળના કેસો ચલાવવા / અમલ કરવા.
(૨) ટાઈટલ લીયર માણપ ો આપવા.
(૩) ગ.ધા.ક.૬૩ એ, ૬૩ એ.એ. ની દરખા ત કરવી.
(૪) નમુના નંબર-૯ નાં માણપ ો આપવા.
(૫) ખરીદ કંમતની વસુલાત.
(૧૧) ઈ-ધરા શાખા :(૧) ખેતી/બીનખેતી જમીનના ૭/૧૨ તથા હ કપ ક િનભાવણી.
(૨) નિવન ફેરફાર ન ધો પાડવી / અમલ કરવો.
(૩) ૭/૧૨ હ કપ કની નકલો આપવી.
(૪) ઈ-ધરા રેકડ સાચવણી.
(૧૨) સકલ ઓફીસર ી :(૧) સરકારી સવ નંબરોની ળવણી.
(૨) ફેરફાર હ કન ધો માિણત કરવી.
(૩) એ ઝી યુટીવ મે
ટે તરીકેની ફરજ િનભાવવી.
(૪) જમીનના હદ / િનશાન ન કી કરવા.
(૫) તલાટી દ તરની ચકાસણી કરવી.
(૧૩) મતદારયાદી / ચુંટણી શાખા :(૧) મતદારયાદી િસધારણાની કામગીરી.

(૨) મતદાન મથકો ન કી કરવા.
(૩) બી.ઓલ.ઓ. િનમ ંક / વેતન ચુકવણીની કામગીરી.
(૪) ામ પંચાયત સામા ય / પેટા ચુંટણીઓ.
(૫) ામ પંચાયતની મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(૬) તાલુકા પંચાયત / લા પંચાયત સામા ય પેટા ચુંટણીઓ.
(૭) તાલુકા પંચાયત / લા પંચાયતની મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(૮) િવધાનસભા / લોકસભાની ચુંટણીઓ.
(૧૪) કાય ે :અ ન
ે ી કચેરીનું કાય ે કડી તાલુકો છે .
(૧૫) અપીલ કાયવાહી :અપીલ અર માટે કોઈ ફી અરજદારે ભરવાની રહેતી નથી. અપીલ ઠરેલ નમુના-'જ' માં
ાત
અિધકારી ી
કડીને કરવાની હોય છે . અપીલ અર સાથે માંગેલ માિહતી માટેના ઠરેલ -'ક' ની નકલ તથા
હેર માિહતી અિધકારી તરીકે
મામલતદાર ી કડી તરફથી આપવામાં આવેલ જવાબની
નકલ રજુ કરવાની રહે છે . જો જવાબ ૩૦ દવસમાં મળેલન હોય તો
જવાબની નકલ રજુ કરવાની રહેતી નથી.
કમચારીઓની સ ા અને ફરજો :(અ)
મામલતદાર ી કડી / નાયબ મામલતદાર (મહેસુલ) કડીને હેર માિહતી અિધકાર હેઠળની
અર ઓ
વીકારવાની સ ા આપવામાં આવી છે . જે ઓ અર
વીકાયા બાદ ખાસ ર ટરે
ન ધી, નંબર આપી સંબધીત
દ તર લાકને હેર માિહતી અિધકારી ીની સહી વાળા યાદી
પ થી અર
ા સફર કરે છે . અને સમયસર અરજદારને
માિહતી/જવાબ અપાય તેનું
માનીટર ગ કરે છે . સંબધીત દ તર કારકુન/નાયબ મામલતદાર ીએ િનયત
સમયમયાદામાં
અરજદારને માિહતી - જવાબ આપવાની જવાબદારી/ફરજ સુિનિ ચત કરવામાં આવી છે .
(બ)
દ તર કારકુન તથા સુપરવાઈઝરી નાયબ મામલતદાર ી તેમના દ તરે લગતી માિહતી
અરજદારને આપવાની/જવાબ આપવાની ફરજ િનભાવે છે અને તે લગતું રેકડ ળવે છે .
(ક)
જોહેર માિહતી અિધકારી તરીકે માિહતી આપવા કે ન આપવા સં૦ભના અ ન
ે ા િનણય સામે
ાત
અિધકારી ી કડીને અપીલ થતાં રેકડ મોકલવાની તથા અપીલમાં સુનાવણી સમયે
જ ર પડે હાજર રહેવાની
જવાબદારી જે તે દ તરના સુપરવાઈઝરી નાયબ મામલતદાર ી
િનભાવે છે .
(૨)

