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મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ - ૨૦૦૫  

પ્રોએ�ક �વ એડ્કર 

તા.૦૬/૭/૨૦૨૧ ની �સ્િતર 

જનરડ શાખા 

�જલડા  પં ાયત  ાબરકાપઠા 
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અ�કુમરમકા 

કમ િકગત   ાના નપબર 

૧ પસતાકના ૩ 

૨  પગઠનની િકગત્, કાય� અને ફરજ્. ૪ 

૩ અિધકાર�ઓ અને કમરંાર�ઓની  �ા અને ફરજ્. ૬ 

૪ કાય� કરકા મા��ના િનયમ્, િકિનયમ્,�ું નાઓ િનયમ  પગહ અને 

દફતર્. 

૮ 

૫ નીિત ઘવતર અ્કા નીિતના અમડ  પબપધી જનતાના  ભય્  ા્ે 

 ડાહ- રામશર અ્કા તેમના પિતિનિધતક મા��ની ક્ો  યકસ્ા હ્ય 

ત્ તેની િકગત 

૯ 

૬ �હ�ર તપત અ્કા તેના િનયપતમ હ�ઠ ની  ય�કતઓ  ા ેના 

દસતાકે�ની કકાઓ �ગે�ુપ  તક. 

૧૦ 

૭ બ્વર,  �રષદ,  િમિતઓ અને અનય  પસ્ાઓ�ુપ  તક. ૧૧ 

૮  રકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓના નામ, હ્દ્ અને અનય િકગત્. ૧૨ 

૯ િનમરય ડેકાની પ�કયામાપ અ� ુરકાની કાયર રધિત. ૧૩ 

૧૦ અિધકાર�ઓ અને કમરંાર�ઓની મા�હતી –��ુસતકા (�વર�ક�ર�) ૧૪ 

૧૧ િકિનયમ્માપ જ્ગકાો કયાર  જુબ મહ�નતામાની  રધિત  �હત દર�ક 

અિધકાર� અને કમરંાર�ને મ ળુપ માિ ક મહ�નતાાુપ. 

૧૫ 

૧૨ પતયેક  પસ્ાને ફા કાયેડ �દાજ ત. ૧૬ 

૧૩  હાયક� કાયરકમ્ના અમડ �ગેની  રધિત. ૧૭ 

૧૪ રાહત્,  રિમ� ક� અિધ�તૃ મે કનારની િકગત્. ૧૮ 

૧૫ કાય� કરકા મા�� નકક� કર�ડાપ ધ્રમ્. ૧૯ 

૧૬ કી�ા�ુ ે ઉ ડબધ મા�હતી. ૨૦ 

૧૭ મા�હતી મે કકા મા�� નાગ�રક્ને ઉ ડબધ  કડત્ની િકગત્. ૨૧ 
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                        પકરમ- ૧ 

પસતાકના 

૧.૧ આ ��ુસતકા  (મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫)ની  ા�ાદ�િુમકા અગે �મકાર�ઃ 

        જનરડ શાખા, �જલડા  પં ાયત  ાબરકાપઠા �તગરત રરસ્� શાખા દારા �જલડા  પં ાયત ની તમામ   

 શાખાઓની � ાડ ોનકવર/આઉ�કવર કામગીર� કરકામાપ આકે ેે.   

 

૧.૨ આ ��ુસતકા ન્ ઉદ�શ - જનરડ શાખા �ગે �મકાર� 

૧.૩ આ ��ુસતકા કો  ય�કતઓ/ પસ્ાઓ/ પગઠન્ કગેર�ને ઉ ય્ગી ેે.: - 

૧.૪ આ ��ુસતકા માપ આ ેડી માહ�તી�ુપ મા �ુપ◌ઃ- ય્જનાક�ય 

૧.૫  યાાયાઓ (��ુસતકા માપ કા રકામાપ આકેડ �ુદા �ુદા શબદ્ની  યાાયા આ કા િકનપતી) 

