
!! પ્રોએકટકટીવ ડકટીસક્ સક્લ્રોઝર  !! (P.A.D.)

તા. 01/05/2019  ની સસથિતતએ

શી્એસ.ડકટી.ચ�ઘરકટી્(GAS)

નાયબ્કલ�કટર્અન�્સબ્ડકટીતવઝનલ્મ�જ સ!"ટ
ઝાલ્રોદ, જ .દાહ્રોદ
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પકરણ-1
-// પસતાવના  //-

1.1 આ પસુ્તિકક (મકહહિતિત અધિકકરી અધિધિયમ-2005) િત
પકશ્રવકદ ભધુમકક અંગગ જાણકકરી

મકહહિતિતિક અધિકકરી બકબતિો અધિધિયમ ધિયમ-

2005  સકમકનય ધવભકગ,  ગજુરકતિ સરકકરિક  તિક.5-

10-2005  િક જાહિહરિકમક ક્રમકમાંક જ.એસ.-

2005/વતએચએસ/1005-2664  આરટીઆઈ એલ.

અમલ તિક.12-10-2005

1.2 આ પસુ્તિકકિો ઉદ્ગશ/હિહત ુ જાહિહર જિતિકિગ મકહહિતિત મગળવવક ઉપયોગત છગ.
1.3 આ પસુ્તિકક કઈ વયસકતિઓ/સમાં્્કઓ/ સમાંગઠિો ધવગગરહિગ

ઉપયોગત છગ.
જાહિહર જિતિક અિગ રકજય સરકકરિત તિમકમ ્્કધિક
કચગરીઓ અિગ તિમજ તિમકમ સગવક ભકધવ સમાં્્કઓિગ
ઉપયોગત છગ.

1.4 આ પસુ્તિકકમકમાં આપગલત મકહહિતિતનુમાં મકળખુમાં જાહિહર જિતિકિગ ઉપયોગત છગ.
1.5 વયકખયકઓ 1. (ક).મકહહિતિતિક અધિકકર બકબતિિો અધિધિયમ-2005

(ખ) “આયોગ” એટલગ અધિધિયમિત કલમ-15  હિહઠળ
રચકયગલ ુરકજય મકહહિતિત આયોગ

1.6 કોઈ વયસકતિ આ પસુ્તિકકમકમાં આવરી લગવકયગલ ધવષયો
અંગગ વધ ુમકહહિતિત મગળવવક મકમાંગગ તિો તિગ મકટહિત સમાંપક્
વયસકતિ

૧ મદદિતશ અધિકકરી-ધશર્ત્િગ ્ત્િગદકર  

૨) અધપલ અધિકકરી –કલગકટરશ્રત દકહિોદ 

1.7 આ પસુ્તિકકમકમાં ઉપલબિ િ હિોય તિગ મકહહિતિત મગળવવક 
મકટહિત કકય્પધધિધતિ અિગ ફી

1. ્્કધિક અખબકર દકરક, ્્કધિક સરકકરી કચગરી દકરક
મકહહિતિત મગળવત શકકય.  જ મકહહિતિત મગળવવક અરજ
તિ્ક સકમકનય ફી પહિોંચ આપત વસલુ લગવકિત
પધિતિત જરૂરી છગ.

2. રકજય સરકકરિત સચુિક મજુબ અિગ ધિયતિ કરહલ ફી
િત િોરણગ ચૂકકવવક્ત
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પકરણ-2 (તનયમ સંગ્રહ-1)

-// સંગઠનની તવગત્રો, કાય્, અન� ફર ્રો //-
2.1 જાહિહર તિમાંત ઉદ્ગશ/હિહત ુ રકજય સરકકરિત કકમગતરી અિગ વહહિવટ અંગગિત 

પ્રજાિગ જાણકકરી ઉપલબિ કરવક મકટહિો છગ.
2.2 જાહિહર તિમાંતનુમાં ધમશિ/દુરમાંદહશતપણુમાં (ધવઝિ) ્્કધિક અખબકર/ચગિલ પ્રસકરણ/ગકમસભક/

લોકદરબકર
2.3 જાહિહર તિમાંતિો ટુમાંકો ઈધતિહિકસ અિગ તિગિત રચિકિો સમાંદભ્

1. જમતિ-મહિહસલુિગ લગતિો વહહિવટ,     

   સમાંચકલિ અિગ જાળવણત 
2. કકયદો અિગ વયવ્્ક સમાંચકલિ અિગ    
   જાળવણત 
૩. ચૂકટણત અિગ મતિદકરયકદીિત કકમગતરી.
૪. જમતિ સમાંપકદિિત કકમગતરી. 

2.4 જાહિહર તિમાંતિત ફરજો લોકહહિતિિક કકયય કરવક લોકોિત મશુકહલતઓનુમાં
ધિવકરણ કરવુમાં અિગ સરકકર અિગ પ્રજા વચચગ સચુકરૂ
સમાંબમાંિ જાળવણત રકખત ધિષઠક પકવ્ક પોતિકિત ફરજ
બજાવવકિત છગ.

2.5 જાહિહર તિમાંતિત મખુય પ્રવ રધૃત્તિઓ/કકયય ઉપર મજુબ
2.6 જાહિહર તિમાંત દકરક આપવકમકમાં આવતિત સગવકઓિત યકદી

અિગ તિગનુમાં સમાંક્ષિપતિ ધવવરણ
1).સહિકયિત સગવક,  2). પગનશિિત સગવક,  3).િકગહરક
સધુવિક કહન્દ્રિત સગવક 4).હિઝક્ટર મગિગજમગનટિત સગવક
5).જમતિ-મહિહસલુિગ લગતિત સગવક 6).કકયદો
વયવ્્ક જાળવણત. 

2.7 જાહિહર તિમાંતિક રકજય,  ધિયકમક કચગરી,  પ્રદહશ,  જજલલો,
બલો ધવગગરહ ્તિરોએ સમાં્્કગતિ મકળખકિો આલગખ
(જયક લકગ ુપિત ુહિોય તયકમાં)

1).મહિહસલુ ધવભકગ, ગકમાંિતિગર જજ.ગકમાંધિિગર
2).જજલલક કલગકટરશ્રત, દકહિોદ-દકહિોદ

2.8 જાહિહર તિમાંતિત અસરકકરકતિક અિગ કકય્ષિમતિક
વિકરવક મકટહિત લોકો પકસગ્ત અપગષિકઓ

સહિકકર ધવગગરહ

2.9 લોક સહિયોગ મગળવવક મકટહિત ગોઠવણ પધિધતિઓ મોટો ઔદોક્ગક સમાંગઠિો તિક.એિ.આર.આઈ.

2.10 સગવક આપવકિક દહખરહખ ધિયમાંતણ અિગ જાહિહર ફહરયકદ
ધિવકરણ મકટહ ઉપલબિ તિમાંત

જાહિહર ફરયકદ ધિવકરણ મકટહન ુમાં અલગ મહિહકમ હિોવુમાં
જરૂરી છગ.

