
એનેક્ષર-એ 

(સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના પવરપત્ર ક્રમાાંક: પીએડી ૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-

આરટીઆઈ સલેન ાં વિડાણ) 

પ્રમાણપત્ર 
 

આથી પ્રમાવણત કરવામાાં આવે છે કે, મારી વડી કચેરી (પ્રોપર) તથા મારા વહીવટી 

કાયયક્ષેત્રના આ સાથનેા યાદી મ જિના જાહેર સત્તા માંડળો દ્વારા માવહતી અવિકાર અવિવનયમની 

કલમ ૪ અાંતગયત સ્વયાં જાહેર કરવાની િાિતમાાં (પ્રોએવટટવ ડીસ્્લોઝર) (P.A.D) તૈયાર કરવામાાં 

આવી છે.  

૨. જાહેર સત્તા માંડળોના (પ્રોએવટટવ ડીસ્્લોઝર) (P.A.D) વનગમની કચેરી વર્ય ૨૦૧૫-૧૬માાં 

કાયયરત થયેલ છે.  

તારીખ: ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 

મ ખ્ય મથક: ગાાંિીનગર 

મેનજેીંગ ડીરકે્ટર, 

ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાવત વિકાસ 

વનગમ, 

ગાીંધીનગર. 
 

વિડાણ :- જાહેર માવહતી અવિવનયમ હેઠળના ૧ થી ૧૭ મ દ્દાની અિતન પવરવસ્થતી.  

----------------------------------------------------------------------------- 

એનેક્ષર-િી 

(સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના પવરપત્ર ક્રમાાંક: પીએડી ૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-

આરટીઆઈ સલેન ાં વિડાણ) 

પ્રમાણપત્ર 
 

આથી પ્રમાવણત કરવામાાં આવે છે કે, માવહતી અવિકાર અવિવનયમની કલમ-૪ અાંતગયત સ્વયાં 

જાહેર કરવાની િાિતો પ્રોએવટટવ ડીસ્્લોઝર (P.A.D) મારા વવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવલ 

છે. અને વર્ય ૨૦૧૮-૧૯ની વસ્થતીએ અમારી માંજૂરી અિતન કરવામાાં આવેલ છે.   
 

તારીખ: ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 

(અ.મ .સ.શ્રી/ સવચવશ્રીની સહી) 

વવભાગન ાં નામ/વસક્કો 

 

 

 

 



. 

 

 

૧૦. માવહતી મેળવવા અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ પ્રકરણ – ૨ 

કલમ-૪ (૧૭) અન્વયે વનગમની અિતન માવહતી  
 
 

G.N.T.D.N.T.C 
GOVERNMENT OF GUJARAT 

 
 

માવહતી (મેળવવા) અવિકાર  

અવિવનયમ -૨૦૦૫ અન્વયે જાહેર જનતાની જાણકારી  

તેમજ ઉપયોગ અથે ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ લી.  

ગાાંિીનગર સાંિાંવિત (પ્રકરણ-૨, કલમ-૪,અન્વયે) સાંકવલત માવહતીની વવગત  

(તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ સ િી અિતન કયાય મ જિ) 

 

નોાંિ- વવભાગની વેિસાઈટ ઉપર વનગમ અાંગેની Cyber surf (india) Pvt. 

Ltd. અમદાવાદ મારફતે મ કવાની માવહતીની વવગત)   
 
 

મેનજેીંગ ડીરકે્ટર, 

ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાવત વિકાસ 

વનગમ, 

ગાીંધીનગર. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

પ્રસ્તાિના  
 
 પ્રત્યેક જાહેર સતામાંડળના કામકાજમાાં પારદર્યકતા અને જવાિદારીને ઉત્તજેન આપવાના 

હેત થી જાહેર સત્તા માંડળના વનયાંત્રણ હેઠળની માવહતી નાગરીકો મળેવી ર્કે તેવા માવહઓતી ના 

અવિકારના વ્યવહારુ તાંત્રની રચના કરવા કેન્રીય માવહતી પાંચ અન ેરાજ્ય માવહતી પાંચ અને તેની 

સાથે સાંકળાયેલ અથવા તેની આન ર્ાાંગીક િાિતોની જોગવાઈ કરવા િાિતના માવહતીના 

અવિકાર િાિતનો અવિવનયમ ૨૦૦૫નો અમલ રાજ્યમાાં તા. ૧૨/૧૦/૨૦૦૫ થી અમલમાાં આવેલ 

છે. આ અવિવનયમ અમલમાાં આવતા માવહતી સ્વાતાંત્ર્ય અવિવનયમ ૨૦૦૨ રદ થયેલ છે. અને 

નાગરીકને નવા અવિવનયમ હેઠળ માવહતી મેળવવાનો અવિકાર પ્રાપ્ત થર્ે. અગાઉ માવહતી 

સ્વાતાંત્ર્ય ૨૦૦૨ અન્વયે નાગરીકો કેટલીક માવહતી મેળવી ર્કતા હતા. પરાંત  આ અવિવનયમની 