૧.૬ ક્ો  ય�કત આ ��ુસતકામાપ આકર� ડેકાયેડ િકષય્ �ગે ક� ુમાહ�તી મે કકા માગે ત્     

 મા��ની  પ કર   ય�કતઃ નાયબ �જલડા િકકા  અિધકાર��ી (મહ��ડૂ), જનરડ શાખા      

        �જલડા  પં ાયત  ાબરકાપઠા 

૧.૭ આ ��ુસતકામાપ ઉ ડબધ ન હ્ય તે માહ�તી મે કકા મા��ની કાયર રધિત અને ફ� :-   

        િનયમ્  જુ બ � ન�� કરકામાપ આકે તે  જુબ 
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               પકરમ- ૨ ( િનયમ  પગહ- ૧ ) 

 પગઠનની િકગત્, કાય� અને ફરજ્. 
            ભારતના સિંવધાનમા ં૭૩મા ં�ધુારાથી બધંારણમા ંપચંાયતી રાજવયવસથાની ખાસ બધંારણીય જોગવાઈ 

દાખલ કરવામા ં આવેલી છે. �થી પચંાયતી રાજવયવસથાનો ૧૯૯૩ના પચંાયત અિધિનયમ અમલ શ�ુ થયેલ છે. 

પાયાની લોકશાહ�ને �િૂત�મતં કરવા તથા ગામ સવરાજ ના આદશઆ ને અમલ મા ં�કૂવાનો હ�� ુરહ�લ છે  

�હ�ર તપતની ફરજ્  

            ર�સ્� શાખામા ં ટપાલ નોધણી, ફાળવણી, રવાનગી ને લગતી િવિવધ કામગીર�ઓ હાથ ધરવામા ંઆવે 

છે  

કાય�  

            ર�સ્� શાખાએ �લલા પાચંાયત નો ન�ધણી િવભાગ છે. અહ� અરજદારો તથા િવિવધ કચેર�ઓ તરફથી 

આવતી ટપાલોની ન�ધણી કરવામા ંઆવે છે. કચેર�મા ંર�સ્� શાખા દારા કચેર� પર આવેલ ટપાલો (પતો) કચેર�ના 

કલાકો દરમયાન સવીકારવામા ંઆવે છે. આ ટપાલોને કચેર�ના વડાને વચંાણ ે�કૂવામા ંઆવે છે.  

� ાડ્ની ન�ધમી  

ર�સ્� શાખામા ંઆવેલ ટપાલો આવક ર�સટરમા ંન�ધવામા ંઆવે છે. આ માટ� �ુદા-�ુદા ર�સટરો િનભાવવામા ં

આવે છે  

(૧) જનરલ અથવા સથાિનક ટપાલો� ુર�સટર  

(૨) સરકાર� ર�સટર  

(૩) િવકાસ કિમ�ર તરફથી આવતા પતો�ુ ંર�સટર 

(૪ અધઆસરકાર� પતો� ુર�સટર  

(૫) સાસંદસભયયીના પતો� ુર�સટર  

(૬) ધારાસભયયીના પતો� ુર�સટર  

(૭) �ખુયમતંીયીના કાયાઆલયના પતો� ુર�સટર  

(૮) િવધાનસભા તારાકં�ત - અતારાકં�ત પ�ો� ુર�સટર  

(૯) આર.ટ�.આઈ હ�ઠળ અર�/ અપીલ અર��ુ ંર�સટર  

(૧૦) �જલલા સવાગત પ�ો� ુર�સટર  

(૧૧) કોટઆ ક�સ ર�સટર  

(૧૨) ખાતર� પ�ો� ુર�સટર  

(૧૩) તક�દાર� આયોગ પતો�ાુ ંર�સટર  

 

વગેર� ર�સટરો િનભાવવામા ંઆવે છે  
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           ઉપરોકત �ુદા-�ુદા ર�સટરોમા નોધણી થયા પછ� �ુદ�-�ુદ� શાખાની પહ�ચ પોથીમા(ટપાલ �કૂ) 

ન�ધીને � તે શાખાને મોકલી આપવામા ંઆવે છે.  