2.11 મખુય કચગરી અિગ જુદક જુદક ્તિરોએ આવગલત અનય
કચગરીઓિકમાં સરિકમકમાં (વપરકશકકરિગ સમજવકમકમાં
સરળ પિહ તિગ મકટહ જજલલકવકર વગર્ગીકરણ કરો.)

કલગકટર કચગરી, દકહિોદ, પ્રકનતિ કચગરી,  ઝકલોદ,

મકમલતિદકર કચગરી, ઝકલોદ,  મકમલતિદકર કચગરી,
સમાંજલત, મકમલતિદકર કચગરી, ફતિગપરુક, 

2.12 કચગરી શરૂ ્વકિો સમય સવકરહ 10-30

કચગરીિક બમાંિ ્વકિો સમય સકમાંજ 18-10
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પકરણ-3 (તનયમ સંગ્રહ-2) અતઅધિકારકટીઓ અન� કમ્મચારકટીઓની સતા અન� ફર ્રો
3.1 સમાં્્કિક અધિકકરીઓ અિગ કમ્ચકરીઓિત સૃત્તિક અિગ ફરજોિત ધવગતિો આપો.

હિોદ્ો પ્રકનતિ અધ અઘિકકરીશ્રત ઝકલોદ 

સૃત્તિકઓ વહહિવટ 1 લગનિ્નિ્  રહવન્્ ુન્્ ુ  કોિ અંતિગ્તિ કકમગતરી.
2 લગનિ્નિ્  રહવન્્ ુન્્ ુ  રુલસ્લસ્  હિહઠળ જમતિ દફતિરિત

3 જમતિ સમાંપકદિ કરવકિત કકમગતરી.

4
જમતિ મહિહસલુ સમાંહહિતિક કોિ અધિધિયમ હિહઠળ મળગલ 

સૃત્તિક મજુબ કકમગતરી.
5 મતિદકરયકદી અંગગિત કકમગતરી.

6 ચૂકમાંટણત ધઅ ્અઘિધઅ ્અઘિકકરી  તિરીકહિત કકમગતરી.

7 આધ્ક્ સહિકય યોજિક અપતલ અધ અઘિકકરી

8 કકયદો અિગ વયવ્્ક અિગ જાળવણતિત સૃત્તિક

9
ઇનદ્ી નદ્ીરક  ગકમાં અઘિત રકષટ્ી ષટ્ીય  વ રઘ ્અઘિઘ ્અઘિ  પગનશ્નશ્િ  

યોજિક અપતલ અધ અઘિકકરી
10 સમાંકટ મોચિ યોજિક અપતલ અધ અઘિકકરી

11 ધિરક અઘિકર વ રઘ ્અઘિઘ ્અઘિ  સહિકય યોજિક અપતલ અધ અઘિકકરી

12

પકક રક ્ાકણ  હિહતસુર હિધ્યકર ૫રવકિક ઇશ્્ ુશ્્ ુ  તિ્ક
રીન્્ ુન્્ ુ  કરવકિત સતત્િક તત્િક .

13 C.R.P.C. સત કલમ-૧૩૩ હિહઠળિત કકમગતરી.
14

15

16

17

18

19

C.R.P.C. સત કલમ-૧૦૯ હિહઠળિત કકમગતરી.
C.R.P.C. સત કલમ-૧૧૦ હિહઠળિત કકમગતરી.  
C.R.P.C. સત કલમ-૧૭૪ હિહઠળિત કકમગતરી.
B.P.Act. કલમ-૫૬-૫૭  હિહઠળિત કકમગતરી.
૫શ ુઅતય્કતય્કચકર   અઘિકરક હિહઠળિત કકમગતરી.
સતિતયર સતટીઝિ એકટ ૨૦૦૭ હિહઠળિત કકમગતરી.

િકણકમાંકીય
1

સરકકરશ્રત તિરફ્ત ફકળવવકમકમાં આવતિત િકણકમાંકીય 

સૃત્તિક

2
અંદકજો મજુબિત ફકળવણત ્યગલ ગકનટ વકપરવકિત 
સૃત્તિક.

3 ધિયમાંતણ અધિકકરીશ્રત તિરીકહિત સૃત્તિક
અનય ફરજો

૧
હિોટલ ૫રવકિક ઇશ્્ ુશ્્ ુ  કરવક, ફટકકિક ૫રવકિક 
તિકજા કરવક, ધવગગરહ

ર કકયદો અિગ વય્વય્વ્્્ ક ્્્ ક  જાળવવત.
૪ વહિીવટિગ લગતિત તિમકમ કકમગતરી.
૫ સબ િીધવઝિલ મગજ્સહટ તિરીકહિત કકમગતરી.
૬ િીધવઝિમકમાં પ્રોટોકોલ અંગગિત કકમગતરી.
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૭
આપણો તિકલકુો વકયબ્રનટ્ નટ્  તિકલકુ હિહઠળ ધવકકસ 

અંગગિત કકમગતરી.
૮ ૪૧ ધવકકસશતલ તિકલકુક હિહઠળ ધવકકસિત કકમગતરી

૯
ATVT અંતિગ્તિ આંગણવકિી કકય્કર/ તિગિકગર ભરતિત
સધમતિતિક અઘય્ ઘય્ષિ  તિરીકહિત કકમગતરી

૧૦

ATVT અંતિગ્તિ પરુવઠક ધવભકગ હિહઠળિત 
વય્ક વય્કજબત  ભકવિત દુકકિિક રકજિકમ મમાંજુ કરવક 
અિગ પ્ર્મ વખતિિત વકરસકઇ કરવકિત કકમગતરી

૧૧
ATVT અંતિગ્તિ મઘય્ક ઘય્કિ  ભોજિ યોજિક હિહઠળિક 
અપતલ અધ અઘિકકરી તિરીકહિત કકમગતરી.

૧૨
ATVT અંતિગ્તિ તિકલકુક સમાંકલિ અિગ ફહરયકદ 

સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત કકમગતરી

૧૩
ATVT કકય્વકહિક સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત 
કકમગતરી

૧૪

વિ અધ અઘિકકર અધ અઘિધિયમ,૨૦૦૬ અંતિગ્તિ પગટક 
ધવભકગતય સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત 
કકમગતરી.

૧૫
રોગત કલય્કલય્કણ  સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત 
કકમગતરી.

૧૬
તિકલકુક અમલતકરણ સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત
કકમગતરી.

૧૭
તિકલકુક પરુવઠક સલકહિકકર સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક 
તિરીકહિત કકમગતરી.

૧૯
તિકલકુક રી્િહ્સલ(ખકણ-ખિતજ)કમતટીિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક
તિરીકહિત કકમગતરી.

૨૦
વગઠ પ્ર્ક િકબદુી  અઘિકરક હિહઠળ અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત 
કકમગતરી.

૨૧
તિકલકુક ટક્ફીક સહિકલહિકકર સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક 
તિરીકહિત કકમગતરી.

૨૨
તિકલકુક તિકહદકરી સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત 
કકમગતરી

૨૩
ઇ- અઘિરક અમલતકરણ સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ક્ ાક તિરીકહિત
કકમગતરી.

