
એનેક્ષર-એ 

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

બિડાણ) 

પ્રમાણપત્ર 
 

આથી પ્રમાણિત કરવામાાં આવે છે કે, મારી વડી કચેરી (પ્રોપર) તથા મારા વહીવટી કાર્યક્ષેત્રના આ સાથેના ર્ાદી 
મજુબના જાહરે સત્તા માંડળો દ્વારા માહહતી અધિકાર અધિધનર્મની કલમ ૪ અંતર્યત સ્વર્ાં જાહરે કરવાની બાબતમાાં 
(પ્રોએક્ટટવ ડીસ્ટલોઝર) (P.A.D) તૈર્ાર કરવામાાં આવી છે.  

૨. જાહરે સત્તા માંડળોના (પ્રોએક્ટટવ ડીસ્ટલોઝર) (P.A.D)ધનર્મની કચેરી વર્ય ૨૦૧૫-૧૬માાં કાર્યરત થર્ેલ છે.  
તારીખ: ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ 
મ ખ્ય મથક: ગાાંધીનગર 

મેનેજીંગ ડીરેક્ટર, 
ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ, 

ગાાંધીનગર. 
 

બિડાણ :- જાહરે મારહતી અવધવનયમ હઠેળના ૧ થી ૧૭ મ દ્દાની અધતન પરરસ્થથતી.  
 

એનેક્ષર-િી 

(સામાન્ર્ વહીવટ ધવભાર્ના તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯ના પહરપત્ર ક્રમાાંક: પીએડી ૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-આરટીઆઈ સેલનુાં 

ણબડાિ) 

પ્રમાણપત્ર 
 

આથી પ્રમાણિત કરવામાાં આવે છે કે, માહહતી અધિકાર અધિધનર્મની કલમ-૪ અંતર્યત સ્વર્ાં જાહરે કરવાની 
બાબતો પ્રોએક્ટટવ ડીસ્ટલોઝર (P.A.D) મારા ધવભાર્ દ્વારા તૈર્ાર કરવામાાં આવલે છે. અન ેવર્ય ૨૦૧૯-૨૦ની સ્સ્થતીએ 
અમારી માંજૂરી મેળવી અિતન કરવામાાં આવલે છે.   

 
તારીખ: ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ 

(અ.મ .સ.શ્રી/ સબચવશ્રીની સહી) 
વવભાગન ાં નામ/વસક્કો 

 

 
 
 
 
 
 



૧૦. મારહતી મેળવવા અવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫ પ્રકરણ – ૨ 
કલમ-૪ (૧૭) અન્વયે વનગમની અધતન મારહતી  

 
 

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

 
 

મારહતી (મેળવવા) અવધકાર  
અવધવનયમ -૨૦૦૫ અન્વયે જાહરે જનતાની જાણકારી  
તેમજ ઉપયોગ અથે ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ  
ગાાંધીનગર સાંિાંવધત (પ્રકરણ-૨, કલમ-૪,અન્વયે) સાંકબલત મારહતીની વવગત  
(તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ સ ધી અધતન કયાા મ જિ) 
 
નોંધ- વવભાગની વેિસાઈટ ઉપર વનગમ અંગેની Cyber surf (India) Pvt. Ltd. અમદાવાદ મારફતે મ કવાની મારહતીની 
વવગત)   

 
(રદવ્યાંકા આર.જાની) 
મેનેજીંગ ડીરેક્ટર, 

ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ, 
ગ જરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