જોગવાઈઓ પયાયપ્ત ન જણાતા માવહતીના અવિકાર િાિતનો અવિવનયમ ૨૦૦૫ િડવામાાં આવેલ 

છે. જનેો ઉદે્દર્ લોકતાંત્રમાાં નાગવરકોને માવહતગાર રાખવા જાહેરતાંત્રની કામગીરી પારદર્યકતા 

લાવવા અને તે દ્વારા ભષ્ટાચારને કાિ માાં રાખવા સરકાર અને તેના માધ્યમો પ્રજાને જવાિદાર રહે 

અને પ્રજા તનેો વહસાિ માાંગી ર્કે તે રહેલો છે. તેથી હવે જ ેનાગરીકો માવહતી મેળવવા માગતા હોય 

તેમને અવિવનયમમાાં અપવાદ કયો છે તે વસવાય તમામ માવહતી પ રી પાડવા માવહતીના અવિકાર 

િાિતના અવિવનયમ થી વવસતતૃ કાયદાકીય જોગવાઈ કરવામાાં આવેલ છે.  
 

 ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમને સ્પર્યતી માવહતી સ ગમતાથી 

નાગવરકોને મળી રહે તેવા ઉદે્દર્ આ પ વસ્તકાનો રહેલો છે. આ પ સ્તીકામાાં વ્યવક્તઓ સાંસ્થાઓ 

સાંગઠનો વવગેરનેે ઉપયોગી મહત્તમ માવહતી વનગમા દ્વારા જાતે પ્રગટ કરવાનો હેત  રહેલો છે. જથેી 

લોકો ર્ક્ય તટેલી લોકોપયોગી માવહતી કોઈ અરજી કયાય વગર જ પ વસ્તકા સ્વરૂપે જતેે ઓવફસમાાં 

જાહેર ગ્રાંથાલય નોવટસિોડય  વગેર ેજાહેર સ્થળો ઉપરથી જાતે જ મેળવી ર્કે છે. 
    

 ગ જરાત વવચરતી અન ે વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમને લગતી આ માવહતી પ સ્તીકા નીચ ે

જણાવેલ ૧૭ પ્રકરણમાાં વવસ્તૃત માવહતી દર્ાયવવામાાં આવી છે. વિ માાં માવહતીના અવિકાર 

અવિવનયમ ૨૦૦૫માાં પ્રયોજવામાાં આવેલ કેટલાક મહત્વના જ દા જ દા ર્બ્દોના અથયથી જાહેર 

જનતા અવગત થાય તે હેત ાંથી પ વસ્તકાની ર્રૂઆતમાાં પ્રકરણ-૧ માાં તનેી વ્યાખ્યાઓ પણ 

આપવામાાં આવી છે.  
 
 
 

૧. સાંગઠનની  વવગતો કાયો અન ેફરજો. 

૨. અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજો. 

૩. વવભાગે કાયો કરવા માટેના  અવિવનયમો,વનયમો,વવવનયમો,સ ચનાઓ, વનયમ સાંગ્રહ અને દફતરો. 

૪. નીવત િડતર અથવા નીવતના અમલ સાંિાંિી જનતા ના સભ્યો સાથે સલાહ પરામર્ય અથવા તેમના પ્રવતવનવિત્વ માટેની 

કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વવગત. 

૫. જાહેર તાંત્ર અથવા તેના વનયાંત્રણ હેઠળની વ્યવક્તઓ પાસનેા  દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ અાંગેન ાં પત્રક. 

૬. જાહેર તાંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ િોડય  પવરર્દ,સવમવતઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓન ાં પત્રક. 



૭. સરકારી માવહતી અવિકારીના નામ હોદ્દો અને અન્ય વવગતો. 

૮. વનણયય લવેાની પ્રવક્રયામાાં અન સરવાની કાયય પદ્ધવત. 

૯. અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની માવહતી પ વસ્તકા (વડરટેટરી) 

૧૦. વવવનયમોમાાં જોગવાઇ કયાય મ જિ મહેનતાણાની પદ્ધવત સવહત દર ેઅવિકારી અને કમયચારીને     મળત  માવસક 

મહેનતાણ ાં. 