૨૪
તિકલકુક પકણત સધમધતિિક અઘય્ ઘય્ષિિત  તિરીકહિત 
કકમગતરી
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પકરણ-4 (તનયમ સંગ્રહ-3)

કય્ કરવા માટ"ના તનયમ્રો, તવતનયમ્રો, સચચનાઓ તનયમસંગ્રહ અન� દફતર્રો

4.1 જાહિહર તિમાંત અ્વક તિગિક ધિયમાંતણ હિહઠળિક અધિકકરીઓ અિગ કમ્ચકરીઓએ ઉપયોગત કરવકિક ધિયમો,  ધવધિયમો,
સચુિકઓ, ધિયમસમાંગહિ, અિગ દફતિરોિત યકદી િતચગિક િમિુક મજુબ આપો. આ િમિુો દરહક પ્રકકરિક દ્તિકવગજ મકટહ
ભરવકિો છગ.
દ્તિકવગજનુમાં િકમ/મ્કળમાં દ્તિકવગજિો પ્રકકર-લકગુમાં પિતુમાં િ્ત.

િતચ આપગલ પ્રકકરોમકમાં્ત એક પસમાંદ કોર.

(ધિયમો,ધવધિયમો,સચુિકઓ,ધિયમસમાંગહિ,દફતિરો,
અનય)

દ્તિકવગજ પરનુમાં ટુમાંકુમાં લખકણ જમતિ મહિહસલુ કકયદો- ૧૮૭૯  

ગણોતિિકરક-1948 

મબુઇ પોલતસ અધ અઘિધિયમ 

્ફ્ો ્ફ્ોટક  ૫રવકિક રુલસ્લસ્  

્ફ્ો ્ફ્ોટક  ૫રવકિક રુલસ્લસ્  

ભકરતિતય ફોજદકરી  અઘિકરો 
મુમાંબઈ પોલતસ એકટ 

મુમાંબઈ સતિગમક રૂલસ 

આવશયક ચતજ વ્ત ુિકરક 
વયસકતિિગ િયમિ,  ધવધિયમો,  સચુિકઓ ધિયમસમાંગહિ
અિગ દફતિરોિત િકલ અહિી્ત મળશગ.

સરિકમ-ુિકયબ કલગકટર કચગરી, ઝકલોદ 

ટહલતફોિ િમાંબર- (૦૨૬૭૯) ૨૨૫૭૦૦ 

ફહકસ િમાંબર-(૦૨૬૭૯) ૨૨૫૭૦૧  

ઈ-મગઈલ : sdmjhalod@gmail.com

અનય–જ તિગ દ્તિકવગજ કરવક મકટહ કચગરીિો સપક્
કય્યે્ત વધ ુમકહહિતિત મળી શકશગ. 

ધવભકગ દકરક ધિયમો,  ધવધિયમો,સચુિકઓ,

ધિયમસમાંગહિ અિગ દફતિરોિત િકલ મકટહ લગવકિત ફી
(જોહિ હિોય તિો)

જમતિ મહિહસલુ ધિયમો તિ્ક સરકકરશ્રત તિરફ્ત
્યગલ ઠરકવ મજુબ 

\\Cipl2012\d\current_work\33 Collectors\Updations\2019\Dahod\03-07-2019\RTI Pro Active Disclosure 2019 PRANT OFFICE JHALOD .doc
Page 6 of 23

mailto:sdmjhalod@gmail.com


પકરણ-5 (તનયમ સંગ્રહ-4)

નીતી ઘડતર નીતીના અમલ સંબંઅધિી  નતાના સભય્રો સાથિ� સલાહ-પરામર્મ અથિવા ત�મના પતતતનતઅધિતવ માટ"ની
ક્રોઈ વ્યવસથિા હ્રોય ત્રો ત�ની તવગત

નીતી ઘડતર-

5.1 શુમાં િતતિતઓિક  અઘિટતિર મકટહ જિતિકિત અ્વક તિગિત પ્રધતિધિધિઓિત સલકહિ-પરકમશ્/સહિભકક્ગતિક મગળવવક મકટહિત કોઈ
જોગવકઈ છગ. જો હિોય તિો, િતચગિક િમિુકમકમાં આવત િતતિતિત ધવગતિો આપો.

અ.નં. તવષય/મચદ્રો
શચ ં નતાની સહભાગીતા સચતનત્ચિત

કરવાનચ ં રૂરકટી છ�. (હા/ના)
 નતાની સહભાગીતા મ�ળવવા

માટ"ની વ્યવસથિા

1 મકહહિતિત અધિકકરી હિક
્્કધિક અખબકર
મકધયમ/લોકસમાંપક્

આિક્ત િકગહરકોિગ કક આિકરહ િતતિત ધવષયક બકબતિોિક  અઘિિતિર અિગ અમલમકમાં જિતિકિત સહિભકક્ગતિક િકી કરકઈ
છગ. સમજવકમકમાં મદદ ્શગ.

નીતીન્રો અમલ-

5.2 શુમાં િતતિતઓિક  અઘિટતિર મકટહ જિતિકિત અ્વક તિગિત પ્રધતિધિધિઓિત સલકહિ-પરકમશ્/સહિભકક્ગતિક મગળવવક મકટહિત કોઈ
જોગવકઈ છગ. જો હિોય તિો, િતચગિક િમિુકમકમાં આવત િતતિતિત ધવગતિો આપો.

અ.નં. તવષય/મચદ્રો શચ ં નતાની સહભાગીતા સચતનત્ચિત
કરવાનચ ં રૂરકટી છ�. (હા/ના)

 નતાની સહભાગીતા મ�ળવવા
માટ"ની વ્યવસથિા

1 મકહહિતિત અધિકકરી હિક ્્કધિક અખબકર
મકધયમ/લોકસમાંપક્
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પકરણ-6 (તનયમ સંગ્રહ-5)

જાહ" તંત અથિવા તનયંતણ હ"ઠલની વ્યસકતઓ પાસ�ના દસતાવ� ની કકાઓ અંગ�નચ ંપતક
6.1 સરકકરી દ્તિકવગજો ધવશગિત મકહહિતિત આપવક િતચગિક િમિુકઓ ઉપયોગ કરશો. જયકમાં આ દ્તિકવજો ઉપલબિ છગ. તિગવત

જગ્યકઓ જવત કહ,  સક્ચવકલય કષિક,  ધિયકમકિત કચગરી કષિક,  અનયિો પણ ઉલલગખ કરો. (અિોય લદવકિત જગ્યકએ
કષિકિો ઉલલગખ કરો.

અ.ન.ં દસતાવ� ની
કકા

દસતાવ� નચ ંનામ અન� ત�ની એક લીટકટીમા ંઓળખાણ દસતાવ�  મ�ળવવાની
કાય્મપધઅધિતત

નીચ�ની વ્યસકત પાસ�
છ�/ત�ના તનયંતણમા ંછ�.

