હેર માિહતી અિધકારી અને નાયબ કલે ટર (મ યાહન ભોજન યોજના), લોક નં..૩, બીજે માળ, બહુ માળી
મકાન, મહેસાણા
“ ોએ ટીવ ડ કોઝર”
માિહતીનો અિધકાર અિધનીયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતગત હેર માિહતી અિધકારી અને નાયબ કલે ટર (મ યાહન ભોજન યોજના)
મહેસાણાની માિહતી નીચે મુજબ છે .
૧ (અ) કચેરીનું યવ થા તં :અ ન
ે ી કચેરીમાં માિહતી અિધકાર અિધનીયમ-૨૦૦૫ હેઠળ અંતગત હેર માિહતી અિધકારી અને નાયબ કલે ટર (મ યાહન
ભોજન યોજના) મહેસાણા છે . માિહતી અરજદારને મળે અથવા જવા મળે તે માટે નાયબ મામલતદાર ી એમ.ડી.એમ. (વહીવટ)
સંકલનની કાયવાહી કરે છે . જ રી માગદશન હેર માિહતી અિધકારી ી તેમજ નાયબ મામલતદાર ી એમ.ડી.એમ. (વહીવટ) આપે છે .
અને અરજદારને માિહતી મળે તે માટે જ રી કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે .
૧ (બ) કાય :(૧)
અરજદારની અર િનયત નમુનામાં મેળવવી તથા જ રી ફી રજુ થયા બાદ કે બી.પી.એલ. અર દારના
કી સામાં ફી લીધા િસવાય માિહતી આપવા સબંધે કાયવાહી કરવામાં આવે છે .
(૨)
માિહતી અિધકારી અિધિનયમ-૨૦૦૫ મુજબ અર મ યાથી ૩૦ દવસની અંદર માિહતી આપવામાં આવે
છે .
(૩)
જવાબથી કે અરજદારને અસંતોષ થાય તેવા અરજદાર અપીલ અિધકારી તરીકે કલે ટર ી, મહેસાણાને અપીલ
૩૦ દવસમાં કરી શકે છે .
(૪)
તાલુકા મામલતદાર કચેરીઓના માિહતી અિધકારી તરીકે મામલતદાર ીઓ છે . તેમના જવાબ અથવા
માિહતીથી અસંતોષ થયેલ અરજદાર અપીલ અિધકારી તરીકે કલે ટર ી, મહેસાણાને અપીલ ૩૦ દવસમાં
કરી શકે છે .
(૫)
કાય ે :- અ ેની કચેરીનું કાય ે મહેસાણા િજ લા પુરતુ છે . જે માં ૧૦ તાલુકા ક ાની મામલતદાર કચેરીઓ
મહેસાણા,િવસનગર, ઝા,િવ પુર,ખેરાલુ,વડનગર,સતલાસણા, ડી,બેચરા અને જોટાણાનો સમાવેશ થાય
છે .
(૬)
અપીલ કાયવાહી :અપીલ અર માટે કોઈ ફી અરજદારે ભરવાની રહેતી નથી. અપીલ ઠરેલ નમુના-‘જ’ માં કરવાની છે . અપીલ
અર સાથે માંગેલ માિહતી માટે ઠરેલ નમુના-‘ક’ ની નકલ તથા હેર માિહતી અિધકારી તરીકેની
મામલતદાર ી તરફથી આપવામાં આવેલ જવાબની નકલ રજુ કરવાની રહે છે . જો જવાબ ૩૦ દવસમાં
મળેલ ન હોય તો જવાબની નકલ રજુ કરવાની રહેતી નથી.
(૨)
કમચારીની સ ા અને ફરજો :(અ)
નાયબ મામલતદાર ી (વહીવટ) ને હેર માિહતી અિધકાર હેઠળની અર ઓ વીકારવાની સ ા આપવામાં
આવી છે . જે ઓ અર
વીકાયા બાદ ખાસ ર ટરે ન ધી નંબર આપી મળેલ અર અ વયે અર દારે
માિહતી જવાબ આપવાની અ ય સ ાને લગતી માિહતી માટે સબંિધત હેર માિહતી અિધકારીને અર
ા સફર કરવાની ફરજ સુ નંિ ચત કરવામાં આવી છે .
(બ)
દ તર સુપરવાયઝરી નાયબ મામલતદાર ી તેમના દ તરને લગતી માિહતી અરજદારને આપવાની ફરજ
િનભાવે છે .
(ક)
હેર માિહતી અિધકારી તરીકે માિહતી આપવા કે ના આપવા સંદભના અ ન
ે ા િનણય સામે કલે ટર ીને
અપીલ થતાં રેકડ મોકલવાની તથા અપીલમાં સુનવાણી સમયે જ ર પડે હાજર રહેવાની જવાબદારી નાયબ
મામલતદાર ી(વહીવટ)િનભાવે છે .
(૩)
માિહતી અિધકાર અિધનીયમ-૨૦૦૫ સબંધન
ે ી ટે ડીગ ઓડર ફાઈલ ( ) નાયબ મામલતદાર ી વહીવટ પાસે રહે છે .
આ ફાઈલમાં સરકાર ીના િનયમો પેટા િનયમો તથા પ રપ ો આદેશા રાખવામાં આવે છે . માિહતી પ કો િવગતો દર
માસે કલે ટર ીને મોકલવામાં આવે છે .
(૪)
અ ન
ે ા િજ લાના તાબાના હેર માિહતી અિધકારી ો કે જે ઓ અ ન
ે ા તાબાની કચેરીઓના અિધકારી ીઓ છે .
જે મની િવગત નીચે માણે છે .