 

િનયિમત  મયાપતર� � ાડ કહ�ં મી:-  

 ન�ધણી કર�લ ટપાલ � તે શાખાઓને િનયિમત સમયાતંર� એટલે ક� સવાર� ૧૧:૩૦ કલાક થી બપોર� ૦૧:૦૦ 

કલાક� સા�ં  ૦૪:૩૦ કલાક� િવિવધ શાખાઓમા મોકલી આપવામા ં આવે છે. અગતયની અને અગતા િનદ�શવાળ� 

ટપાલો તાતકાલીક મોકલી આપવામા ંઆવે છે. 

 

� ાડની રકાનગી (આઉ�કવર) :- 

 �જલલા પચંાયત ની રવાનગી�ુ ંકાયઆ ર�સ્� શાખા દારા કરવામા ંઆવે છે. �ુદ� �ુદ� શાખાઓ માથી મળેલ 

રવાનગી કરવાની ટપાલોની ન�ધણી કર� પોસટ દારા અથવા વબવ સહ� લઈ મોકલી આપવામા ંઆવે છે. રવાનગી 

કલાકઆ દારા સવાસ સટ�મપ ટપાલ  ટ કટો ના દરરોજ થતા ંખચઆ નો  હસાબ રાખવાની કામગીર� કરવામા ંઆવે છે  

 

 �ુય કંેર� અને �ુદા �ુદા સતર્ ર આકેડી અનય કંેર�ઓના  રનામા  

૧) પચંાયત ગામ મ  હ િનમાઆણ અને ગામ િવકાસ િવભાગ, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

૨) િવકાસ કિમ�ર કચેર�, �વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર. 

૩) �જલલા પચંાયત સાબરકાઠંા. 

૪) નાયબ �જલલા િવકાસ અિધકાર�  મહ��લૂ), જનરલ શાખા 

૫) તા�કુા પચંાયત કચેર�  તલોદ, પાિંતજ,  હ�મતનગર, ઇડર, વડાલી, ખેડબ્ા, પોશીના,  િવજયનગર ) 

૬) ગામ પચંાયત કચેર� તમામ. 
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પકરમ- ૩ ( િનયમ  પગહ-૨) 

અિધકાર�ઓ અને 

કમરંાર�ઓની  �ા અને ફરજ્. 

૩.૧  પસ્ાના અિધકાર�ઓ અને કમરંાર�ઓની  �ા અને ફરજ્ની િકગત્ઃ 
 

 

નાયબ રં�નીશ (રરસ્�)  

નામ:- �ીમતી રં ર   ��ડ 

હ્દ્:- ો/ંા નાયબ રં�નીશ 

કાય� અને ફરજ્  

  ૧) આવેલ ટપાલમા ં� તે શાખાને ફાળવવા માકઆ કરવાની કામગીર�.  

  ૨) સટોક ર�સટર જો� ુઅને ખરાય કરવી. 

 

�ુ.એડાકર 

નામ:-  ી.ક�. પં ાડ 

હ્દ્:- �ુ.એડાકર 

કાય� અને ફરજ્  

  ૧) મા હતી અિધકાર �ગે ની કામગીર� 

  ૨) શાખાિધકાર�યી ઓની ડાયર� 

  ૩) સટ�ફાઇડ નકલો 

  ૪) �જલલા સકંલન સિમિત ની બેઠક ની કામગીર� 

  ૫) છાપકામ તથા સટ�શનર� �ગેની કામગીર� 

  ૬) એ.ડ�.એમ ને લગતી કામગીર� 

  ૭) મહ�કમ ને લગતી કામગીર� 

  ૮) �જલલા સવાગત ફર�યાદ િનવારણ �ગેની કામગીર� 

  ૯) વધારાની સોપવામા ંઆવે તે કામગીર� 
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�ુ.એડાકર 

નામ:- ર.�.ુમન�રુ� 

હ્દ્:- �ુ.એડાકર 

કાય� અને ફરજ્  

  ૧) આઉટવડઆ ની કામગીર� 

  ૨) શાખાઓ અને તા�કુા પચંાયત કચેર�ઓની સ�ંકુત તાર�જ પતકો ની કામગીર� 

   

 

અ) ટપાલ ઇનવડઆ કરવી.  