1 સરકકરી 1. હિ્તયકર પરવકિક રજ રો

2.ફટકકિક પરવકિક તિકજા કરવકિક રજ ર 

3.હિોટલ ૫રવકિક આ૫વક તિ્ક રી યય કરવકિક 
   રજ ર 

4. સત.આર.પત.સત.૧૦૯ હિહઠળ િક રજ રો
5. સત.આર.પત.સત.૧૧૦ હિહઠળ િક રજ રો 
6. સત.આર.પત.સત. ૧૭૪ હિહઠળ િક રજ રો
7.આર.ટી.એસ.અપતલ રજ ર 

8.સત.ટી.એસ.અપતલ રજ ર 

9.ગણોતિ અપતલ રજ ર
10.િવતશરતિિત જમતિ જુિત શરતિમકમાં ફહરવવક 
    બકબતિનુમાં રજ્ટર 

11.બત.પત એકટ ૫૬-૫૭ હિહઠળિક કહસોનુમાં રજ ર 

12. ્ટહમપ વગનિર ૫રવકિક રજ ર 

1 ૩.ધપટીસિ રકઇટર ૫રવકિક રજ ર
14.ગકમતિળ િતમ કરવક અંગગનુમાં રજ ર 

15. કોટ્ કહસોનુમાં રજ ર  

16. વકરસકઇ ૫મકણ્૫ત રજ્ટર

17. જમતિ સમાંપકદિ કહસોનુમાં રજ ર
18. સરકકરી પતોનુમાં રજ્ટર
19. િકરકસભય, સમાંસદસભય મમાંતત રહફરનસ રજ્ટર
20.ધવિકિસભક/લોકસભક રકજય સભક પ્રશોનુમાં 
    રજ્ટર
21.કલગકટર રહફર ય રજ ર 

22.જમતિ મહિહસલુ કકયદકિત કલમ ૭૩ એએ િત 
    મહુકતિ અંગગનુમાં રજ્ટર
23. બતિ ખગતિત અંગગનુમાં રજ્ટર
24. મકહહિતિત અધિકકર હિહઠળિત અરજઓનુમાં રજ્ટર
25.મકહહિતિત અધિકકર હિહઠળિત અપતલ અરજઓનુમાં
રજ્ટર

અરજ કરવક્ત

પરચચરણ *   જાતત     પમાણપત     ખરાઈની     ફાઈલ્રો 
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દફતર *   એસ  .  ઓ  .   ફાઈલ 
૧).હિક પતકિક ્્કઈ હુકમોિત ફકઈલ 
ર).મુમાંબઈ ગણોતિ વહહિવટ-1948 િક ્્કઈ હુકમોિત
ફકઈલ. 

૩).સતલીગ િકરો 1960 િક હુકમોિત ફકઈલ 

૪).1948 િક મુમાંબઈ ગણોતિ િકરક િતચગ િકી ્યગલ
ખરીદ હક�મતિ ભરપકઈ કરવક ગણોતિતયકિગ તિગકવત
લોિ િતરવક બકબતિ. 

૫), સવ્યે દુર્તિત બકબતિોિત ફકઈલ. 
૬). ગજુરકતિ ખગતિ જમતિ ટોચ મયક્દક 1960 િક ્્કઈ
હુકમોિત ફકઈલ. 

૭)  િવત શરતિિત જમતિ જુિત શરતિમકમાં ફહરવવકિક
્્્ ક ્્્ કઇ  હુકમોિત ફકઇલ.

૮) આિકવકરીિત ફકઇલ
૯)  બતિખગતિત શરતિ ભમાંગિક ્્્ ક ્્્ કઇ  હુકમોિત
ફકઇલ.

૧૦) ્ટહમપ વગનિર િત ફકઈલ,  ્ટહમપ રીફમાંિ ફકઈલ 

૧૧). A.T.V.T. િત ્્કયત હુકમોિત ફકઈલ

\\Cipl2012\d\current_work\33 Collectors\Updations\2019\Dahod\03-07-2019\RTI Pro Active Disclosure 2019 PRANT OFFICE JHALOD .doc
Page 9 of 23



પકરણ-7 (તનયમ સંગ્રહ-7)

ત�ના ભાગ તરકટીક" રચાય�લી બ્રોડ્મ, પરરષદ, સતમતતઓ અન� અનય સંસથિાઓનચ ંપતક

જ જાહિહર તિમાંતિગ લગતિકમાં બોિ્,  સધમધતિઓ અિગ અનય મમાંિળો અંગગિત ધવગતિ િતચગિક િમિુકમકમાં આપો.
7 મકનયતિક પ્રકપતિ સમાં્તિકનુમાં િકમ અિગ સરિકમુમાં પ્રકનતિ કચગરી,ઝકલોદ 

7 મકનયતિક પ્રકપતિ સમાં્્કિો પ્રકકર(બોિ્,પહરષદ,

સધમતિતઓ, અનય મમાંિળો)
સરકકરી કચગરી, 

7 મકનયતિક પ્રપતિ સમાં્્કિો ટુકો પહરચય(સમાં્્કપિક વષ્,
ઉદ્ગશ/મખુય પ્રવ રધૃત્તિઓ)

૫ વષ્્ત પ્રજાહકય ફરજો 

7 મકનયતિક પ્રકપતિ સમાં્્કિત ભકધમકક(સલકહિકકર, સમાંચકલિ,

કકય્કકરી, અનય)

કકય્કકરી અિગ અનય 

7 મકળખુમાં અિગ સભય બમાંિકરણ ધશર્ત્િગ ્ત્િગદકર , િકયબ મકમલતિદકર, કલકક્, ડકઈવર,

પટકવકળક 
7 સમાં્્કિક વિક પ્રકનતિ અધ અઘિકકરી 
7 મખુય કચગરી અિગ તિગિત શકખકઓિક સરિકમકમાં િકયબ કલગકટર કચગરી, ઝકલોદ 

મકમલતિદકર કચગરી,  ઝકલોદ,  મકમલતિદકર કચગરી,
સમાંજલત, મકમલતિદકર કચગરી, ફતિગપરુક, 

7 બગઠકોિત સમાંખયક ૪ 

7 શુમાં જિતિક બગઠકોમકમાં ભકગ, લઈ શકહ છગ ? િક 
7 બગઠકોિત કકય્િોંિ જિતિકિગ ઉપલબિ છગ. જો તિગમ હિોય

તિો તિગ મગળવવક મકટહિત પધદધતિિત મકહહિતિત આપો.
િક 
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પકરણ-8 (તનયમ સંગ્રહ-7)

સરકારકટી મારહતી અતઅધિકારકટીઓનાં નામ, હ્રોદ્રો અન� અનય તવગત્રો
જાહિહર તિમાંતિક સરકકરી મકહહિતિત અધિકકરીઓ,  મદદિતશ સરકકરી મકહહિતિત અધિકકરીઓ અિગ ધવભકગતય
કકયદકકીય(એપગલગટ) સૃત્તિકધિકકરી ધવશગિત સમાંપક ્મકહહિતિત િતચગિક િમિુકમકમાં આપો.

સરકારકટી તંતનચ ંનામ – મહ"સચલ તવભાગ કચ�રકટીનચ ંનામ: પાંત કચ�રકટી, ઝાલ્રોદ.