૧૧. પ્રત્યેક સાંસ્થાને ફાળવેલ અાંદાજપત્ર. 

૧૨. સહાયકી કાયયક્રમોના અમલ અાંગેની કાયયપધ્િવત. 

૧૩. આપેલ રાહતો પરમીટ કે અવિકૃત મેળવનારની વવગતો. 

૧૪. કાયો કરવા માટે નક્કી કરલેા િોરણો. 

૧૫. વવજાણૂ રૂપે ઉપલબ્િ માવહતી. 

૧૬. માવહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ સવલતોની વવગત. 

૧૭. અન્ય ઉપયોગી માવહતી. 

 અત્ર ેગ જરાત વવચરતી અને વવમ વક્ત જાવત વવકાસ વનગમને સાંિાંવિત ઘણી ખરી માવહતી આ પ વસ્તકામાાં જાહેર 

જનતાને સામથેી જ પ રી પાડી, લોકતાંત્રની કામગીરીમાાં પારદર્યકતા લાવવાનો એક સાંવનષ્ઠ પ્રયત્ન કરવામાાં આવેલ છે. આમ 

છતાાં આ પ વસ્તકા આખરી નથી.અને જાહેર જનતાના પ્રવતભાવો, સચૂનો, જાણ્યાિાદ દર વર્ે આ પ્રકારની પ વસ્તકા વનગમ 

દ્વારા અિતન કરવામાાં આવનાર છે. આર્ા છે કે જાહેર જનતા પ વસ્તકાનો મહત્તમ લાભ લેર્ે તેમજ જાહેર જનતા તરફથી 

માવહતી પ વસ્તકા સાંિાંિી કોઇ સૂચના હોય તો તે સહર્ય આવકાયય છે. આ માવહતી પ વસ્તકા વસવાયની સાંિાંવિત કોઇ માવહતી 

વ્યવક્તને મળેવવી હોય તો તે અવશ્ય પણે વનગમના માવહતી અવિકારીનો સાંપકય  કરી જરૂરી માવહતી મેળવી ર્કે છે. 
 

તારીખઃ-૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 

(વદવ્યાંકા આર.જાની) 

મેનજેીાંગ વડરટેટર 

ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ, 

ગ જરાત રાજ્ય,ગાાંિીનગર. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

પ્રકરણ-૧ 

વ્યાખ્યાઓ 
 

મવહતીના અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ માાં પ્રયોજવામાાં આવેલ અગત્યના કેટલાાંક ર્બ્દ પ્રયોગની વ્યાખ્યાઓ. 
 

(ક) “સમ વચત સરકાર” એટલે :- 
 

(૧) કેન્ર સરકાર અથવા સાંઘ રાજ્ય ક્ષેતે્ર વહીવટી ધ્વારા પ્રત્યેક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે  

     સ્થપાયેલ,રચાયેલ,માવલકીવાળા, વનયાંત્રણ વાળા અથવા ફાંડ રૂપે માટે પાયે વિરાણ મેળવેલ જાહેર    

     સત્તામાંડળ સાંિાંિમાાં કેન્ર સરકાર 

(૨) રાજ્ય સરકાર ધ્વારા પ્રત્યેક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે સ્થપાયેલા, રચાયેલા, માવલકીવાળા, વનયાંત્રણ વાળા  

     અથવા ફાંડ રૂપે માટે પાયે વિરાણ મેળવેલ જાહેર સત્તામાંડળ સાંિાંિમાાં રાજ્ય સરકાર 
 

(ચ) “સક્ષમ સત્તાવિકારી” એટલે :- 
 

(૧) લોકસભાના અથવા રાજ્યસભા વવિાનસભાના અથવા એવી વવિાનસભા િરાવતા સાંઘરાજ્ય ક્ષેત્રના,    

     વકસ્સામાાં અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભા અથવા રાજ્યવવિાનસભા પવરર્દના વકસ્સામાાં અધ્યક્ષ. 

(૨) ઉચ્ચતર ન્યાયાલયના વકસ્સામાાં ભારતના મ ખ્ય ન્યાયમૂવતયઓ. 

(૩) ઉચ્ચ ન્યાયાલયના વકસ્સામાાં ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મ ખ્ય ન્યાયમૂવતયઓ. 

(૪) સાંવવિાનથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલા અથવા રચાયેલા િીજા સત્તા માંડળના વકસ્સામાાં રાષ્ટરપવત  

     અથવા રાજ્યપાલ. 