પ્રથતાવના  
 પ્રત્રે્ક જાહરે સતામાંડળના કામકાજમાાં પારદર્યકતા અને જવાબદારીને ઉત્તેજન આપવાના હતેથુી જાહરે સત્તા 
માંડળના ધનર્ાંત્રિ હઠેળની માહહતી નાર્રીકો મેળવી ર્કે તેવા માહહઓતી ના અધિકારના વ્ર્વહારુ તાંત્રની રચના કરવા 
કેન્રીર્ માહહતી પાંચ અને રાજ્ર્ માહહતી પાંચ અને તેની સાથે સાંકળાર્ેલ અથવા તેની આનરુ્ાાંર્ીક બાબતોની જોર્વાઈ 
કરવા બાબતના માહહતીના અધિકાર બાબતનો અધિધનર્મ ૨૦૦૫નો અમલ રાજ્ર્માાં તા. ૧૨/૧૦/૨૦૦૫ થી અમલમાાં 
આવેલ છે. આ અધિધનર્મ અમલમાાં આવતા માહહતી સ્વાતાંત્ર્ર્ અધિધનર્મ ૨૦૦૨ રદ થર્ેલ છે. અન ેનાર્રીકને નવા 
અધિધનર્મ હઠેળ માહહતી મેળવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થરે્. અર્ાઉ માહહતી સ્વાતાંત્ર્ર્ ૨૦૦૨ અન્વરે્ નાર્રીકો કેટલીક 
માહહતી મેળવી ર્કતા હતા. પરાંત ુ આ અધિધનર્મની જોર્વાઈઓ પર્ાયપ્ત ન જિાતા માહહતીના અધિકાર બાબતનો 
અધિધનર્મ ૨૦૦૫ િડવામાાં આવેલ છે. જેનો ઉદે્દર્ લોકતાંત્રમાાં નાર્હરકોને માહહતર્ાર રાખવા જાહરેતાંત્રની કામર્ીરી 
પારદર્યકતા લાવવા અને તે દ્વારા ભષ્ટાચારને કાબમુાાં રાખવા સરકાર અને તેના માધ્ર્મો પ્રજાને જવાબદાર રહ ેઅને પ્રજા 
તેનો હહસાબ માાંર્ી ર્કે તે રહલેો છે. તેથી હવે જે નાર્રીકો માહહતી મેળવવા માર્તા હોર્ તેમને અધિધનર્મમાાં અપવાદ 
કર્ો છે તે ધસવાર્ તમામ માહહતી પરુી પાડવા માહહતીના અધિકાર બાબતના અધિધનર્મ થી ધવસતતૃ કાર્દાકીર્ જોર્વાઈ 
કરવામાાં આવેલ છે.  
 ગજુરાત ધવચરતી અને ધવમટુત જાધત ધવકાસ ધનર્મને સ્પર્યતી માહહતી સરુ્મતાથી નાર્હરકોને મળી રહ ે તેવા 
ઉદે્દર્ આ પસુ્સ્તકાનો રહલેો છે. આ પસુ્તીકામાાં વ્ર્સ્ટતઓ સાંસ્થાઓ સાંર્ઠનો ધવર્રેેને ઉપર્ોર્ી મહત્તમ માહહતી ધનર્મા દ્વારા 
જાતે પ્રર્ટ કરવાનો હતે ુરહલેો છે. જેથી લોકો ર્ક્ય તેટલી લોકોપર્ોર્ી માહહતી કોઈ અરજી કર્ાય વર્ર જ પસુ્સ્તકા સ્વરૂપે 
જેતે ઓહિસમાાં જાહરે ગ્રાંથાલર્ નોહટસબોડય વર્ેરે જાહરે સ્થળો ઉપરથી જાતે જ મેળવી ર્કે છે. 

ગજુરાત ધવચરતી અને ધવમટુત જાધત ધવકાસ ધનર્મન ેલર્તી આ માહહતી પસુ્તીકા નીચે જિાવેલ ૧૭ પ્રકરિમાાં 
ધવસ્તતૃ માહહતી દર્ાયવવામાાં આવી છે. વધમુાાં માહહતીના અધિકાર અધિધનર્મ ૨૦૦૫માાં પ્રર્ોજવામાાં આવેલ કેટલાક 
મહત્વના જુદા જુદા ર્બ્દોના અથયથી જાહરે જનતા અવર્ત થાર્ તે હતે ુ ાંથી પસુ્સ્તકાની ર્રૂઆતમાાં પ્રકરિ-૧ માાં તેની 
વ્ર્ાખ્ર્ાઓ પિ આપવામાાં આવી છે.  
 
૧. સાંગઠનની  વવગતો કાયો અને ફરજો. 
૨. અવધકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તા અને ફરજો. 
૩. વવભાગે કાયો કરવા માટેના  અવધવનયમો,વનયમો,વવવનયમો,સ ચનાઓ, વનયમ સાંગ્રહ અને દફતરો. 