મદદનીર સરકારકટી મારહતી અતઅધિકારકટીઓ –

અ.

નં.
નામ હ્રોદ્રો

એસ.ટકટી.ડકટી.
ક્રોડ

ફ્રોન નંબર ફ"કસ ઈ-મ�ઈલ સરનામચં

1 શ્રત કહ.િી.તિિવત
ધશર્ત્િગ ્ત્િગદક

ર 
૦૨૬૭૯ ૨૨૫૭૦૦ ૨૨૫૭૦૧ sdm  jhalod  @gmail.com ઝકલોદ

સરકારકટી મારહતી અતઅધિકારકટીઓ –

અ.

નં.
નામ હ્રોદ્રો એસ.ટકટી.ડકટી.

ક્રોડ
ફ્રોન
નંબર

ફ"કસ ઈ-મ�ઈલ સરનામચં

1 શ્રત એસ.િી.ચઘ અઘિરી
(GAS)

િકયબ કલગકટર
અિગ

સબ િીધવઝિલ
મગજજ્સહટ

૦૨૬૭૯ ૨૨૫૯૯૯ ૨૨૫૭૦૧ sdm  jhalod  @gmail.com ઝકલોદ 

તવભાગીય એપ�લ�ટ (કાયદા) સતાતઅધિકારકટી –
અ.

નં.
નામ હ્રોદ્રો એસ.ટકટી.ડકટી.

ક્રોડ
ફ્રોન
નંબર

ફ"કસ ઈ-મ�ઈલ સરનામચં

1 શ્રત ધવજય ખરકિી
       (IAS) 

કલગકટરશ્રત
દકહિોદ

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૦૦૧ ૨૩૯૦૦૫્ collector- dah@ 
gujarat. gov.in

દકહિોદ 
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પકરણ-9 

તનણ્મય લ�વાની પરરક્રિયામાં અનચસરવાની કાય્મપધઅધિતત

9.1 જુદક જુદક મદુ્કઓ અંગગ ધિણ્ય લગવક મકટહ કી
કકય્પધિધતિ અનસુરવકમકમાં આવગ છગ.  (સક્ચવકલય
ધિયમસમાંગહિ અિગ કકમકકજિક ધિયમોિક ધિયમસમાંગહિ
અનય ધિયમો/ધવધિયમો ધવગગરહ સમાંદભ્ ટકમાંકી શકકય)

હિક

9.2 અગતયિત બકબતિો મકટહ કોઈ ખકસ ધિણ્ય લગવક મકટહિત
દ્તિકવગજ કકય્પધિધતિઓ/ઠરકવગલત
કકય્પધિધતિઓ/ધિયતિ મકપદમાંિો/ધિયમો કક કક છગ.
ધિણ્ય લગવક મકટહ કક કક ્તિગર ધવચકર કરવકમકમાં આવગ
છગ.

સરકરકશ્રતિક ધિયમો મજુબ

9.3 ધિણ્યિગ જિતિક સિુત પહિોંચકિવકિત કકઈ વયવ્્ક હિક, લગક્ખતિ જાણકકરી દકરક 
9.4 ધિણ્ય લગવકિત પ્રહક્રયકમકમાં જિક મમાંતિવયો લગવકિકર છગ.

તિગ અધિકકરીઓ કક છગ.
િકયબ  કલગકટરશ્રત, ઝકલોદ

9.5 ધિણ્ય લગિકર અંધતિમ સૃત્તિકધિકકરી કોણ છગ ? અપતલ ઓ્ોરીટી 
9.6 જ અગતયિત બકબતિો પર જાહિહર સૃત્તિકધિકકરી ધવકરક ધિણ્ય લગવકમકમાં આવગ છગ.  તિગિત મકહહિતિત અલગ રીતિગ િતચગિક

િમિુકમકમાં આપો.

મચદા તવગત
જિક પર ધિણ્ય લગવકિકર છગ. તિગ ધવષય જમતિ તિબદીલત હિક ફહરફકર 

મકગ્દશ્ક સચુિક/દહશકધિદ્શ જો કોઈ હિોય તિો મ્ટુહશિ પધિધતિ દકરક 
અમલિત પ્રહક્રયક લગનિ રહવન્ ુકોિિત કલમ જોગવકઈ મજુબ 

ધિણ્ય લગવકિત કકય્વકહિીમકમાં સમાંકળકયગલ અંગગિત મકહહિતિત ધશર્ત્િગ ્ત્િગદકર , િકયબ મકમ.શ્રત 
ઉપર જણકવગલ અધિકકરીઓિક સમાંપક્ અંગગિત મકહહિતિત
અંગગિત મકહહિતિત

િકયબ કલગકટર કચગરી, ઝકલોદ 

જો ધિણ્ય્ત સમાંતિોષ િ હિોય તિો,  કકમાં અિગ રહવત રીતિગ
અપતલ કરવત.

િકયબ કલગકટર કચગરી,  ઝકલોદ પ્રકનતિ લગક્ખતિ અરજ
દકરક 
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પકરણ-10

અતઅધિકારકટીઓ અન� કમ્મચારકટીઓની મારહતી-પચસસતકા 
(રડર"કટરકટી)

10.1 ધિચગિક િમિુકમકમાં જજલલકવકર મકહહિતિત આપો.

અ. નં. નામ હ્રોદ્રો
એસ.ટકટી.ડકટી.

ક્રોડ
ફ્રોન નંબર ફ"કસ ઈ-મ�ઈલ

પગાર 

(બ�ઝીક + ગ્ર�ડ પ�)

૧ 
શ્રત એસ.િી.ચઘ અઘિરી 
      (GAS) 

િકયબ
કલગકટરશ્રત 

૦૨૬૭૯ ૨૨૫૯૯૯ ૨૨૫૭૦૧

sd
m

 
 j

h
al

od
 

 @ 
 g

m
ai

l.c
om

૭૨,૧૦૦/-

૨ શ્રત કહ.િી.તિિવત ધશર દકર ૦૨૬૭૯ ૨૨૫૭૦૦ ૨૨૫૭૦૧ ૬૮,૦૦૦/-

3 શ્રત કહ.વત.દકસ િકયબ
મકમલતિદકર ૦૨૬૭૯ ૨૨૫૭૦૦ ૨૨૫૭૦૧ ૩૯,૯૦૦/-

4 શ્રત એિ.આર.પલકસ કલકક્ ૦૨૬૭૯ ૨૨૫૭૦૦ ૨૨૫૭૦૧ ૨૨,૪૦૦/-

5 શ્રત બત.બત.૫રમકર કલકક્ ૦૨૬૭૯ ૨૨૫૭૦૦ ૨૨૫૭૦૧ ૧૯,૯૫૦/-
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પકરણ-12 (તનયમસંગ્રહ-11) 

પતય�ક સંસથિાન� ફાળવાય�લ અંદા પત
તમામ ય્રો નાઓ, સચચચત ખચ્મ અન� કર"લ ચચકવણી અંગ� અહ"વાલ્રોની તવગત્રો તવકાસ, તનમા્મણ અન� તકતનકકટી

કાય્ અંગ�   વાબદાર જાહ"ર તંત માટ"
12.1 જુદી જુદી યોજિકઓ અનવયગ જુદી જુદી પ્રવ રધૃત્તિઓ મકટહ અંદકજપતિત ધવગતિોિત મકહહિતિત 

વષ-્????-???? 