બ) ર�સ્� શાખામા ંિનભાવવામા ંઆવતા તમામ ર�સટરો �વા ક�  

 (૧) જનરલ અથવા સથાિનક ટપાલો� ુર�સટર  

 (૨) સરકાર� ર�સટર  

 (૩) િવકાસ કિમ�ર તરફથી આવતા પતો�ુ ંર�સટર 

 (૪ અધઆસરકાર� પતો� ુર�સટર  

 (૫) સાસંદસભયયીના પતો� ુર�સટર  

 (૬) ધારાસભયયીના પતો� ુર�સટર  

 (૭) �ખુયમતંીયીના કાયાઆલયના પતો� ુર�સટર  

 (૮) િવધાનસભા તારાકં�ત - અતારાકં�ત પ�ો� ુર�સટર  

 (૯) આર.ટ�.આઈ હ�ઠળ અર�/ અપીલ અર��ુ ંર�સટર  

 (૧૦) �જલલા સવાગત પ�ો� ુર�સટર  

 (૧૧) કોટઆ ક�સ ર�સટર  

 (૧૨) ખાતર� પ�ો� ુર�સટર  

 (૧૩) તક�દાર� આયોગ પતો�ાુ ંર�સટર વગેર� ર�સટરોની િનભાવણી કરવી. 

ક)  વધારાની સોપવામા ંઆવે તે કામગીર� 
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                      પકરમ - ૪ ( િનયમ  પગહ - ૩) 

કાય� કરકા મા��ના િનયમ્, િકિનયમ્,�ું નાઓ િનયમ  પગહ અને દફતર્. 

૪.૧ �હ�ર તતં અથવા તેના િનયતંણ હ�ઠળના અિધકાર�ઓ અને  કમઆચાર�ઓ 

 એઉપયોગકરવાનાિનયમો,િવિનયમો,�ચુનાઓ,િનયમસગંહઅને દફતરોની  

 યાદ� નીચેના ન�નુા �જુબ આપો આ ન�નુો દર�ક પકારના  દસતાવેજ 

 માટ� ભરવાનો છે. 

અ.ન.ં દસતાવેજ �ુ ંનામ/ મથાાં દસતાવેજ નો પકાર 

અ રાજય સરકારયીના િવભાગો  દારા ઠરાવેલ 

િનયમો/ કાયમી �કુમો અને પ રપતોની 

ફાઇલ. 

કાયમી દસતાવેજ 

ક - વગઆ 

બ આઉટ વડઆ / ઇનવડઆ ર�સટર ગ- વગઆ 

 

 ૨) દસતાવેજ પર�ુ ં ંુંુ લખાણ. 

  અ) કમઆચાર�ઓની નોકર�ને લગતી બાબતો માટ� સરકારયીના િવિવધ  

  િવભાગો દારા બહાર પાડવામા ંઆવેલા ઠરાવ અને પ રપત અને  

  �કુમોની િવષયવાર ફાઇલો. 

 ૩)  િવભાગ દારા િનયમો,િવિનયમો,�ચુનાઓ,િનયમસગંહ અને દફતરની નકલ 

 માટ� લેવાતી ફ�  જો હોય તો ) 

 સરકારયીના વખતો વખતના િનયમ અ�સુાર. 
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પકરમ - ૫ (િનયમ પગહ-૪) 

નીિત ઘવતર અ્કા નીિતના અમડ  પબપધી જનતાના  ભય્  ા્ે  ડાહ-

 રામશર અ્કા તેમના પિતિનિધતક મા��ની ક્ો  યકસ્ા હ્ય ત્ તેની 

િકગત. 