  ૪. નીવત ધડતર અથવા નીવતના અમલ સાંિાંધી જનતા ના સભ્યો સાથે સલાહ પરામર્ા અથવા તેમના પ્રવતવનવધત્વ   
         માટેની કોઇ વ્યવથથા હોય તો તેની વવગત. 
૫. જાહરે તાંત્ર અથવા તેના વનયાંત્રણ હઠેળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેના  દથતાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ાં પત્રક. 
૬. જાહરે તાંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ િોડા પરરષદ,સવમવતઓ અને અન્ય સાંથથાઓન ાં પત્રક. 
૭. સરકારી મારહતી અવધકારીના નામ હોદ્દો અને અન્ય વવગતો. 
૮. વનણાય લેવાની પ્રરક્રયામાાં અન સરવાની કાયા પદ્ધવત. 
૯. અવધકારીઓ અને કમાચારીઓની મારહતી પ સ્થતકા (રડરેક્ટરી) 

  ૧૦. વવવનયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મ જિ મહનેતાણાની પદ્ધવત સરહત દરે અવધકારી અને કમાચારીને મળત  માવસક    
         મહનેતાણ ાં. 
૧૧. પ્રત્યેક સાંથથાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર. 
૧૨. સહાયકી કાયાક્રમોના અમલ અંગેની કાયાપધ્ધવત. 
૧૩. આપેલ રાહતો પરમીટ કે અવધકૃત મેળવનારની વવગતો. 
૧૪. કાયો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો. 
૧૫. વવજાણ ૂરૂપે ઉપલબ્ધ મારહતી. 



૧૬. મારહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વવગત. 
૧૭. અન્ય ઉપયોગી મારહતી. 

 અત્ર ેગજુરાત ધવચરતી અને ધવમસુ્ટત જાધત ધવકાસ ધનર્મને સાંબાંધિત ઘિી ખરી માહહતી આ પસુ્સ્તકામાાં જાહરે 
જનતાને સામેથી જ પરુી પાડી, લોકતાંત્રની કામર્ીરીમાાં પારદર્યકતા લાવવાનો એક સાંધનષ્ઠ પ્રર્ત્ન કરવામાાં આવલે છે. 
આમ છતાાં આ પસુ્સ્તકા આખરી નથી.અને જાહરે જનતાના પ્રધતભાવો, સચૂનો, જાણ્ર્ાબાદ દર વરે્ આ પ્રકારની પસુ્સ્તકા 
ધનર્મ દ્વારા અિતન કરવામાાં આવનાર છે. આર્ા છે કે જાહરે જનતા પસુ્સ્તકાનો મહત્તમ લાભ લેરે્ તેમજ જાહરે જનતા 
તરિથી માહહતી પસુ્સ્તકા સાંબાંિી કોઇ સચૂના હોર્ તો તે સહર્ય આવકાર્ય છે. આ માહહતી પસુ્સ્તકા ધસવાર્ની સાંબાંધિત કોઇ 
માહહતી વ્ર્સ્ટતને મેળવવી હોર્ તો તે અવશ્ર્ પિે ધનર્મના માહહતી અધિકારીનો સાંપકય કરી જરૂરી માહહતી મેળવી ર્કે છે. 
 

તારીખઃ-૩૧/૦૫/૨૦૨૦ 

 (રદવ્યાંકા આર.જાની) 
મેનેજીંગ રડરેક્ટર 

ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વવકાસ વનગમ, 

ગ જરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



પ્રકરણ-૧ 

વ્યાખ્યાઓ 

 

મરહતીના અવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫ માાં પ્રયોજવામાાં આવેલ અગત્યના કેટલાાંક ર્બ્દ પ્રયોગની વ્યાખ્યાઓ. 
 

(ક) “સમ બચત સરકાર” એટલે :- 
(૧) કેન્ર સરકાર અથવા સાંઘ રાજ્ર્ ક્ષેતે્ર વહીવટી ધ્વારા પ્રત્રે્ક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે  

સ્થપાર્ેલ,રચાર્ેલ,માણલકીવાળા, ધનર્ાંત્રિ વાળા અથવા િાંડ રૂપે માટે પારે્ ધિરાિ મેળવેલ જાહરે  

સત્તામાંડળ સાંબાંિમાાં કેન્ર સરકાર 

(૨) રાજ્ર્ સરકાર ધ્વારા પ્રત્ર્ેક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે સ્થપાર્ેલા, રચાર્લેા, માણલકીવાળા, ધનર્ાંત્રિ વાળા  

અથવા િાંડ રૂપે માટે પારે્ ધિરાિ મેળવેલ જાહરે સત્તામાંડળ સાંબાંિમાાં રાજ્ર્ સરકાર 

 