(૩)
માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ સંબધેની ટે ડ ગ ઓડરફાઈલ (S.O.File) રેકડ લાક પાસે રહે છે . જે ઓ જ ર
જણાયે અ ય કમચારીઓને િવગતો પુરી પાડે છે . સરકાર ીના િનયમો, પેટાિનયમો તથા પ રપ ો, આદેશો આ ફાઈલમાં રાખવામાં આવે
છે . માિહતીના પ કો-િવગતો દર માસે કલે ટર ીને મોકલવામાં આવે છે .
(૪)
હેર માિહતી અિધકાર-૨૦૦૫ હેઠળની અગ યની કલમો તથા ગુજરાત માિહતી અિધકાર કાયદો સને ૨૦૦૫
િનયમો-૨૦૦૫ ની સામા ય સમજ.

હેઠળના

(અ)
આ અિધિનયમ ભારતની સંસદે ભારતના ગણ રા યના ૫૬ મા વષ-૨૦૦૫ માં કરેલ છે .
તેનો ઉ ેશ ભારતના બંધારણની કલમ-૧૯ ને નજર સમ રાખી ભારતના દરેક નાગરીકને
વાણી અને
રજુ આત કરવાના વાતં યનો અિધકાર ળવવાનો છે . ( ીડમ ઓફ પીચ એ ડ
એ સ ેશન) કાયદાનો હેતુ વહીવટમાં
પારદ શતા લાવવાનો છે . તે માટે કાયદો અને
નાગરીકો વ ચે સેતુ પ ભુિમકા િનભાવી નાગરીકોને સાચી પ
અને ઝડપી માિહતી પુરી
પાડવાનો છે .
(બ)
આ કાયદા હેઠળના િનયમો રા ય સરકાર ીને ૫ મી ઓ ટોબર-૨૦૦૫ ના હેરનામાંથી
બહાર પાડેલ છે . જે માિહતી અિધકાર બાબતના િનયમો-૨૦૦૫ તરીકે ઓળખાય છે .
(ક)
કાયદાની અગ યની કલમો નીચે માણે છે .
કલમ-૧ તથા ૨ ટુંકી સં ા, યાિ ત અને ારંભ તથા યા યા
કલમ-૪ હેર સ ા મંડળોની જવાબદારીઓ
કલમ-૫ હેર માિહતી અિધકારીઓને મુકરર કરવા બાબત.
કલમ-૬ માિહતી મેળવવાની િવનંતી કરવા બાબત.
કલમ-૭, ૮ અને ૯ અર ના િનકાલ બાબત.
કલમ-૧૨, ૧૩ કેિ ય માિહતી પંચની રચના, હો ાની મુદત અને સેવાની શરતો.
કલમ-૧૫, ૧૬ રા ય માિહતી પંચની રચના, હો ાની મુદત અને સેવા શરતો.
કલમ-૧૮ માિહતી પંચની સ ા અને કામો
કલમ-૧૯ અપીલ

કલમ-૨૦ દંડ
કલમ-૨૭ િનયમોકરવાની રા ય સરકારની સ ા.
કલમ-૨૮ િનયમો કરવાની સ મ સ ાિધકારીની સ ા.
ગુજરાત માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ હેઠળના િનયમોની સામા ય સમજ.
િનયમ-૨- યા યા.
િનયમ-૩(૧) માિહતી મેળવવાની અર " નમુનો-ક " તથા ફી ા. ૨૦/- જે નીચે માણે ભરી શકાય.
(અ) રોકડા ભરવાની સુિવધા હોય યાં રોકડા,
(બ) ડીમા ડ ા ટ
(ક) પે-ઓડર
(ડ) નોન યુડીશીયલ ટે પ
િનયમ-૩(૨) O ઈ-મીડીયાથી પણ અર કરી શકાય. પરંતુ તે તારીખથી ૭ દવસમાં ફી ભરવી
જોઈશે. ન ભરાય તો અર પાછી લીધેલી ગણાશે.
O ગરીબી રેખા હેઠળના કુટબ
ું ના " B.P.L. " કાડ ધરાવનાર યિ તએ ફી ભરવાની થશે
નિહ, પરંતુ તેવી યિ તએ કાડની માિણત નકલ કે તે અથ સ મ અિધકારી ીએ
માણપ અર સાથે જોડવું જોઈએ.