(૫) સાંવવિાનની કલમ ૨૩૯ હેઠળ વનમાયેલા વહીવટ દાર 
 

(છ) “માવહતી” એટલે રકેડય , દસ્તાવજેો, મેમો, ઈ-મઈલ, અભીપ્રાયો, સલાહ, અખિારીયાદી, પવરપત્રો, હ કમો,  

     લોગિ ક, કરારો, અહેવાલો, કાગળો, નમ ના, મોડલ્સ, કોઇ ઇલેટટર ોનીક સ્વરૂપમાાં માવહતી સામગ્રી અને      

     તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હેઠળ કોઇ જાહેર સત્તામાંડળ મેળવી ર્કે તેવી કોઇ ખાનગી  

     માંડળને લગતી માવહતી સહીતની કોઇ પણ સ્વરૂપમાાં કોઇ પણ સામગ્રી. 
 

(ઝ) “ જાહેર સત્તા માંડળ” એટલે :- 
 

(ક)  સાંવવિાનથી અથવા તે હેઠળ 

(ખ) સાંસદે કરલેા કોઇ િીજા કાયદાથી. 

(ગ) રાજ્ય વવિાનમાંડળે કરલેા િીજા કોઇ કાયદાથી. 

(ઘ) સમ વચત સરકાર ેિહાર પાડેલા કોઇ જાહેરનામાથી અથવા કરલેા કોઇ હ કમથી છ્પાયેલા અથવા  

     રચાયેલા કોઇ સત્તામાંડળ અથવા માંડળ અથવા સ્વરાજ્યની સાંસ્થા અને તેમા સમ વચત સરકાર ેપ રા  

     પાડેલા ફાંડથી પ્રત્યેક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે. 

(૧) માવલકીના વનયાંત્રણ અથવા મોટે પાયે વિરાણ મેળવેલ માંડળ. 

(૨) મોટા પાયે વિરાણ મેળવવા િીનસરકારી સાંગઠનો નો પણ સમાવેર્ થાય છે. 
 

(ટ) “રકેડય” માાં નીચેનો સમાવેર્ થાય છે. 

(ક) કોઇ દસ્તાવજે હસ્તપ્રત અથવા ફાઇલ. 

(ખ) કોઇ દસ્તાવજેની માઇક્રો વફલ્મ-માઇક્રોવફસ અથવા ફીસીમાઇલ નકલ. 

(ગ) આવી માઇક્રોફીલ્સમાાં સમાવવષ્ટ પ્રવતકૃવત અથવા પ્રવતકૃવતઓની (મોટી કરલે કે ન હોય તો પણ) કો  

     નકલ અન ે

(ઘ) કોમ્પ્ય ટર અથવા િીજા કોઇ સાિનથી રજ  કરલે કોઇ સામગ્રી. 

(ઠ) “માવહતીનો અવિકાર” એટલે આ અવિનીયમ હેઠળ કોઇ જાહેર સત્તામાંડળ પાસેથી અથવા તેના વનયાંત્રણ  

     હેઠળની માવહતી મેળવવાનો અવિકાર અને તેમાાં 

(૧) કામકાજ દસ્તાવજેો, રકેડયની તપાસ કરવાના. 

(૨) દસ્તાવજેો અથવા રકેડયની નોાંિ, ઉતારા અથવા પ્રમાવણત નકલો લેવાના 

(૩) સામગ્રીના પ્રમાવણત પ રાવા લેવાના. 

(૪) ડીસ્કેપ ફ્લોપી, ટેપ, વીડીઓ કેસેટ ના સ્વરૂપમાાં અથવા િીજા કોઇ ઇલેટટર ોનીટસ પધ્િવત અથવા જ્યાર ે 

     આવી માવહતી કોઇ કોમ્પ્ય ટરમાાં અથવા િીજા કોઇ સાિનમાાં સાંગ્રહીત હોઇ ત્યાર ેવપ્રન્ટ આઉટની  

     મારફતે મેળવાવાનો અવિકારનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

(ડ) “રાજ્ય માવહતી પાંચ” એટલે કલમ-૧૫ની પેટા કલમ-(૧) હેઠળ રચાયેલ  રાજ્ય માવહતી પાંચ. 
 



(ઢ) “રાજ્યના મ ખ્ય માવહતી કવમર્નર” અને “રાજ્યના માવહતી કવમર્નર” એટલે કલમ-૧૫ની પેટા કલમ- 

     (૩) હેઠળ વનમાયેલા રાજ્યના મ ખ્ય માવહતી કવમર્નર અને રાજ્યના માવહતી કવમર્નર. 
 