નીિત ઘવતરઃ 

૫.૧ �ુ ં નીિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તેના પિતિનિધઓની સલાહ-પરામશઆ/ 

સહભાગીતા મળેવવા માટ�ની કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોયતો નીચેના ન�નુામા ં આવી 

નીિતની િવગતો આપો. 

અ�.ુન.ં િવષય/�દુો 

�ુ ંજનતાની સહભાગીતા �િુનિ�ત 

કરવા�ુ ંજવર� છે? 

 હા/ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટ�ની 

વયવસથા. 

- - - - 

આનાથી નાગ રકન ે કયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ધડતર અને અમલમા ં

સહભા�ગતા નકક� કરાઇ છે તે સમજવામા ંમદદ થશે. 

નીિતન્ અમડ:- 

૫.૨ �ુ ં નીિતઓના અમલ માટ� જનતાની અથવા તેમના પિતિનિધઓની સલાહ-

પરામશઆ/સહભા�ગતા મેળવવા માટ�ની કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોયતો, આવી જોગવાઇઓની 

િવગતો નીચેના ન�નુામા ંઆપો. 

અ�.ુન.ં િવષય/�દુો 

�ુ ંજનતાની સહભાગીતા �િુનિ�ત 

કરવા�ુ ંજવર� છે? 

 હા/ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા 

મેળવવા માટ�ની 

વયવસથા. 

- - - - 
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    પકરમ -૬ (િનયમ પગહ- ) 

�હ�ર તપત અ્કા તેના િનયપતમ હ�ઠ ની  ય�કતઓ  ા ેના દસતાકે�ની 

કકાઓ �ગે�ુપ  તક. 

 

૬.૧ સરકાર� દસતાવજેો િવશેની મા હતી આપવા નીચેના ન�નુાનો ઉપયોગ 

કરશો, જયા ંઆ દસતાવજેો ઉપલબધ છે તેવી જજયાઓ �વી ક� સ�ચવાલય કકા, 

િનયામકની કચેર� કકા, અનયનો પણ ઉલલેખ કરો  અનયો લખવાની જજયાએ 

કકાનો ઉલલેખ કરો.) 

અ.ન.ં દસતાવેજની 

કકા 

દસતાવેજ�ુ ંનામ અને 

તેની એક લીટ�મા ં

ઓળખાણ 

દસતાવેજ 

મેળવવાની 

કાયઆપપધિત

  

નીચેની વય કત 

પાસે છે/તેના 

િનયતંણમા ંછે. 

૧ ક-વગઆ કાયમી 

�કુમો/પ રપતો તથા 

ઠરાવો 

અર� કર�થી 

જવર� નકલ 

ફ� ભય�થી 

સરકારયીના 

સબિંધત િવભાગો 

સ�ચવાલય, 

ગાધંીનગર 

૨ ક-વગઆ �કુમો,પલાનની નકલો અર� કર�થી 

જવર� નકલ 

ફ� ભય�થી 

�ુનીયર કાર�ુન   
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પકરમ-૭ ( િનયમ  પગહ-૭ ) 

તેના ભાગ તર�ક� રંાયેડી બ્વર ,  �રષદ,  િમિતઓ 

અને અનય  પસ્ાઓ�ુપ  તક. 

 

૭.૧ �હ�ર તતંને લગતા ં બોડઆ,પ રષદો,સિમિતઓ અને અનય મડંળો �ગેની 

 િવગત નીચેના ન�નુામા ંઆપો. 