(૫)

(૬)

અ.નં.

કાય ે નો તાલુકો

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

કડી
મહેસાણા
િવ પુર
િવસનગર
ખેરાલુ
ઝા
સતલાસણા
વડનગર
બેચરા
જોટાણા

હેર માિહતી અિધકારી
મામલતદાર ી નું નામ
ી એમ.એચ.ગો વામી
ી આર.કે. પંચાલ
ી .કે.પટેલ
ી બી. .પરમાર
ી વી.એસ.કટેરીયા
ી એ.પી.ઝાલા
ી એસ.એ.ચૌહાણ
ી કે.પી.અખાણી
ી વી.ઓ.પટેલ
ી એસ.કે.ડાભી

અને કચેરીનું થળ
મામલતદાર કચેરી, કડી
મામલતદાર ી મહેસાણા
મામલતદાર ી િવ પુર
મામલતદાર ી િવસનગર
મામલતદાર ી ખેરાલુ
મામલતદાર ી ઝા
મામલતદાર ી સતલાસણા
મામલતદાર ી વડનગર
મામલતદાર ી બેચરા
મામલતદાર ી જોટાણા

હેર માિહતી અિધકાર અિધનીયમ-૨૦૦૫ હેઠળનો અગ યની કલમો તથા ગુજરાત માિહતી અિધકાર બાબતના
િનયમો-૨૦૦૫ હેઠળના િનયમોની સામા ય ફરજ.
(અ)
આ અિધિનયમ ભારતની સંસદે ભારતના ગણ રા યના ૫૬ માં વષ-૨૦૦૫ માં કરેલ છે . તેનો ઉદે ય
ભારતના બંધારણની કલમ-૧૯ નજર સમ રાખી ભારતા નાગરીકને વાણી અને રજુ આત કરવાના
વાતં યનો અિધકાર ળવવાનો છે . ( ફડમ ઓફ પીચ એ ડ એ સ ેશન) કાયદામો હેતુ વહીવટમાં
પારદ શતા લાવવાનો છે . તે માટે કાયદો અને નાગરીક વ ચે સેતુ પ ભુિમકા િનભાવી નાગરીકોને સાચી પ
માિહતી પુરી પાડવાનો છે .
(બ)
આ કાયદા હેઠળના િનયમો રા ય સરકાર ીએ ૫ મી ઓ ટો બર-૨૦૦૫ ના હેરનામાથી બહાર પાડેલ છે .
જે માિહતી અિધકારે બાબતના િનયનો-૨૦૦૫ તરીકે ઓળખાય છે .
(ક)
કાયદાની અગ યની કલમો નીચે માણે છે .
કલમ-૧તથા ૨
ટુંકી સં ા, યાિ ત અને ારંભ તથા યા યા.
કલમ-૪
હેર સ ા મંડળની જવાબદારીઓ.
કલમ-૫
હેર માિહતી અિધકારીઓને મુકરર કરવા બાબત.
કલમ-૬
માિહતી મેળવવાની િવનંતી કરવા બાબત.
કલમ-૭,૮,૯
અર ના િનકાલ બાબત.
કલમ-૧૨,૧૩
કે ીય માિહતી પંચની રચના, હો ાની મુ ત અને સેવાની શરતો.
કલમ-૧૫,૧૬
રા ય માિહતી પંચની રચના, હો ાની મુ ત અને શરતો.
કલમ-૧૮ માિહતી પંચની સ ા અને કાય .
કલમ-૧૯ અપીલ.
કલમ-૨૦
દંડ
કલમ-૨૬ િનયમો કરવાની રા ય સરકારની સ ા.
કલમ-૨૮ િનયમો કરવાની સ મ અિધકારી ીની સ ા.
ગુજરાત માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ના િનયમો ની સામ ય સમજ.
િનયમ-૨ યાખા
િનયમ-૩(૧)
માિહતી મેળવવાની અર નમુનો અથવા પુરતી િવગત સાથેની અર તથા
િનયમ ૫(એ) મુજબ ફી .૨૦/- જે નીચે માણે ભરી શકાય.
(૧)
રોકડા
(૨)
ડીમા ડ ા ટ
(૩)
પે ઓડર
(૪)
નોન યુડીશીયલ ટે પ
(૫)
નોન યુડીશીયલ ટે પનું ફે કીગ કે ઈલે ોનીક ટે પ ગ
(૬)
કોટ ફી ટે પ કે યુડીશીયલ ટે પ પેપર
(૭)
ઈ ડીયન પો ટલ ઓડર
(૮)
રેવ યુ ટે પ
(૯)
ચલણ