ક્રમ સદર સકુ્ચતિ અંદકજ૫ત મમાંજુર ્યગલ
અંદકજ૫ત

છુટી કરહલ ચૂ કકવગલ
રકમ (હિપત્િકપત્િકિત

સમાંખય્કખય્ક )

કુલ ખચ્

(૧) ૨૦૫૩ જલલ્કલલ્ક  વહિીવટ ૪૦,૮૧,૫૦૦/- - - ૪૦,૮૧,૫૦૦/-
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પકરણ-13 

સહાયકકટી કાય્મરક્રિમ્રોના અમલ અંગ�ની પધઅધિતત- 

13.1 િતચગિક િમિુક મજુબ મકહહિતિત આપો લકગુમાં ૫િત ુમાં િ્ત.

 કકય્ક્રમ/યોજિકનુમાં િકમ : ,,

 કકય્ક્રમ/યોજિકિો સમયગકળો : ,,

 કકય્ક્રમિો ઉદ્ગશ : ,,

 કકય્ક્રમિક ભઘધતિક અિગ િકણકમાંકીય લકયકમાંકો (છગલલક
વષ્ મકટહ)

: ,,

 લભક્ર્ગીિત પકતતિક : ,,

 લકભ અંગગિત પ કવ ્જરૂરીયકતિો : ,,

 કકય્ક્રમિો લકભ લગવકિત પધિધતિ : ,,

 પકતતિક િકી કરવક અંગગિક મકપદમાંિો : ,,

 કકયક્રમમકમાં આપગલ લકભિત ધવગતિો (સહિકયકીિત રકમ
અ્વક આપવકમકમાં આવગલ અનય મદદ પણ દશક્વવત)

: ,,

 સહિકયકી ધવતિરણિત કકય્પધિધતિ : ,,

 અરજ કકમાં કરવત કહ અરજ કરવક મકટહ કચગરીમકમાં કોિો
સમાંપક્ કરવો.

: ,,

 અરજ ફી (લકગ ુપિતુમાં હિોય તયકમાં) : ,,

 અનય ફી (લકગ ુપિતુમાં હિોય તયકમાં) : ,,

 અરજ પતકિો િમિુો (લકગ ુપિતુમાં હિોય તિો જો સકદક
કકગળો પર અરજ કરી હિોય તિો અરજદકરહ અરજમકમાં
શુમાં શુમાં દશક્વવુમાં તિગિો ઉલલગખ કરો).

: ,,

 ક્બિકણોિો િમ કિો : ,,

 પ્રહક્રયકિગ લગતિત સમ્યકઓ અંગગ કકમાં સમાંપક્ કરવો. : ,,

 ઉપલબિ ધિધિિત ધવગતિો (જજલલક કષિક,   અઘિટક,  કષિક,
ધવગગરહ જવકમાં ધવધવિ ્તિરોએ)

: ,,

 િતચગિક િમિુકમકમાં લકભક્ર્ગીઓિત યકદી : ,,

અ.નં. લાભથિ્થીનચં
નામ

સહાયકકટીની
રકમ

માતા/તપતા/વાલી પસંદગીન્રો
માપદંડ

સરનામચં
જ લલ્રો રહ"ર નગર/ગામ ઘર

નંબર
- - - - - - - - -
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પકરણ-14 

ત�ણ� આપ�લ રાહત્રો, પરતમટ ક" અતઅધિકૃત મ�ળવનારની તવગત્રો

14.1 િતચગિક િમિુક મજુબ મકહહિતિત આપો

 કકય્ક્રમ િકમ : લકગ ુપિતુમાં િ્ત.

 પ્રકકર (રકહિતિ/પરધમટ/અધિકરતિ) :               “ ”

 ઉદ્ગશ :               “ ”

 િકી કરહલ લકયકમાંક (છગલલક વષ્ મકટહ) :               “ ”

 પકતતિક :               “ ”

 પકતતિક મકટહિક મકપદમાંિો :               “ ”

 પ કવ્ જરૂરીયકતિો :               “ ”

 લકભ મગળવવકિત પધિધતિ :               “ ”

 રકહિતિ/પરધમટ/અધિકરધતિિત સમય મયક્દક :               “ ”

 અરજ ફી (લકગ ુપિતુમાં હિોય તયકમાં) :               “ ”

 અરજિો િમિુો (લકગ ુપિતુમાં હિોય તયકમાં) :               “ ”

 ક્બિકણોિત યકદી (પ્રમકણપતો/દ્તિકવગજો) :               “ ”

 ક્બિકણોિો િમિુો :               “ ”

14.2 િતચગ આપગલ િમિુકમકમાં લકભક્ર્ગીિત ધવગતિો :               “ ”

અ.ન.ં લાભથિ્થીનચં
નામ

સહાયકકટીની
રકમ

માતા/તપતા/વાલી પસદંગીન્રો
માપદંડ

સરનામચં
જ લલ્રો રહ"ર નગર/ગામ ઘર

નબંર
- - - - - - - - -

રાહત માટ" નીચ�ની મારહતી પણ આપવી.

 આપગલ લકભિત ધવગતિ : લકગ ુપિત ુિ્ત.

 લકભોનુમાં ધવતિરણ       “   ”
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પકરણ-15 (તનયમ સગં્રહ-14)
કાય્ કરવા માટ" કર"લા ંઅધિ્રોરણ્રો

15.1 ધવધવિ પ્રવ રધતિઓ/કકય્ક્રમો હિક્ િરવક મકટહ ધવભકગગ િકી કરહલક િોરણોિત ધવગતિ આપો.

િકગહરક અધિકકર પત અનવયગ અરજદકરો પકસગ્ત
અરજઓ મગળવત સરકકરશ્રતએ િકી કરહલ  અઘિકરક
 અઘિોરણ ્  મજુબ સમય મયક્દકમકમાં ધિકકલ કરવકમકમાં આવગ
છગ. 

1 નાગરરક     સચતવઅધિા     ક"ન્ 

1). હિોટલ ૫રવકિક.
2) પતટીશિ રકઇટર ૫રવકિક
3) ્ટ્હ ્ટ્હ મપ વગનિ્નિ્ર  ૫રવકિક
૪) પકક રક ્ાકણ ૫રવકિક
૫) અનય્ નય્  અરજ 
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પકરણ-16 (તનયમ સંગ્રહ-15)

વીજાણચરૂપ�  ઉપલબઅધિ મારહતી

16.1 વતજાણરુૂપગ ઉપલભય ધવધવિ યોજિકઓિત મકહહિતિતિત ધવગતિ આપો.