(ત) “રાજ્યના જાહેર માવહતી અવિકારી” એટલે કલમ-૧૫ની પેટા કલમ-(૧) હેઠળ મ કરર કરલે રાજ્યના  

     જાહેર માવહતી અવિકારી અને તેમા પેટા કલમ-(૨) હેઠળ એવા રાજ્યના મદદનીર્ જાહેર માવહતી  

     અવિકારનો પણ સમાવેર્ થાય છે. 
 

(થ) “ત્રાહીત પક્ષકાર” એટલે માવહતી માટે વવનાંતી કરનાર નાગવરક વસવાયની કોઇ વ્યવક્ત અને તેમા જાહેર  

     સત્તામાંડળનો સમાવેર્ થાય છે. 

 

 

પ્રકરણ-ર 

જાહેર માવહતી અવધકારી અને એપલેેટ  ઓથોરીટીની વિગત  દર્ાાિતુીં પ્રત્રક 

ક્રમ જાહેર સત્તામાંડળ માવહતીના પ્રકાર જાહેર માવહતી 

અવિકારી 

મદદનીર્ જાહેર 

માવહતી અવિકારી 

એપેલેટ ઓથોરીટી 

૧ ગ જરાત વવચરતી અને 

વવમ ક્ત જાવત વવકાસ 

વનગમ, ગ જરાત રાજ્ય 

ગાાંિીનગર  

વનગમના કાયયક્ષેત્રમાાં 

આવતી તમામ 

કામગીરી 

ક .એસ.આર.તટ્ટી 

સમાજ કલ્યાણ 

અવિકારી 

શ્રી કે.એચ.ભ ભાાંણી 

મદદનીર્ સમાજ 

કલ્યાણ અવિકારી 

ક .વદવ્યાંકા આર.જાની 

મેનજેીાંગ વડરટેટર  

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૩ 

મેનજેીાંગ વડરટેટરની સત્તા અને ફરજોઃ- 

 વનગમન ાં સાંચાલન કરવાની સત્તા અને ફરજ છે. તેમજ અન્ય વહીવટી સાંચાલન તરીકેના ફરજો િજાવે છે. તેમજ એ.જી.એમ.ની 

મીટી ાંગ િોલાવવાની કામગીરી કર ેછે. તેમજ વહસાિો સમયસર ઓવડટ થાય તે માટે વહસાિોન ાં ઓવડટ કામ કરતા કમયચારી / અવિકારી 

મારફતે વહસાિી અવિકારી મારફતે વહસાિોન ાં ઓવડટ કરાવવામાાં આવે છે. અને વહસાિો વવિાનસભાના મજે પર મ કવામાાં આવે છે. તેમજ 

કમયચારીના વહીવટી િાિતોની માંજૂરીઓ આપવાની કામગીરી કર ેછે. લોનને લગતા કાયયક્રમોની અમલ અાંગેની પદ્ધવત ગ જરાત વવચરતી 

અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ, ગાાંિીનગર વર્ય ૨૦૧૫-૧૬ માાં કાયયરત થયેલ છે. તા/૧૪/૦૮/૨૦૧૫ વનગમન ાં વદલ્હી સાથે ચેનેલાઇઝી ાંગ 

એજન્ સી NBCFDC સાથે નક્કી થતાાં નીચે મ જિ કામગીરી વનગમ તરફથી કરવામાાં આવે છે. 

૧ સીિા વિરાણની યોજના 

૨ ર્ૈક્ષવણક લોન 

 



પત્રક – ૩ 

અવિકારી અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજો  
 

(૧) મેનજેીાંગ ડીરટેટરની સત્તાઓ અને ફરજો (વદવ્યાંકા આર જાની) 

(અ) મેનજેીાંગ ડીરટેટરશ્રી વનગમન ાં વહીવટી સાંચાલન કરવાની સત્તા અને ફરજ છે.  

(િ) એઓ દ્વારા રાજ્ય સરકાર કેન્ર સરકાર દ્વારા વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત સમ દાયના ઈસમો માટે વખતો વખત જાહેર 

કરવામાાં આવતી કલ્યાણકારી યોજનાઓના અમલ કરવાની જવાિદારી છે.  

(ક) વનગમના વહસાિોની કામગીરીન ાં સાંચાલન કરી વહસાિો સમયસર ઓડીટ થાય તથા વહસાિો વવિાનસભાની મજે પર 

મ કવાની ફરજ છે.  

(ડ) વનગમના તમામ વહીવટી તથા અન્ય કામગીરી વનગમના કમયચારીઓ દ્વારા તેમને કરવાની જવાિદારી છે.  
 