હેડ નં. ૦૦૭૦ અ ય વહીવટી સેવાઓ
૬૦ અ ય સેવાઓ
૮૦૦- અ ય આવકો
(૧૭) અર ફી તથા અ ય ચા જસ
૩(૨) ઈ-મીડીયાથી પણ અર કરી શકાય પરંતુ તે તારીખથી ૭ દવસમાં ફી ભરવાની
જોઈએ ન ભરાય તો અર પાછી લીધેલી ગણાશે.
ગરીબી રેખા હેઠળ બી.પી.એલ કાડ ધરાવનાર યિ તને ફી ભરવાની થશે નહી. પરંતુ તેવી યિ તએ કાડની
માિણત નકલ કે તે અથ સ મ અિધકારી ીએ કાઢી આપેલ માણપ અર સામે જોડવું જોઈએ.
િનયમ-૪ અર નો િનકાલ:(૧)
માિહતી અિધકારીએ ૩૦ દવસમાં નમુના ‘ઘ’ માં માિહતી પુરી પાડવી જોઈએ. અથવા
અિધિનયમ કલમ-૮ અને ૯ ની જોગવાઈ મુજબ “નમુના-છ” માં ણ કરવી જોઈએ.
(૨)
અર માં માંગેલ માિહતી આ કચેરીના કાય ે માં આવતી ન હોય તો “નમુના-ચ” માં અર સબંિધત
અિધકારીને તબદીલ કરવી.
િનયમ-૫ :- નકલ દ તાવેજ મેળવવાની ફી ના દર બાબત.
અ.નં.
૧.

૨.

૩.

૪.
(૬)

(અ)

(૭)

(૮)

કાશનના વ પમાં ઉપલ ધ હોય તેવી માિહતી
બી માિહતી/દ તાવેજો
ક. પુરી પાડેલ માિહતી
(૧) એ/૪,એ/૩ સાઈઝના કાગળો હોય તો
(૨) મોટી સાઈઝના કાગળ પર હોય તો
-નમુના (સે પલ) મોડેલ અથવા ફોટો ાફ
-ન ધ નમુના અથવા મોડેલ માટે િવભાગે િનયત કરેલી
કાયરીતી અનુસરવી
રેકડ તપાસણી માટે

લોપી અથવા ડ કમાં માિહતી પુરી પાડવા માટે

કાશનની ખરેખર કમંત
પાનાદીઠ .૨/-

તેની ખરેખરી કમંત જે ટલી રકમ

થમ અડધા કલાક માટે કોઈ ફી નહી. અને
તૈયાર પછીના દરેક અડધા કલાક માટે
.૨૦/લોપી અથવા ડ ક દીઠ .૫૦/-