(ચ) “સક્ષમ સત્તાવધકારી” એટલે :- 
(૧) લોકસભાના અથવા રાજ્ર્સભા ધવિાનસભાના અથવા એવી ધવિાનસભા િરાવતા સાંઘરાજ્ર્ ક્ષેત્રના,  

હકસ્સામાાં અધ્ર્ક્ષ અને રાજ્ર્સભા અથવા રાજ્ર્ધવિાનસભા પહરર્દના હકસ્સામાાં અધ્ર્ક્ષ. 
(૨) ઉચ્ચતર ન્ર્ાર્ાલર્ના હકસ્સામાાં ભારતના મખુ્ર્ ન્ર્ાર્મધૂતિઓ. 
(૩) ઉચ્ચ ન્ર્ાર્ાલર્ના હકસ્સામાાં ઉચ્ચ ન્ર્ાર્ાલર્ના મખુ્ર્ ન્ર્ાર્મધૂતિઓ. 
(૪) સાંધવિાનથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાર્ેલા અથવા રચાર્ેલા બીજા સત્તા માંડળના હકસ્સામાાં રાષ્રપધત  

અથવા રાજ્ર્પાલ. 
(૫) સાંધવિાનની કલમ ૨૩૯ હઠેળ ધનમારે્લા વહીવટ દાર 

 

(છ) “મારહતી” એટલે રેકડા, દથતાવેજો, મેમો, ઈ-મઈલ, અભીપ્રાયો, સલાહ, અખિારીયાદી, પરરપત્રો, હ કમો,  
લોગબ ક, કરારો, અહવેાલો, કાગળો, નમ ના, મોડલ્સ, કોઇ ઇલેક્રોનીક થવરૂપમાાં મારહતી સામગ્રી અને  
તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હઠેળ કોઇ જાહરે સત્તામાંડળ મેળવી ર્કે તેવી કોઇ ખાનગી  
માંડળને લગતી મારહતી સહીતની કોઇ પણ થવરૂપમાાં કોઇ પણ સામગ્રી. 

 

(ઝ) “ જાહરે સત્તા માંડળ” એટલે :- 
(ક) સાંધવિાનથી અથવા તે હઠેળ 

(ખ) સાંસદે કરેલા કોઇ બીજા કાર્દાથી. 
(ર્) રાજ્ર્ ધવિાનમાંડળે કરેલા બીજા કોઇ કાર્દાથી. 
(ઘ) સમણુચત સરકારે બહાર પાડલેા કોઇ જાહરેનામાથી અથવા કરેલા કોઇ હકુમથી છ્પારે્લા અથવા  

રચારે્લા કોઇ સત્તામાંડળ અથવા માંડળ અથવા સ્વરાજ્ર્ની સાંસ્થા અને તેમા સમણુચત સરકારે પરુા  

પાડલેા િાંડથી પ્રત્રે્ક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે. 
(૧) માણલકીના ધનર્ાંત્રિ અથવા મોટે પારે્ ધિરાિ મેળવેલ માંડળ. 
(૨) મોટા પાર્ે ધિરાિ મળેવવા બીનસરકારી સાંર્ઠનો નો પિ સમાવેર્ થાર્ છે. 

 

(ટ) “રેકડા” માાં નીચેનો સમાવેર્ થાય છે. 
(ક) કોઇ દસ્તાવેજ હસ્તપ્રત અથવા િાઇલ. 
(ખ) કોઇ દસ્તાવેજની માઇક્રો હિલ્મ-માઇક્રોહિસ અથવા િીસીમાઇલ નકલ. 
(ર્) આવી માઇક્રોિીલ્સમાાં સમાધવષ્ટ પ્રધતકૃધત અથવા પ્રધતકૃધતઓની (મોટી કરેલ કે ન હોર્ તો પિ) કોઇ નકલ અન ે

(ઘ) કોમ્પપ્યટુર અથવા બીજા કોઇ સાિનથી રજુ કરેલ કોઇ સામગ્રી. 