(૫)

િનયમ-૪ અર નો િનકાલ
(૧)
માિહતી અિધકારીએ ૩૦ દવસમાં નમુના ' ઘ ' માં માિહતી પુરી પાડવી જોઈએ અથવા
અિધિનયમની કલમ-૮ અને ૯ ની જોગવાઈ મુજબ " નમુનો-છ " માં ણ કરવી જોઈએ.
(૨)
અર માં માંગેલ માિહતી આ કચેરીના કાય ે માં આવતી ન હોય તો નમુના ' ચ ' માં અર
અિધકારીને તબદીલ કરવી.

કાઢી આપેલ

સંબિધત

િનયમ-૫ નકલ દ તાવેજ મેળવવાની ફી ના દર બાબત.
૧.
૨.

૩.

૪.
૫.

કાશનના વ પમાં ઉપલ ધ હોય તેવી માિહતી
કાશનની ખરેખરી કંમત
બી માિહતી / દ તાવેજો.
પાના દીઠ ા. ૨
ક. પુરી પાડેલ માિહતી.
(૧) A/4, A/3 સાઈઝના કાગળ હોય તો
(૨) મોટી સાઈઝના કાગળ પર હોય તો
નમુના (સે પલ) મોડેલ
તેની ખરેખરી કંમત જે ટલી રકમ.
અથવા ફોટો ાફ
તેની ખરેખરી કંમત જે ટલી રકમ.
ન ધ. નમુના અથવા મોડેલ માટે િવભાગે િનયત કરેલી કાયરીતી
અનુસરવી.
રેકડ તપાસણી માટે.
થમ અડધા કલાક માટે કોઈ ફી નહી અને યાર પછી દરેક
અડધા કલાક માટે ા.૨૦/લોપી અથવા ડ કમાં માિહતી પુરી પાડવા માટે.
લોપી અથવા ડી ક દીઠ ા.૫૦/-

માિહતી એટલે કઈ માિહતી ? જે મળી શકે.
માિહતીના અિધકાર કાયદો-૨૦૦૫ ની કલમ-૨ (છ) માં યા યાઈત કયા મુજબ માિહતી એટલે..
(૧) રેકડ (૨) દ તાવેજો
(૩) મેમો (૪) ઈ-મેલ
(૫) અિભ ાયો
(૬) સુચના
(૭) અખબારી યાદી(૮) પ રપ ો
(૯) હુ કમો
(૧૦) લોગબુક
(૧૧)
કરારો
(૧૨) અહેવાલો
(૧૩) કાગળો
(૧૪) નમુના
(૧૫) મોડ સ
(૧૬) કોઈ
ઈલે ોનીક વ પમાં માિહતી સામ ી.
(૧૭) ખાનગી મંડળને લગતી માિહતી કોઈ પણ વ પમાં કોઈ પણ સામ ી કે જે કોઈ હેર સ ામંડળ મેળવી શકે.
(૬)

(અ) રેકડ એટલે :(ક) કોઈ દ તાવેજ, હ ત ત અને ફાઈલ.
(ખ) કોઈ દ તાવેજની માઈ ો ફ મ, માઈ ોફીશ અથવા ફેસીમાઈલ નકલ.
(ગ) માઈ ો ફ મમાં સમાિવ િતકૃિત અથવા વૃિ ઓની (મોટી કરેલી હોય કે ન હોય
તો પણ કોઈ નકલ.)

(ઘ) કો યુટર અથવા બી

કોઈ સાધનથી રજુ કરેલી બી

કોઈ સામ ી.

(૭)

માિહતી મેળવવાનો અિધકાર એટલે શેની માિહતી મેળવવાનો અિધકાર-જે ના ચાર ઘટક છે .
:કામ દ તાવેજ રેકડની તપાસણી.
:દ તાવેજ કે કામની માિણત નકલ મેળવવાની (ન ધ-તારણીનો સમાવેશ)
:વ તુના માિણત નમુના લેવા.
:કો યુટર ડેટા ડ ક કે િ ટમાં િવગતો મેળવવી.

(૮)

િવના મુ યે નકલ યારે મળે ?
(૧)
જો અરજદાર બી.પી.એલ. કાડધારક હોય અને અર સાથે તેના પુરાવાની નકલ રજુ કરી
હોય યારે.
(૨)
આ અિધિનયમની કલમ-૭(૬) મુજબ હેર માિહતી અિધકારી ૩૦ દવસની િનયત
મયાદામાં માિહતી પુરી પાડે નહી યારે.