માિહતી એટલે કઈ માિહતી ? જે મળી શકે ?
માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૨(છ)
યા યા કયા મુજબ માિહતી એટલે
(૧)રેકડ(૨)દ તાવેજ(૩)મેમો(૪)ઈ-મેઈલ(૫)અિભ ાય(૬)સુચના(૭)અખબારીયાદી(૮)પરીપ ો
(૯)હુ કમો
(૧૦)લોગબુક (૧૧)ઠરાવો( ૧૨)અહેવાલો (૧૩)કાગળો (૧૪)નમુના (૧૫)મોડ સ (૧૬) કોઈ ઈલે ોનીક
વ પમાં માિહતી-સામ ી(૧૭)ખાનગી મંડળને લગતી માિહતી કોઈપણ વ પમાં કોઈપણ સામ ી કે જે કોઈ હેર
સ ા મંડળ મેળવી શકે.
રેકડ:- ૨(ટ) મુજબ
(ક)
કોઈ દ તાવેજ અને હ ત ત અને ફાઈલ
(ખ)
કોઈ દ તાવેજની માઈ ો ફ મ, માઈ ોડીન અથવા ફેસીમાઈલ નકલ
(ગ)
માઈ ો ફ મમાં સમાિવ િતકૃિત અથવા િતકૃિતઓની (મોટી કરેલ હોય કે ન હોય
તો પણ) કોઈ
નકલ.
(ઘ)
કો યુટર અથવા બી કોઈ સાધનથી રજુ કરેલ બી સામ ી.
માિહતી મેળવવાનો અિધકાર એટલે શેની માિહતી મેળવાવનો અિધકારી-જે ના ચાર ઘટક છે .
કામ દ તાવેજ રેકડની તપાસણી
દ તાવેજ કે કામની માિણત નકલ મેળવવાની (ન ધ-તારણનો સમાવેશ)
વ તુના માિણત નમુના લેવા
કો યુટર ડેટા ડ ક કે િ ટમાં િવગતો દશાવવી.
િવના મુ યે નકલ યારે મળે ?
(૧)
અરજદારે બી.પી.એલ કાડ ધારક હોય અને અર સાથે તે માણપ ની માિણત નકલ રજુ કરી હોય યારે.

(૨)
આ અિધિનયમ 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, થમ માળ,અથશા અને આંકડા અને આંકડા યુરો કચેરી, સે ટર નં.૧૮, ગાંધીનગર૩૮૨૦૧૮
પ યવહાર ઉપરના સરનામે અને
” સિચવ ી, ગુજરાત રા ય માિહતી આ આયોગ ગાંધીનગર” ના નામે કરવો.
(૧૦) ઠરાવેલ નમુનાની િવગત.
(૧)
નમુનો-એ જુ ઓ િનયમ૩(૧) માિહતી મેળવવા માટેની અર ઓનો નમુનો
(૨)
નમુનો-બી જુ ઓ િનયમ-૩(૩) જ રી માિહતીની ફી અને ચા જસ જમા કરાવવાની
અરજદારને ણ કરવા બાબત.
(૩)
નમુનો-સી જુ ઓ િનયમ ૪(૧) અરજદારને માિહતી આપવા કે નામંજુર બાબત.
(૪)
નમુનો-ડી જુ ઓ િનયમ ૪(૨) બી સ ા મંડળ લગત અર તબદીલ કરવા બાબત.
(૫)
નમુનો-ઈ જુ ઓ િનયમ ૬(૧) થમ અપીલનો નમુનો.
(૧૧) માિહતી આપવાનો ઈ કાર કરવા માટે :(૧)
અ વીકારવાની અર દારને ણ કરવી પડે.
(૨) અ વીકારવાના કારણો આપવા પડે.
(૩)
અપીલના સમયગાળાની ણ અરજદારને કરવી પડે.
(૪)
કયા અપીલ અિધકારીએ અપીલ થઈ શકે તેની ણ અ વીકૃિતપ માં કરવી પડે.
(૧૨) િ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 જોઈ ને ખોટી માિહતી આપવામાં આવતી હોય
(૪) અધુરી માિહતી ગેરમાગ દોરતી માિહતી આપવામાં આવતી હોય
(૫) માિહતીના િવષય વ તુનું અનુ પ િવગતો નાશ કરવામાં આવી હોય
(૬) માિહતી પુરી પાડવામાં કોઈ અવરોધ ઉભો કરવામાં આ યો હોય.
(૭) દોિષત ઠરે તો િત દન .૨૫૦/- થી .૨૫,૦૦૦/- મહ મ સુધીનો
(૧૩) અિધકારી અને કમચારીઓની માિહતી પુ તીકા
(૧) કુ. કે. .મી ી નાયબ કલે ટર ી (એમ.ડી.એમ) મહેસાણા (ઈ.ચાજ)
(૨) ી એ.એચ.પટેલ નાયબ િજ. ા.િશ.અિધ. ી,કલે ટર કચેરી,(એમ.ડી.એમ.શાખા) મહેસાણા
(૩) ીમિત એમ.એ.ઓઝા નાયબ મામલતદાર ી(તપાસ) ,(એમ.ડી.એમ.શાખા) મહેસાણા
(૪) ી કે.ડી.પરમાર નાયબ મામલતદાર ી(િહસાબ) ,(એમ.ડી.એમ.શાખા) મહેસાણા
(૫) ી ડી.વી.મહેતા લાક કમ ટાઈપી ટ,(એમ.ડી.એમ.શાખા) મહેસાણા
(૬) ી જે .એચ.બાબી પટાવાળા,(એમ.ડી.એમ.શાખા) મહેસાણા
૧૪)
િવિનયમોમાં જોગવાઈ કયા માણે વળતરની પ ધિત સિહત તેના દરેક અિધકારી અને
કમચારી સંપક નંબરની
િવગત તથા માિસક મહેનતાણાંની િવગત.
અ.નં.