(ઠ) “મારહતીનો અવધકાર” એટલે આ અવધનીયમ હઠેળ કોઇ જાહરે સત્તામાંડળ પાસેથી અથવા તેના વનયાંત્રણ  
     હઠેળની મારહતી મેળવવાનો અવધકાર અને તેમાાં 

(૧) કામકાજ દસ્તાવેજો, રેકડયની તપાસ કરવાના. 
(૨) દસ્તાવેજો અથવા રેકડયની નોંિ, ઉતારા અથવા પ્રમાણિત નકલો લેવાના 
(૩) સામગ્રીના પ્રમાણિત પરુાવા લેવાના. 
(૪) ડીસ્કેપ ફ્લોપી, ટેપ, વીડીઓ કેસેટ ના સ્વરૂપમાાં અથવા બીજા કોઇ ઇલેટરોનીટસ પધ્િધત અથવા જ્ર્ારે  

આવી માહહતી કોઇ કોમ્પપ્યટુરમાાં અથવા બીજા કોઇ સાિનમાાં સાંગ્રહીત હોઇ ત્ર્ારે ધપ્રન્ટ આઉટની  

મારિતે મેળવાવાનો અધિકારનો સમાવેર્ થાર્ છે. 
 

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

(ઢ) “રાજ્યના મ ખ્ય મારહતી કવમર્નર” અને “રાજ્યના મારહતી કવમર્નર” એટલે કલમ-૧૫ની પેટા કલમ-(૩) હઠેળ    
     વનમાયેલા રાજ્યના મ ખ્ય મારહતી કવમર્નર અને રાજ્યના મારહતી કવમર્નર. 

 

(ત) “રાજ્યના જાહરે મારહતી અવધકારી” એટલે કલમ-૧૫ની પેટા કલમ-(૧) હઠેળ મ કરર કરેલ રાજ્યના  
જાહરે મારહતી અવધકારી અને તેમા પેટા કલમ-(૨) હઠેળ એવા રાજ્યના મદદનીર્ જાહરે મારહતી  
અવધકારનો પણ સમાવેર્ થાય છે. 

 

(થ) “ત્રાહીત પક્ષકાર” એટલે મારહતી માટે વવનાંતી કરનાર નાગરરક વસવાયની કોઇ વ્યસ્ક્ત અને તેમા જાહરે  
સત્તામાંડળનો સમાવેર્ થાય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-ર 

જાહરે મારહતી અવધકારી અને એપેલેટ ઓથોરીટીની વવગત દર્ાાવત  ાં પ્રત્રક 

ક્રમ જાહરે સત્તામાંડળ મારહતીના 

પ્રકાર 

મદદનીર્ જાહરે 

મારહતી અવધકારી 

જાહરે મારહતી અવધકારી એપેલેટ ઓથોરીટી 

૧ ગ જરાત વવચરતી 

અને વવમ ક્ત જાવત 

વવકાસ વનગમ, 

બ્લોક નાં-૧૯/૨, 

ડૉ.જીવરાજ મહતેા 

ભવન, ગાાંધીનગર  

ધનર્મના 

કાર્યક્ષેત્રમાાં 

આવતી તમામ 

કામર્ીરી 

શ્રી કે.એચ.ભભુાાંિી 

મદદનીર્ સમાજ 

કલ્ર્ાિ અધિકારી 

 

ડૉ. બી. એન. રાઠવા 
સમાજ કલ્ર્ાિ અધિકારી 

કુ.હદવ્ર્ાંકા આર.જાની 

મેનેજીંર્ હડરેટટર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૩ 

મેનેજીંર્ હડરેટટરની સત્તા અને િરજોોઃ- 

 ધનર્મનુાં સાંચાલન કરવાની સત્તા અને િરજ છે. તેમજ અન્ર્ વહીવટી સાંચાલન તરીકેના િરજો બજાવે છે. તેમજ 

એ.જી.એમ.ની મીટીંર્ બોલાવવાની કામર્ીરી કરે છે. તેમજ હહસાબો સમર્સર ઓહડટ થાર્ તે માટે હહસાબોનુાં ઓહડટ કામ 

કરતા કમયચારી / અધિકારી મારિતે હહસાબી અધિકારી મારિતે હહસાબોનુાં ઓહડટ કરાવવામાાં આવે છે. અને હહસાબો 

ધવિાનસભાના મેજ પર મકુવામાાં આવે છે. તેમજ કમયચારીના વહીવટી બાબતોની માંજૂરીઓ આપવાની કામર્ીરી કરે 

છે.લોનને લર્તા કાર્યક્રમોની અમલ અંર્ેની પદ્ધધત ગજુરાત ધવચરતી અને ધવમટુત જાધત ધવકાસ ધનર્મ, ર્ાાંિીનર્ર વર્ય 

૨૦૧૫-૧૬ માાં કાર્યરત થર્ેલ છે. તા/૧૪/૦૮/૨૦૧૫ ધનર્મનુાં હદલ્હી સાથે ચનેેલાઇઝીંર્ એજન્ સી NBCFDC સાથ ેનક્કી 

થતાાં નીચે મજુબ કામર્ીરી ધનર્મ તરિથી કરવામાાં આવે છે. 