   -- મજુરાત પચંાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ હ�ઠળ �જલલા પચંાયતની રચાયેલી સામાનય 

સભા, કારોબાર� સિમિત તથા અપીલ સિમિત બેઠકો લોકો માટ� �લુલી છે. તથા કાયઆવાહ� ની 

ન�ધો માગંણી કય� થી િનયત ફ� ભર� મળવાપાત છે. 
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પકરણ - ૮   િનયમસગંહ-૭ ) 

સરકાર� મા હતી અિધકાર�ઓના નામ, હોદો અને અનય િવગતો. 

 
૮.૧ �હ�ર તતંના સરકાર� મા હતી અિધકાર�ઓ, મદદનીશ સરકાર� મા હતી અિધકાર�ઓ 

અને િવભાગીય કાયદાક�ય  ઍપેલટે) સ�ાિધકાર� િવશનેી સપંકઆ મા હતી નીચેના ન�નુામા ં

આપો. 

સરકાર� તતં�ુ ંનામ:- �જલલા પચંાયત કચરે�, સાબરકાઠંા 

            જનરલ  શાખા. 

 રકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ 
અ.

ન ં

નામ હોદો એસટ�ડ� 

કોડ 

ફોન નબંર ફ�કસ  ઇ-

મેઇલ 

સરના�ુ ં

 
    કચેર� ઘર

  

   

૧ યી  

વી.ક�.પટ�લ 

ના.�જ.િવ. 

અિધ.યી મ),

સાબરકાઠંા(

ઇ.ચા) 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૯૧૮ - ૨૪૦૮૭૨ - �જલલા પચંાયત 

કચેર� મોતી�રુા 

બાય પાસ રોડ 

 હ�મતનગર 

  

         એપેલેટ  કાયદા સ�ાિધકાર�) 
અ.

ન ં

નામ હોદો એસટ�

ડ� કોડ 

ફોન નબંર ફ�કસ  ઇ-

મેઇલ 

સરના�ુ ં

 
    કચેર� ઘર

  

   

૧ shri. nitin sangwan 
IAS 

�જ.િવ.અિધ

.યી 

સાબરકાઠંા 

૦૨૭૭૨ ૨૪૨૩૫

૦ 

- ૨૪૦૮૭

૨ 

- �જલલા પચંાયત 

કચેર� મોતી�રુા 

બાય પાસ રોડ 

 હ�મતનગર 
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પકરણ - ૯ 

િનણઆય લેવાની પ કયામા ંઅ�સુરવાની કાયઆપપધિત. 
૯.૧ �ુદા �ુદા �દુાઓ �ગે િનણઆય લેવા માટ� � તે િવષયને સબિંધત રાજય સરકારયીની 

 ઠરાવો/પ રપતો અને કાયદા તથા િનયમો સાથે ચકાસણી કર�ને એકથી વ� ુ

 કમઆચાર�ઓને લગતી બાબત હોય તો મણુવ�ા�ુ ંધોરણ પયાને લઇને િનણઆય કરવાની 

 કાયઆપપધિત છે. 

૯.૨ અગતયની બાબતોએ ખાસ િનણઆય લેવા માટ� તે �ગે ની કાયદા/િનયમોની જોગવાઇ 

 �જુબ �ચુવેલ સમયગાળાનો ચોકકસ ખયાલ રાખીને તે બાબતે લાભાથા 

 /અસરકતાઆને ર�ુઆતનો ચોકકસ સમયગાળો મળ� રહ� તેની ચોકસાઇ રાખીને િનણઆય 

 લેવામા ંઆવે છે. અને તેની યોજય કકાએ યોજય ર�તે સમયસર �ણકાર� આપવામા ં

 આવે છે. 

૯.૩ િનણઆયને જનતા �ધુી પહોîચાડવા માટ� તા�કુા કચેર�/ ગા.પ.ંકચેર�/િવભાગ કચેર� 

 અને જવર જણાયે અખબાર� માપયમ દારા પહોચાડવાની કાયઆવાહ� કરવામા ંઆવ ેછે. 