(૯)

ગુજરાત રા ય માિહતી આયોગ બાબત.
કચેરી : ગુજરાત માિહતી આયોગ, કમયોગી ભવન, લોક નં.૧, બીજો માળ, િનમાણ ભવનની
પાછળ, સે ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૮.
પ યવહાર ઉપરના સરનામે અને
" સિચવ ી, ગુજરાત રા ય માિહતી આયોગ ગાંધીનગર " - ના નામે કરવો.

ઠરાવેલ નમુનાની િવગત.
(૧) નમુનો - ક (જુ ઓ િનયમ- ૩(૧)) માિહતી મેળવવા માટેની અર નો નમુનો.
(૨) નમુનો - ખ (જુ ઓ િનયમ- ૩(૧)) અર ની વીકૃતી.
(૩) નમુનો - ગ (જુ ઓ િનયમ- ૩(૨)) જ રી માિહતી અને અથવા દ તાવેજો માટેની ફી અને ચાજ જમા
અરજદારને ણ કરવા બાબત.
(૪) નમુનો - ઘ (જુ ઓ િનયમ- ૪(૧)) અરજદારને માિહતી આપવા બાબત.
(૫) નમુનો - ચ (જુ ઓ િનયમ- ૪(૨)) બી સ ા મંડળને લગતી અર ની તબદીલી.
(૬) નમુનો - છ (જુ ઓ િનયમ- ૪(૧)) માિહતી આપવાની નામંજુરીનો હુ કમ.
(૭) નમુનો - જ (જુ ઓ િનયમ- ૬(૧)) થમ અપીલનો નમુનો.
(૧૦)

(૧૧)

કરાવવાની

માિહતી આપવાના ઈ કાર માટે.
(૧)
અ વીકારની અરજદારને ણ કરવી પડે.
(૨)
અ વીકારના કારણો આપવા પડે.
(૩)
અપીલના સમયગાળાની ણ અરજદારને કરવી પડે.
(૪)
કયા અપીલ અિધકારીને અપીલ થઈ શકે તેની ણ અ વીકૃતી પ માં કરવી પડે.

િશ ાની જોગવાઈ - દંડ યારે થઈ શકે ? કેટલો ?
(૧)
અર
વીકારવાનો ઈ કાર કરવામાં આ યો હોય.
(૨)
િનધારીત સમયમાં માિહતી પુરી પાડવામાં આવી ન હોય.
(૩)
ણી જોઈને ખોટી માિહતી આપવામાં આવી હોય.
(૪)
અધુરી-ગેરમાગ દોરતી માિહતી આપવામાં આવી હોય.
(૫)
માિહતીના િવષય વ તુને અનુ પ િવગતો નાશ કરવામાં આવી હોય.
(૬)
માિહતી પુરી પાડવામાં કોઈ અવરોધ ઉભો કરવામાં આવતો હોય.
(૭)
દોિષત ઠરે તો િત દન ા. ૨૫૦ થી ૨૫૦૦૦ મહ મ સુધીનો દંડ.
(૧)
અરજદારની અર િનયત નમુનામાં મેળવવી તથા જ રી ફી રજુ થયા બાદ કે બી.પી.એલ.
અરજદારના ક સામાં
ફી લીધા િસવાય માિહતી આપવા સંબધેની કાયવાહી કરવામાં આવે
છે .
(૨)
માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ મુજબ અર મ યાથી ૩૦ દવસની અંદર માિહતી
આપવામાં આવે છે અગર જવાબ આપવામાં આવે છે .
(૩)
જવાબથી જે અરજદારને અસંતોષ થાય તેવા અરજદાર અપીલ અિધકારીતરીકે ા ત
અિધકારી ી કડીને અપીલ ૩૦ દવસમાં કરી શકે છે .
(૧૨)

હેર માિહતી અિધકારી અને મામલતદાર કડીની કચેરી,
તાલુકા સેવા સદન, કરણનગર રોડ,કડી તા.કડી
" ોએ ટીવ ડી લોઝર " (P.A.D.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

માણપ
આથી માણપ આપવામાં આવે છે કે માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪(૧) ખ માં
દશા યા માણેના ૧૭ મુદાઓનું ોએકટીવ ડી કલોઝર ( P.A.D ) અધતન કરવામાં આવેલ છે .જે ની ખાતરી બદલ આ
માણપ આપવામાં આવેલ છે ,

થળ :- કડી
તા:- :-૦૨/૦૭/૨૦૨૦

હેરમાિહતી અિધકારી
વ
મામલતદાર
મામલતદારકચેરી,કડી
ફોનનં.૦૨૭૬૪-૨૯૬૩૫૫