૧ સીિા ધિરાિની ર્ોજના 

૨ ર્ૈક્ષણિક લોન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પત્રક – ૩ 

 
 અવધકારી અને કમાચારીઓની સત્તા અને ફરજો  
(૧) મેનેજીંગ ડીરેક્ટરની સત્તાઓ અને ફરજો (રદવ્યાંકા આર જાની) 

(૧) મેનેજીંર્ ડીરેટટરશ્રી ધનર્મનુાં વહીવટી સાંચાલન કરવાની સત્તા અને િરજ છે.  

(૨) એઓ દ્વારા રાજ્ર્ સરકાર કેન્ર સરકાર દ્વારા ધવચરતી અને ધવમટુત જાધત સમદુાર્ના ઈસમો માટે વખતો 
વખત જાહરે કરવામાાં આવતી કલ્ર્ાિકારી ર્ોજનાઓના અમલ કરવાની જવાબદારી છે.  

(૩) ધનર્મના હહસાબોની કામર્ીરીનુાં સાંચાલન કરી હહસાબો સમર્સર ઓડીટ થાર્ તથા હહસાબો ધવિાનસભાની 
મેજ પર મકુવાની િરજ છે.  

(૪) ધનર્મના તમામ વહીવટી તથા અન્ર્ કામર્ીરી ધનર્મના કમયચારીઓ દ્વારા તમેને કરવાની જવાબદારી છે.  

 

(૨) સમાજ કલ્યાણ અવધકારીની ફરજો (ડૉ. િી.એન. રાઠવા) 
(૧) ધવભાર્, ધનર્ામકશ્રીની કચેરી, એન.બી.સી.એિ.ડી.સી., તેમજ ભારત સરકારના સાંબાંધિત ધવભાર્/કચરેી, 

G.S.F.S., બેંક સાથે ર્ોજનાન ેલર્તા પત્રવ્ર્વહારની કામર્ીરી. 
(૨) એન.બી.સી.એિ.ડી.સી. અને રાજ્ર્ સરકારને એટર્ન પ્લાન મોકલવાની કામર્ીરી. 
(૩) ધવભાર્, ધનર્ામક માંડળ તેમજ વાધર્િક સાિારિ સભાની બેઠકને લર્તી કામર્ીરી. 
(૪) મહહતી અધિકારી તરીકેની કામર્ીરી 
(૫) દર વર્ે વાધર્િક હહસાબોની ઓહડટ કરાવવાની કામર્ીરી અને આ ઓડીટ અહવેાલ સમર્સણૂચ અનસુાર 

ધવિાનસભામાાં રજુ કરવા માટેનીઆનરુ્ાંણર્ક કામર્ીરી. 
(૬) લોન ભરપાઈ કરેલ લાભાથીઓને એન.ઓ.સી./નો ડય ુપ્રમાિપત્ર આપવાની કામર્ીરી. 
(૭) નાિા ધવભાર્, એ.જી. કચેરી રાજકોટ તથા એ.જી. કચેરી અમદાવાદ ઓડીટ પેરા અંર્ેની કામર્ીરી તેમજ 

હહસાબને લર્તા પત્ર વ્ર્વહારની કામર્ીરી તથા તમામ પ્રકારના ઓડીટ સમર્સર પિૂય કરાવવાની 
કામર્ીરી 

(૮) રાજ્ર્ સરકાર તેમજ NBCFDC તરિથી મળેલ િાંડનુાં ર્ોજનાવાર ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર ધનભાવવુાં અને તેમા ખચયની 
ધવર્તો ઉિારવી. 

(૯) મેનેજજિંર્ હડરેટટરશ્રી તથા અન્ર્ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી તરિથી વખતો વખત સોંપવામાાં આવતી તમામ કામર્ીરી. 
 