1. ઇ-પ્રકનતિ  એ પ્રકનતિ કચગરીિક રહકિનુન કોમપ્્્ ુમપ્્્ ુ મપ્્્ ટુરકઇઝગશિિો  પ્રકજકટ છગ. જિક્ત અરજદકરિત અરજ દકખલ 

્યક્ત તિગિક ધિકકલ સ ુઅઘિતિત સમગ કકયવક્હિી કોમપ્્્ ુમપ્્્ ુ મપ્્્ ટુર  ઘવ્ક ઘવ્કરક  ્કય છગ.
2. ઇ-પ્રકનતિ સોફટવગર દકરક પ્રકનતિ કચગરીમકમાં જુદકજુદક પ્રકકરિત  અરજ કયક તિબકકહ પગનિ્ી નિ્ીગ  છગ અિગ કહટલત અરજ 

ધિકકલ ્યગલ છગ. તિગ ધવગતિો તિરતિ જાણત શકકય છગ.
3. પ્રકનત્િ નત્િ  કચગરીિક રહકિમકમાં તિગમજ વહિીવટમકમાં પકરદશક્તિક આવગ છગ.
4. આ આિલકઇિ સત્ટ્ ્ટ્મ  હિોઇ, જિક ઉ૫યોગ્ત રહકિ હિમગશકમાં અદતિિ રહિહ છગ.
5. આ પ્રોજકટ વિહ અતગિત કચગરીમકમાં િતચગ મજુબિત અરજિત કકયવક્હિી કરવકમકમાં અાકવગ છગ.

૧. પતટીશિ રકઇટર ૫રવકિકિત અરજ
૨. ્ટ્હ ્ટ્હમપ  રીફમાંિ 

૩. હિધ્યકર ૫રવકિકિત અરજ
૪. આર.ટી.એસ./સત.ટી.એસ. કહસ તિ્ક અનય્ નય્  કહસ.

૫. ઝકિ કક૫વકિત ૫રવકિગત.
૬. કોટ કહસ.

આ સોફટવગરિક ઉ૫યોગ્ત કોઇ૫ણ અરજ કલકક્્ ત - ધશર્ત્િગ ્ત્િગદકર્ત  - પ્રકનત્િ નત્િ  અધ અઘિકકરી સ ુઅઘિત 

યોગ્ય્ ગ્ય્  ચગિલ મજુબ કકયવક્હિી હિક્  અઘિરકતિત હિોય દરહક અધ અઘિકકરી તિગમજ કમચક્રી િગ પોતિકિત કકમગતરીિો ્પષટ ક્ચતિકર 

મળી શકહ છગ. જ્ત દરહક તિબકકહ તિગિો ધવલમાંબ ધિવકરી શકકય છગ અિગ લોકોિત અરજિો ઝિ૫િત ધિકકલ કરી શકકય છગ.

 આમ ઇ- પ્રકનત્િ નત્િ  દકરક વહિીવટમકમાં ગધતિધશલતિક આવગ છગ અિગ લોકો મકટહ તિગ ખબુજ ઉ૫યોગત સકક્બતિ ્કય 

તિગમ છગ. 
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પકરણ-17 (તનયમસંગ્રહ-16) 

મારહતી મ�ળવા માટ" નાગરરક્રોન� ઉપલભય સવલત્રો તવગત

17 લોકોિગ મકહહિતિત મળગ તિગ મકટહ ધવભકગગ અપિકવગલ સકિિો, પધિધતિઓ અ્વક સવલતિો જવતકહ,

 કચગરી ગમ્ાં કલય : કચગરી ગમ્ાં કલય ધવકરક સરકકરી મકહહિતિત મકળખ ુઉભુ
કરવુમાં જરૂરી છગ.

 િકટક અિગ શો : ----

 વતિ્મકિ પતો : ્્કધિક વતિ્મકિ પતો મકરફતિગ રકજય સરકકરિક
પ્રજાહકય ઉપયોગ બકબતિગિત જરૂરી જાણકકરી
આપવકમકમાં આવગ છગ.

 પ્રદશ્િો : -----

 િોટીસ બોિ્ : િોટીસ બોિ્ ઉપર મકહહિતિત મકુી મકહહિતિત પ્રચકર અિગ
પ્રસકરણ કરવકમકમાં આવગ છગ.

 કચગરી રહકિ્નુમાં ધિહરષિણ : ----

 દ્તિકવગજોિત િકલો મગળવવકિત પધિધતિ : અરજ આપવક્ત િકલો આપત શકકશગ.

 ઉપલબિ મહુ્દ્રતિ ધિયમસમાંગહિ : ----

 જાહિહર તિમાંતિત વગબસકઈટ : http://gswan.gov.in

 જાહિહર ખબરિક અનય સકિિો : ્્કધિક કહબલ ચગિલો ટી.વત.િક મકધયમ દકરક
પ્રસકહરતિ કરી શકકય.
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પકરણ-18 (તનયમસગં્રહ-17) 
અનય ઉપય્રોગી મારહતી

18.1 લોકો ધવકરક પછુકતિક પ્રશો અિગ તિગિક જવકબો : લોક દરબકર જવક કકય્ક્રમો દકરક મકહહિતિત મગળવવક
અંગગ.

 અરજ પતક (સમાંદભ્ મકટહ ભરહલક અરજ પતકિત િકલ) : સકદી અરજ જરૂરી ક્બિકણ સહહિતિ

 ફી જરૂરી છગ. : િક

 મકહહિતિત મગળવવક મકટહિત અરજ કઈ રીતિગ કરવત
કહટલતક ટીપપણત.

: સકદી,  સરળ,  ધશષટ અિગ ્્કધિક ભકષકમકમાં સવુકચય
ભકષકમકમાં અરજ કરવત.

 મકહહિતિત આપવકિો ઈનકકર કરવકમકમાં આવગ છગ. : ઉપલબિ હિોય તિગ પ્રમકણગિત મકહહિતિત આપવકમકમાં આવગ છગ.

18.2 જાહિહરતિમાંત ધવકરક લોકોિગ અપકતિત તિકલતમ બકબતિ. :

 તિકલતમ કકય્ક્રમ િકમ અિગ તિગનુમાં સમાંક્ષિપતિ વણ્િ : રકહિતિ બચકવિત કકમગતરી કહવત રીતિગ કરવત તિગ અંગગનુમાં
પ્રદશ્િ કરી બતિકવવકમકમાં આવગ છગ.

 તિકલતમ કકય્ક્રમ/યોજિકિત મદુતિ : સચુિક મજુબ

 તિકલતમિો ઉદહશ : પ્રજાહકય જાગરતિત લકવવકિો

 ભઘધતિક અિગ િકણકકીય લષિયકમાંકો(છગલલ ુવષ્) : પરુતિક િકણકમાંકીય સોતિો હિોવક જરૂરી છગ.