નામ/હો ો

મુળ પગાર

૧.

ી એ.એચ.પટેલ,ના િજ. ા.િશ.અિધ. ી,

૪૪૯૦૦/-

-

૨.

ીમતી એમ.એ.ઓઝા ના.મામ.મ.ભો.યો.

૭૪૩૦૦/-

-

૩.

ી કે.ડી.પરમાર ના.મામ. (િહસાબ)

૩૮૦૯૦/-

-

૪.

ી ડી.વી.મહેતા લાક કમ ટાઈપી ટ

૩૬૧૦૦/-

-

૫.

ી જે .એચ.બાબી પટાવાળા

૧૫૭૦૦/-

-

માિસક મહેનતા
અ ય ભ થા
અ ય િનયમ મુજબ મળવા
તમામ ભ થા
અ ય િનયમ મુજબ મળવા
તમામ ભ થા
અ ય િનયમ મુજબ મળવા
તમામ ભ થા
અ ય િનયમ મુજબ મળવા
તમામ ભ થા
અ ય િનયમ મુજબ મળવા

પા
પા
પા
પા
પા

તમામ ભ થા
થળ
તારીખ

:- મહેસાણા
:- ૨૦/૦૬/૨૦૨૦

નાયબ કલે ટર
મ યાહન ભોજન યોજના
મહેસાણા

નં.મભય/આર.ટી.આઈ./વશી/૨૮૮૧/૨૦૨૦
કલે ટર કચેરી, મ યાહન ભોજન યોજના શાખા,
મહેસાણા તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૦

િત,
િજ લા પુરવઠા અિધકારી
વ
નોડલ અિધકારી ી,
મહેસાણા.
િવષય :- માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અ વયે ો-એ ટીવ
ડ લોઝર (P.A.D) અ તન કરવા બાબત.
સંદભ :- આપ સા. ના પ નં.સપ/હલર/વશી/૧૨૪૭-૧૨૫૧/૨૦૨૦ તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦
ઉપરો ત િવષય પર વે સિવનય જણાવવાનું માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪(૧)(ખ) માં દશા યા
માણેના ૧૭ મુ ાઓની કે, ો-એિ ટવ ડ લોઝર આપ સા. ના સંદભ પ લગત અ તન તૈયાર કરી તે બદલના માણપ
સહ આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપેલ છે . જે મે.સા.ને િવ દત થાય.
નાયબ કલે ટર
મ યાહન ભોજન યોજના
મહેસાણા

S,[S8Z SR[ZL4 DC[;F^FF
DwIFCG EMHG XFBF AC]DF/L DSFG4 a,MS G\P#4 ALH[ DF/4 DC[;F6F
OMG G\P _Z*&Z ZZZZ!Z O[S; G\P _Z*&Z ZZZZ_Z
EMAIL : dcmdm-meh@gujarat.gov.in

માણપ
આથી માણપ આપવામાં આવે છે કે, માિહતી અિધકારી
અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪(૧)(ખ) માં દશા યા માણેના કુલ ૧
થી ૧૭ મુ ાઓનું ો એ ટીવ ડ કલોઝર (P.A.D) અ

ન કારવામાં

આવેલ છે જે ની ખાતરી બદલ આ માણપ આપવામાં આવે છે .
થળ
તારીખ

: મહેસાણા
: ૨૦/૦૬/૨૦૨૦

હેર માિહતી અિધકારી
વ
નાયબ કલે ટર
મહેસાણા