 (૩) મદદનીર્ સમાજ કલ્યાણ અવધકારીની ફરજો (શ્રી કે એચ ભ ૂાંભાણી) 
(૧) વહીવટ અને મહકેમની કામર્ીરી, તમામ મીટીંર્, સ્ટેર્નરી, ઓડીટ, નવી બાબત અંર્ેની કામર્ીરી. 
(૨) ધવભાર્, ધનર્ામકશ્રીની કચેરી, ભારત સરકાર તમેજ રાજ્ર્ સરકારની તમામ સાંબાંધિત કચેરી સાથ ેવહીવટ 

અને મહકેમને લર્તા તમામ પત્ર વ્ર્વહારની કામર્ીરી. 
(૩) ખરીદીને લર્તી કામર્ીરી. 
(૪) ડડેસ્ટોક રજીસ્ટર ધનભાવવુાં. 
(૫) કચેરીમાાં મળતા ટેલીિોન બીલ, લાઈટબીલ, ડીઝલ બીલ, કચેરી કન્ટીજન્સી બીલ જેવાની ચકુવિી કરવી. 
(૬) બેંકની કામર્ીરી અને સ્ટેમ્પપ ખરીદીની કામર્ીરી.    

(૭) એલ.એ.ક્ય.ુની કામર્ીરી 
(૮) ધિરાિ માંજૂરીની િાઈલ ચકાસીને સ.ક.અ.શ્રી સમક્ષ મકુવી  

(૯) માહહતી અધિકારનુાં રજીસ્ટર ધનભાવવુાં તેમજ મળતી અરજીની સાંબાંધિત ર્ાખામાાં માહહતી મેળવી માહહતી 
અધિકારીને રજૂ કરવાની કામર્ીરી 

(૧૦) મેનેજજિંર્ હડરેટટરશ્રી તથા અન્ર્ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી તરિથી વખતોવખત સોંપવામાાં આવતી તમામ કામર્ીરી  



(૪) સીનીયર ક્લાકા  (શ્રી ર્ાંકરવસહ િી પરમાર) 
(૧) દર માસે પર્ાર બીલો તૈર્ાર કરવા તેમજ પર્ાર બીલો સાથ ે કપાતના ચલિો તૈર્ાર કરી બેંકમાાંથી 

ચલિોની બ ેનકલો પરત મેળવવી અને પર્ારબીલની િાઈલ સાથે િાઈલ કરવી તથા તમામ સ્ટાિની પર્ાર 
સ્લીપ તૈર્ાર કરવી. 

(૨) દર ધત્રમાધસક ટી.ડી.એસ.ની માહહતી િોમય નાં.24Q અને 26Q માાં તૈર્ાર કરીને સી.એ.ને મોકલીને િોલોઅપ 
કરવાની કામર્ીરી.  

(૩) રાજકોટ, સરેુન્રનર્ર, જુનાર્ઢ, પોરબાંદર, ર્ીર સોમનાથ, જામનર્ર, દેવભમુી દ્વારકા, ખેડા, આિાંદ, કચ્છ 
જજલ્લાના સીિા-ધિરાિ ર્ોજનાના અરજીપત્રકો નોંિવા, ચકાસીને માંજુરી અથે નોંિ સાથે મ.સ.ક.અ.શ્રી સમક્ષ 
િાઈલ મકુવી, આદેર્ કરવા અને હપ્તાબકુ રવાના કરવા સિુીની તમામ આનસુાંણર્ક કામર્ીરી, લોન 
રીકવરીની કામર્ીરી. 

(૪) ઇનવડય થર્ેલ સીિા ધિરાિની અરજીની એટસલમાાં અગ્રતાક્રમ અનસુાર ર્ાદી બનાવવાની કામર્ીરી. 
(૫) ધનર્મમાાં થરે્લ કન્ટીજન્સી ખચયના બીલોની એક જ િાઈલ વર્ય વાઈઝ બનાવવી અને બેંકમાાં થરે્લ ખચયનુાં 

મેળવણુાં કરવુાં અને હહસાબી કામર્ીરી કરવી, ઇન્ટરનલ ઓહડટર પાસે સમર્સર આંતહરક હહસાબો અન ે
ધિરાિના હહસાબોની કામર્ીરી ધનર્ધમત કરાવવી. 