(૨) સમાજ કલ્યાણ અવિકારીની ફરજો (સાિના આર તટ્ટી) 

- યોજના ર્ાખાની સીિા વિરાણની તથા ર્ૈક્ષવણક યોજનાની કામગીરીન ાં સ પરવવઝન  

- સરકારી પત્રોના જવાિ આપવાની કામગીરી  

- રીકવરી અાંગે આયોજન કરવાની કામગીરી  
 

(૩) અવિક્ષક (વહીવટી અને વહસાિ) ની ફરજો (કે એચ ભૂભાણી)  

- વનગમના તમામ વહસાિો વનભાવ, ઓવડટ કરાવીને િોડય  ઓફ વડરટેટસયની માંજૂરી મેળવી એ.જી.એમ સમક્ષ  રજ  કરવા. 

- િજટે તૈયાર કરવ . 

- રાષ્ટર ીય પછાત વગય નાણા અને વવકાસ વનગમ તરફથી મળેલા ફાંડ તેમજ પરત ચ કવણીના વહસાિો રાખવા  

- મેનજેીાંગ ડીરટેટરશ્રીના આદેર્ મ જિ વિરાણના ચેક તૈયાર કરી લાભાથીએ મોકલાવવા મળેલ વસ લાત લાભાથીઓના ખાતે 

જમા લઈ ખાતા વનભાવવા. 

- લાભાથીન  ખાત ાં િાંિ થતાાં “ નોડ્ય  સટીફીકેટ “ આપવ ાં. 

- વનગમની વહીવટી િાિતો સાંભાળવી. મદદનીર્ જાહેર અવિકારી તરીકે કામગીરી.  

 

(૪) સીનીયર ્લાકય  (શ્રી ય ગવીર દેસાઇ) 

વહસાિી તમામ કામગીરી, વડોદરા ,છોટા ઉદેપ ર,ભરુચ, નમયદા, સ રત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાાંગ, ખેડા, આણાંદ, વજલ્લાના 

સીિાવિરાણ યોજનાના અરજીપત્રકો નોાંિવા, ચકાસવા, આદેર્ કરવા અને હપ્તાિ ક રવાના કરવા સ િીની તમામ આન સાાંવગક 

કામગીરી, અવિકારીશ્રી તરફથી સોપવામાાં આવે તે કામગીરી  

 

(૫) સીનીયર ્લાકય  (શ્રી ર્ાંકરવસહ પરમાર) 

ર્ૈક્ષવણક લોન,પવરવહન યોજનાની કામગીરી મારફત મસકઅ, રાજકોટ, સ રને્રનગર, જ નાગઢ, પોરિાંદર, ગીર સોમનાથ, 

જામનગર, દેવભૂમી દ્વ્રારકા, કચ્છ, મોરિી વજલ્લાના સીિાવિરાણ યોજનાના અરજીપત્રકો નોાંિવા, ચકાસવા, આદેર્ કરવા અને 

હપ્તાિ ક રવાના કરવા સ િીની તમામ આન સાાંવગક કામગીરી, અવિકારીશ્રી તરફથી સોપવામાાં આવે તે કામગીરી 

 

 

 

 

(૬) જ વનયર ્લાકય  (શ્રી વહતેર્ એમ માળી) 

લોન રીકવરીની કામગીરી, એકાઉન્ટ નાંિર આપવાની કામગીરી, એ ટ  ઝેડ પોટયલ, ગાાંિીનગર, મહેસાણા, સાિરકાાંઠા, અરવલ્લી, 

પાટણ, િનાસકાાંઠા વજલ્લાના સીિાવિરાણ યોજનાના અરજીપત્રકો નોાંિવા, ચકાસવા, આદેર્ કરવા અને હપ્તાિ ક રવાના કરવા 

સ િીની તમામ આન સાાંવગક કામગીરી, અવિકારીશ્રી તરફથી સોપવામાાં આવે તે કામગીરી 

 

(૭) જ વનયર ્લાકય  (શ્રી નયન દેસાઇ) 

ઇનવડય-આઉડવડય , સ્ટેમ્પપ રજીસ્ટર, અધ્યક્ષશ્રી સોપે તે કામગીરી,  અમદાવાદ વજલ્લાના સીિાવિરાણ યોજનાના અરજીપત્રકો 

નોાંિવા, ચકાસવા, આદેર્ કરવા અને હપ્તાિ ક રવાના કરવા સ િીની તમામ આન સાાંવગક કામગીરી, અવિકારીશ્રી તરફથી 

સોપવામાાં આવે તે કામગીરી 

 