૯.૪ િનણઆય લેવાની  કયામા ં �વા મતંવયો લેવાનાર છે. તે અિધકાર�ઓ નાયબ 

 ચીટનીશ,  નાયબ �જલલા િવકાસ અિધકાર� અને �જલલા િવકાસ અિધકાર� છે. 

૯.૫ �િતમ િનણઆય લનેાર અિધકાર�ઓ  � તે સવંગઆ માટ�  ૧) �જલલા િવકાસ અિધકાર� 

  ર) નાયબ �જલલા િવકાસ અિધકાર� મ) 
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પકરણ – ૧૦ 

અિધકાર�ઓ અને કમઆચાર�ઓની મા હતી -��ુસતકા 

  ડર�કટર�) 

 

૧૦.૧ નીચેના ન�નુામા ં�જલલાવાર મા હતી આપો. 

 
અ.

ન ં

નામ હોદો એસટ�

ડ� કોડ 

ફોન નબંર ફ�કસ  ઇ-

મેઇલ 

સરના�ુ ં

 
    કચેર� ઘર

  

   

૧ shri. nitin sangwan 
IAS 

�જ.િવ.અ

િધયી 

સાબરકાં

ઠા 

૦૨૭૭૨ ૨૪૨૩૫

૦ 

- ૨૪૦૮૭૨ - �જલલા પચંાયત 

કચેર� મોતી�રુા 

બાય પાસ રોડ 

 હ�મતનગર 

૨ યી  

વી.ક�.પટ�લ 

ના.�જ.િવ. 

અિધ.યી(

મ),સાબ

રકાઠંા 

 ઇ.ચા) 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૯૧

૮ 

- ૨૪૦૮૭૨ - �જલલા પચંાયત 

કચેર� મોતી�રુા 

બાય પાસ રોડ 

 હ�મતનગર 

૩ યીમતી 

એચ.એસ.પટ�લ 

I/C 

નાયબ 

�ચટનીશ 

- - - - -  હ�મતનગર 

૪  યી સી.ક�.પચંાલ �ુ.કલાકઆ - - - - -  હ�મતનગર 

૫ યી એ.�.ુમન�રુ� �ુ.કલાકઆ - - - -   હ�મતનગર 
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પકરણ-૧૧  િનયમસગંહ-૧૦) 

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાઆ �જુબ મહ�નતાણાની પપધિત સ હત 

દર�ક અિધકાર� અને કમઆચાર�ને મળ� ુ ંમાિસક મહ�નતાાુ.ં 

 

૧૧.૧ નીચેના ન�નુામા ંમા હતી આપો. 
અ.ન.ં નામ હોદો માિસક 

મહ�નતાાુ ં

વળતર/વળતર 

ભથ્ુ ં

િવિનયમમા ં જણાવયા 

�જુબ મહ�નતાાુ ં ન�� 

કરવાની કાયઆપપિત 

૧ યીમતી 

એચ.એસ.પટ�લ 

I/C નાયબ 

�ચટનીશ 

૩૧૩૪૦/- - પગાર પચં �જુબ 

સરકારયીના િનયમો�સુર 

૨ યી સી.ક�.પચંાલ �ુ.કલાકઆ ૧૯૯૫૦/- -  ફકસ પગાર �જુબ 

૩ યી એ.�.ુમન�રુ� �ુ.કલાકઆ ૧૯૯૫૦/- -  ફકસ પગાર �જુબ 

૪ યી �.બી.ખરાદ� પટાવાળા ૨૯૭૦૦  - પગાર પચં �જુબ 

સરકારયીના િનયમો�સુર 

૫ યી ડ�.વી.પરમાર પટાવાળા ૭૬૫૦ - પગાર પચં �જુબ 

સરકારયીના િનયમો�સુર 
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પકરણ-૧૨  િનયમસગંહ-૧૧) 

પતયેક સસંથાને ફાળવાયેલ �દાજપત. 