 તિકલતમ મકટહિત પકતતિક : -----

 તિકલતમ મકટહિત પ કવ્ જરૂરીયકતિો(જો કોઈ હિોય તિો) : તિમકમ તિકલતમિગ પકત

 િકણકમાંકીય તિગમજ અનય પ્રકકરિત સહિકય(જો કોઈ હિોય તિો) : િક

 સહિકય ધવગતિ(િકણકમાંકીય સહિકયિત રકમ જો હિોય તિો
જણકવવક)

: િક

 સહિકય આપવકિત પધિધતિ : રૂબરૂ સમાંપક્ કરી અરજ આપવક્ત

 અરજ ફી (લકગ ુપિતિત હિોય તયકમાં) : ----

 અનય ફી (લકગ ુપિતિત હિોય તયકમાં) : ----

 અરજ ફોમ્ (જો સકદક કકગળો પર કરવકમકમાં આવત
હિોય તિો અરજદકરહ પરુી પકિવકિત ધવગતિો જણકવો.

: સકદક કકગળ પર અરજ તિ્ક જરૂરી પરુકવક

 ક્બિકણો/દ્તિકવગજોિત યકદી : હિક

 ક્બિકણો/દ્તિકવગજોિો િમિુો : િમિુો જરૂરી છગ.

 અરજ કરવકિત કકય્પધિધતિ : સરળ હિોવત જરૂરી છગ.

 પસમાંદગત કકય્પધિધતિ : સરકકરી તિમાંત ધવકરક કરવત જરૂરી છગ.

 તિકલતમ કકય્ક્રમનુમાં સમયપતક અ્્યે તિકલતમક્ર્ગીિગ
જાણ કરવકિત પધિધતિ

: જરૂરી છગ.

 તિકલતમ સમયપતક અ્્યે લોકોમકમાં જાગરતિતિક લકવવક
મકટહ જાહિહર તિમાંતએ કરવકિત વયવ્્ક.

: લોક ભકગતદકરી

 જજલલકકષિ,   અઘિટક કષિ,  એમ ધવધવિ ્તિરહ તિકલતમ
કકય્ક્રમિક હહિતિકધિકકરીઓિત યકદી

: તિકલકુક કષિકએ
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18.3 ધિયમસમાંગહિ-13 મકમાં સમકધવષટ િ કરકયગલ હિોય તિગવક, જાહિહરતિમાંતએ આપવકિકમાં પ્રમકણપતોિક વકમાંિક પ્રમકણપતો
 પ્રમકણપત અિગ િકમ : લકગ ુપિત ુિ્ત.

 અરજ કરવક મકટહિત પકતતિક : “ ”

 અરજ કરવક મકટહિત સમાંપક્ મકહહિતિત : “ ”

 અરજ ફી (લકગ ુપિતુમાં હિોય તયક) : “ ”

 અનય ફી (લકગ ુપિતુમાં હિયો તયકમાં) : “ ”

 અરજ ફોમ્(જો અરજ સકદક કકગળ પર કરવકમકમાં
આવત હિોય તિો અરજદકરહ પરુી પકિવકિત ધવગતિો
જણકવો)

:
“ ”

 ક્બિકણો/દ્તિકવગજોિક િમિુો : “ ”

 અરજ કરવકિત કકય્પધિધતિ : “ ”

 અરજ મળયક પછી જાહિહર તિમાંતમકમાં ્િકર પ્રહક્રયક : “ ”

 પ્રમકણપત આપવકમકમાં સકમકનય રીતિગ લકગતિો સમય : “ ”

 પ્રમકણપતિો કકયદહસરિો સમયગકળો : “ ”

18.4 િવતકરણ મકટહિત પ્રહક્રયક(જો હિોય તિો)િોંિણત પ્રહક્રયક
અંગગ

 ઉદ્ગશ : લકગ ુપિત ુિ્ત.

 િોંિણત મકટહિત પકતતિક : “ ”

 પવુ ્જરૂરીયકતિો(જો હિોય તિો) : “ ”

 અરજ કરવક મકટહ સમાંપ્રક મકહહિતિત : “ ”

 અરજ ફી : “ ”

 અરજિો િમિુો(અરજ સકદક કકગળ પર કરવકમકમાં
આવત હિોય તિો અરદકરહ પરુી પકિવકિત ધવગતિો
દશક્વો).

:
“ ”

 ક્બિકણો/દ્તિકવગજોિો િમિુો : “ ”

 અરજ પધિધતિ : “ ”

 અરજ મળયક પછી જાહિહર તિમાંતમકમાં ્િકર પ્રહક્રયક : “ ”

 િોંિણત કકયદહસરિો સમયગકળો (જો લકગ ુ પિતિો
હિોય તિો)

:
“ ”

 િવતકરણિત કકયદહસરિો ગકળો (જો લકગ ુપિતિો હિોય
તિો)

:
“ ”
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18.5 જાહિહરતિમાંતગ કર ઉ અઘિરકવવક અંગગ(મ્ધુિધસપલ કોપયરહશિ વયવસકય વગરો મિોરમાંજિ વગરો ધવગગરહ)
 વગરકનુમાં િકમ અિગ ધવતિરણ : 1).કહબલ ઓપરહટરો તિ્ક સતિગમક  અઘિર ઉપલબિ િ હિોવક્ત

મિોરમાંજિ વગરો લગવકમકમાં આવતિો િ્ત.
2). ધશષિણ ઉપકર તિ્ક જમતિ મહિહસલુ

 વગરો લગવકિો હિહત ુમાં : રકજય સરકકરશ્રતિત આવક મકટહ

 કર ધિિક્રણ મકટહિત કકય્વકહિી અિગ મકપદમાંિ : સરકશ્રતિત સચુિક મજુબ

 મોટક કસરુદકરોિત યકદી : ------------

18.6 વતજળી/પકણતિકમાં હિમાંગકમત અિગ કકયમત જોિકણો
આપવક અિગ કકપવક અંગગ

: અતગિત કચગરીિગ લકગ ુપિત ુિ્ત.
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પમાણપત
 આથિી પમાચણત કરવામા ં આવ� છ�  ક",  મારકટી વડકટી કચ�રકટી (પ્રો૫ર)  તથિા મારા
વહકટીવટકટી કાય્મક�તના આ સાથિ�ની યાદકટી મચ બના જાહ"ર સતા મડંળ્રો દારા મારહતી અતઘકાર
અતઘનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ-૪ અંતગ્મત સસ ય ંજાહ"ર કરવાની બાબત્રો  (પ્રોએકટકટીવ ડકટી લ્રોઝર)

(P.A.D.) ત̂યાર કરવામા ંઆવી અન� તા.૧/૫/૨૦૧૯ ની સસથિતતએ અદતન કરવામા ંઆવ�લ છ�.
જનચ ંઅમારા દારા માહ" :  મ�-૨૦૧૯ દર ન ઇ સસ કરન-કમ-ઓડકટીટ કરવામા ં આ સસ છ�  અન� જ
બાબત� સસસસ ાાતત  ણાઇ હતી અગર ત્રો અપ eરતી તવગત્રો  ણાઇ હતી ત�ની પ eત્મતા કરવામાં
આવી છ� .

તારકટીખ:     /૦૫/૨૦૧૯      નાયબ કલ�કટર
સસ ળ: પાતં કચ�રકટી, ઝાલ્રોદ                      અન�
                      સબ ડકટીતવઝનલ મ�જ સ!"ટ 

               ઝાલ્રોદ 
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