(૮) જ વનયર ્લાકય  કમ ટાઈપીસ્ટ (આઉટ સોસી ાંગ) 

આર.ટી.જી.એસ.ની તમામ કમગીરી, પાંચમહાલ, દાહોદ, મવહસાગર, ભાવનગર, િોટાદ, અમરલેી વજલ્લાના સીિાવિરાણ 

યોજનાના અરજીપત્રકો નોાંિવા, ચકાસવા, આદેર્ કરવા અને હપ્તાિ ક રવાના કરવા સ િીની તમામ આન સાાંવગક કામગીરી, 

અવિકારીશ્રી તરફથી સોપવામાાં આવે તે કામગીરી 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(પ્રકરણ-૧૦) 

અવધકારીઓ અને કમાચારીઓની માવહતી પુવસ્તકા ડીરકે્ટરી 

 કચેરીન ાં નામ અને સરનામ ાં :- ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ 

          બ્લોક નાં.૧૯/૨, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાાંિીનગર. 

ક્રમ નામ હોદ્દો 
STD 

કોડ 

 

ફોન નીંબર 

 
ફે 

ક્સ 

ઇ-

મે

ઇ 

લ 

સરનામુીં 

કચેરી ઘર 

૧ વદવ્યીંકા આર. જાની 
નાયબ 

વનયામકશ્રી 
૭૯ ૫૮૭૭૫ ૯૨૭૪૪૬૪૩૪૬ - - 

ડી-૧૮, દેિભુવમ રસેીડન્ સી, 

ઉવમયાધામ ટાઉનર્ીપ અીંદર, 

એસ્સાર પેટર ોલપીંપ પાસે, 

વિસનગર હાઈિે રોડ, 

મહેસાણા. 

૨ સાધના આર. તટ્ટી 

સમાજ 

કલ્યાણ 

અવધકારીશ્રી 

૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૪૨૭૬૨૪૧૭૯ - - 

એ/૪, વચત્રકુટ એપાટા મેન્ ટ 

ભાગ-૧, જજસ બીંગલો રોડ, 

બોડકદેિ, અમદાિાદ. 

૩ કે. એચ. ભ ીંભાણી 

મદદનીર્ 

સમાજ 

કલ્યાણ 

અવધકારીશ્રી 

૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૯૭૯૯૭૧૮૯૦ - - 
પ્લોટ નીં.૩૭૮/એ-૧, સે-૧૨સી, 

ગાીંધીનગર 

૪ ર્ીંકરવસીંહ પરમાર સીની. ક્લાકા  ૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૭૨૩૮૬૫૪૩૪ - - 
સધીમાતાનો િાસ, મુ.પો. 

ડભોડા, તા.જ. ગાીંધીનગર 

૫ યુગિીર દેસાઈ સીની. ક્લાકા  ૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૭૨૪૯૮૪૪૪૧ - - 
પ્લોટ નીં.૧૪૨૪/૨, સે-૨/બી, 

ગાીંધીનગર 

૬ વહતેર્ માળી  જુવન. ક્લાકા  ૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૪૦૯૧૩૦૯૫૬ - - 
રબારી િાસ, મુ.પો. પાલજ, 

તા.જ. ગાીંધીનગર 

૭ નયન દેસાઈ જુવન. ક્લાકા  ૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૭૮૭૮૭૩૭૩૯૮ - - 
પ્લોટ નીં.૯૨/૮, જ - ટાઈપ, સે-

૧૭, ગાીંધીનગર 

૮ યુિરાજવસીંહ િાઘેલા 
આઉટ 

સોવસિંગ 
૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૭૨૭૫૩૨૫૩૨ - - 

ડી-૧૦૮, વિરાજ ફ્લેટ, મુ.પો. 

પેથાપુર, તા.જ. ગાીંધીનગર 



૯ મહેર્ આર. સોલીંકી 
આઉટ 

સોવસિંગ 
૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૯૦૯૭૧૭૭૧૨ - - 

નિાઘરા, મુ. બુટાવકયા, પો. 

ડભોડા, તા.જ. ગાીંધીનગર 

૧૦ અમુલ ઠાકોર 
આઉટ 

સોવસિંગ 
૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૬૨૪૦૪૩૭૨૮ - - 

ઠાકોરિાસ, વચકાપુરા, મુ.પો. 

ઉિારસદ, તા.જ. ગાીંધીનગર 

૧૧ અવનલ ઠાકોર 
આઉટ 

સોવસિંગ 
૭૯ ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૬૬૨૪૮૫૬૫૦ - - 

મહાદેિજ મીંવદરની બાજુમાીં, 

મુ.પો.ર્ોભાસણ, તા.જ. 