 
તમામ યોજનાઓ, ��ુચત ખચઆ અને કર�લ  કુવણી �ગે અહ�વાલોની િવગતો 

િવકાસ, િનણઆય અને તકિનક� કાય� �ગે જવાબદાર �હ�ર તતં માટ�. 

 

 

- જનરલ શાખાને  લામ ુપડ� ુનથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

પકરમ -૧૩ 

 હાયક� કાયરકમ્ના અમડ �ગેની  રધિત. 

 

જનરલ શાખામા ં સહાયક� કાયઆકમોના અમલ �ગેની કોઇ કાયઆવાહ� 

કરવાની ના હોવાથી મા હતી �નુય છે. 
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પકરણ -૧૪  િનયમસગંહ-૧૩) 

તેણે આપેલ રાહતો, પરિમટ ક� અિધ� ત મેળવનારની િવગતો. 

 

 

- જનરલ લામ ુપડ� ુ ંનથી. 
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પકરણ -૧૫  િનયમસગંહ-૧૪) 

કાય� કરવા માટ� નકક� કર�લા ંધોરણો. 

 

૧૫.૧ િવિવધ પ�  િતઓ/ કાયઆકમો હાથ ધરવા માટ� િવભાગે નકક�  

  કર�લ ધોરણોની િવગતો આપો. 

 

-  �જલલા પચંાયત સાબરકાઠંા દારા પિસપધ થયેલ નાગ રક   

      અિધકાર પતથી જનરલ શાખાના િવિવધ કાય� માટ� ધોરણ   

      નકક� કરવામા ંઆવયા છે. 

૧ �જ.પ.ં સાબરકાઠંા ની સભાઓ સરકારયીના વખતો વખતના ઠરાવ/પ રપતો 

અને કાયદા િનયમોની જોગવાઇ અ�સુાર. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

પકરણ-૧૬  િનયમ સગંહ-૧૫) 

વી�ાવુપે ઉપલબધ મા હતી. 

 

૧૬.૧  િવ�ાવુપે ઉપલબધ િવિવધ યોજનાઓની મા હતીની િવગતો આપો. 

 

 ૧) www.sabarkanthadp.gujarat.gov.in પર વી�ાુ ંવપે ઉપલબધ છે.  

 

 ૨) �.સવાનમા ં

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sabarkanthadp.gujarat.gov.in/
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પકરણ-૧૭   િનયમસગંહ-૧૬ ) 

મા હતી મેળવવા માટ� નાગ રકોને ઉપલબધ સવલતોની િવગતો. 

૧૭.૧  લોકોને મા હતી મળે તે માટ� િવભાગે અપનાવેલ સાધનો,   

  પપધિતઓ અથવા સવલતો �વી ક�, 

 

 ૧) કચેર� ગથંાલય     ના 

 ૨) નાટક અને શો     ના 

 ૩) વતઆમાન પતો     હા 

 ૪) પદશઆન ૯) �હ�ર તતંની વેબસાઇટ - 

 ૫) નોટ�સ બોડઆ હા 

 ૬) કચેર�મા ંર�કડઆ �ુ ંિનર�કણ હા 

 ૭) દસતાવેજો ની નકલો  

    મેળવવાની પપિત હા 

 ૧૦) �હ�ર ખબરના ંઅનય સાધનો  હા 

 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર� 
અ.

ન ં

નામ હોદો એસટ�ડ� 

કોડ 

ફોન નબંર ફ�કસ  ઇ-

મેઇલ 

સરના�ુ ં

 
    કચેર� ઘર

  

   

૧ યી  

વી.ક�.પટ�લ 

ના.�જ.િવ. 

અિધ.યી મ),

સાબરકાઠંા(

ઇ.ચા) 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૯૧૮ - ૨૪૦૮૭૨ - �જલલા પચંાયત 

કચેર� મોતી�રુા 

બાય પાસ રોડ 

 હ�મતનગર 

 