મહેસાણા 

૧૨ ઈન્દરભાઈ 
આઉટ 

સોવસિંગ 
- ૫૮૭૭૩-૭૬ ૯૬૨૪૧૨૭૮૮૭ - - 

મુ.પો.બોરીજ, તા.જ. 

ગાીંધીનગર 

 

 

                                                  (પ્રકરણ-૧૧ વનયમ સાંગ્રહ-૧૦) 

        વવવનયમોમાાં જોગવાઈ કયાાં મ જિ મહેનતાણાની પદ્ધવત સવહત દરકે અવિકારી અને કમયચારીને મળત  માવસક મહેનતાણ ાં.  

        વનગમના કાયમી તથા પ્રવતવનય વક્તના િોરણે ફરજ િજાવતા કમયચારીઓન ાં માવસક મહેનતાણાની વવગત નીચે મ જિ છે. 

ક્રમ નામ હોદ્દો 
માવસક 

મહેનતાણુ 
િળતર ભથથુીં 

વિવનયમમાીં જણાવ્યાીં મજુબ 

મહેનતાણુીં નક્કી કરિાની 

કાયાપદ્ધવત 

૧ વદવ્યીંકા આર. જાની નાયબ વનયામક - - GCSR મુજબ 

૨ સાધના આર. તટ્ટી સમાજ કલ્યાણ 

અવધકારીશ્રી 

૬૮,૦૦૦/- - GCSR મુજબ 

૩ કે. એચ. ભ ીંભાણી મદદનીર્ સમાજ 

કલ્યાણ અવધકારીશ્રી 

૫૮,૬૦૦/- - GCSR મુજબ 

૪ ર્ીંકરવસીંહ પરમાર સીનીયર ક્લાકા  ૧૯,૯૫૦- - GCSR મુજબ 

૫ યુગિીર દેસાઈ સીનીયર ક્લાકા  ૧૯,૯૫૦/- - GCSR મુજબ 

૬ વહતેર્ માળી  જુવનયર ક્લાકા   ૧૯,૯૫૦/- - GCSR મુજબ 

૭ નયન દેસાઈ જુવનયર ક્લાકા   ૧૯,૯૫૦/- - GCSR મુજબ 

૮ યુિરાજવસીંહ 

િાઘેલા 

આઉટ સોવસિંગ ૯,૫૦૦/- - - 

૯ મહેર્ આર. સોલીંકી આઉટ સોવસિંગ ૮,૦૦૦/- - - 

૧૦ અમુલ ઠાકોર આઉટ સોવસિંગ ૮,૦૦૦/- - - 

૧૧ અવનલ ઠાકોર આઉટ સોવસિંગ ૯,૦૦૦/- - - 

૧૨ ઈન્દરભાઈ આઉટ સોવસિંગ ૧૦,૦૦૦/- - - 

 

 



 

(પ્રકરણ-૧૩) 

લોનને લગતા કાયયક્રમોની અમલ અાંગેની પદ્ધવત  

ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ, ગાાંિીનગર વર્ય ૨૦૧૫-૧૬ માાં કાયયરત થયેલ છે. તા/૧૪/૦૮/૨૦૧૫ વનગમન ાં 

વદલ્હી સાથે ચેનેલાઇઝી ાંગ એજન્ સી નક્કી થતાાં નીચે મ જિ કામગીરી વનગમ તરફથી કરવામાાં આવે છે. 

૧ સીિા વિરાણની યોજના 

૨ ર્ૈક્ષવણક લોન 

 

(પ્રકરણ-૧૭) 

માવહતી મેળવવા માટે નાગવરકોને ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વનગમ દ્વારા માવહતી ઉપલબ્િ હોવાની વવગતો 

 નાગવરકોને માવહતી મળે તે માટે ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ, ગાાંિીનગર યોજનાઓની માવહતી પ વસ્તકા 

પ્રકાવર્ત કરવામાાં આવેલ છે અને તે લોકોને વહેંચવામાાં આવે છે, આ ઉપરાાંત વનયામક, વવકસતી જાવત કલ્યાણની વેિસાઈટ પર 

યોજનાઓની વવગત મ કવામાાં આવેલ છે. તદઉપરાાંત વનગમના વાવર્યક વહીવટી અહેવાલમાાં જ ેતે વર્ે વનગમ દ્વારા હાથ િરવામાાં આવેલ 

પ્રવૃવતઓ તથા વહસાિો પણ પ્રકાવર્ત કરવામાાં આવે છે. 

 