(૬) મેનેજજિંર્ હડરેટટરશ્રી તથા અન્ર્ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી તરિથી વખતોવખત સોંપવામાાં આવતી તમામ કામર્ીરી.  
 

 (૫) જ વનયર ક્લાકા  (શ્રી રહતેર્ એમ માળી) 
(૧) સ્ટેર્નરી રજીસ્ટર ધનભાવવાની કામર્ીરી. 
(૨) સ્ટેમ્પપ રજીસ્ટર ધનભાવવાની કામર્ીરી. 
(૩) પહરવહન ર્ોજનાની કામર્ીરી મારિત મસકઅ,  

(૪) વેબસાઈટ, તથા તમામ પોટયલ પરથી માહહતી મોકલવા સાંબાંધિત કામર્ીરી.  

(૫) ર્ાાંિીનર્ર, મહસેાિા, સાબરકાાંઠા, અરવલ્લી, પાટિ, બનાસકાાંઠા, પાંચમહાલ, દાહોદ, મહહસાર્ર જજલ્લાના 
સીિા-ધિરાિ ર્ોજનાના અરજીપત્રકો નોંિવા, ચકાસીને માંજુરી અથે નોંિ સાથે મ.સ.ક.અ.શ્રી સમક્ષ િાઈલ 
મકુવી, આદેર્ કરવા અને હપ્તાબકુ રવાના કરવા સિુીની તમામ આનસુાંણર્ક કામર્ીરી,લોન રીકવરીની 
કામર્ીરી. 

(૬) એન.બી.સી.એિ.ડી.સી. તેમજ રાજ્ર્ સરકારની ર્ોજનાકીર્ ગ્રાન્ટનુાં યટુીલાઇઝેર્ન બનાવી મોકલવાની 
કામર્ીરી. 

(૭) મેનેજજિંર્ હડરેટટરશ્રી તથા અન્ર્ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી તરિથી વખતોવખત સોંપવામાાં આવતી તમામ કામર્ીરી  
 

(૬) જ વનયર ક્લાકા  (શ્રી નયન એસ દેસાઇ) 
(૧) માંજુર થરે્લ લાભાથીઓને ખાતા નાંબર આપી ર્ાદી બનાવવી.                
(૨) આર.ટી.જી.એસ. તથા બેંક સાથે રીકન્સીલેર્નની તમામ કામર્ીરી 
(૩) અમદાવાદ જજલ્લાના સીિા-ધિરાિ ર્ોજનાના અરજીપત્રકો નોંિવા, ચકાસીને માંજુરી અથે નોંિ સાથ ેમ.સ.ક.અ.શ્રી 

સમક્ષ િાઈલ મકુવી, આદેર્ કરવા અને હપ્તાબકુ રવાના કરવા સિુીની તમામ આનસુાંણર્ક કામર્ીરી, અધિકારીશ્રી 
તરિથી સોંપવામાાં આવે તે કામર્ીરી. 

(૪) વડોદરા, છોટા ઉદેપરુ, ભરુચ, નમયદા, સરુત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાાંર્, મોરબી, ભાવનર્ર, બોટાદ, અમરેલી 
જજલ્લાના સીિા-ધિરાિ ર્ોજનાના અરજીપત્રકો નોંિવા, ચકાસીને માંજુરી અથે નોંિ સાથે મ.સ.ક.અ.શ્રી સમક્ષ 
િાઈલ મકુવી, આદેર્ કરવા અને હપ્તાબકુ રવાના કરવા સિુીની તમામ આનસુાંણર્ક કામર્ીરી, લોન રીકવરીની 
કામર્ીરી. 

(૫) મેનજેજિંર્ હડરેટટરશ્રી તથા અન્ર્ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી તરિથી વખતોવખત સોંપવામાાં આવતી તમામ કામર્ીરી. 



(૭) થટેનો ગે્રડ-૨ (આઉટ સોસીંગ) 
(૧) માન.અધ્ર્ક્ષશ્રી અને માન. ઉપાધ્ર્ક્ષશ્રી તરિથી રજુ થતા પત્રોની કામર્ીરી તથા તેમના દ્વારા સોંપવામાાં 

આવે ત ેતમામ કામર્ીરી 
(૨) ર્ૈક્ષણિક લોન ર્ોજનાની કામર્ીરી મારિત મસકઅ 

(૩) માંજુર થરે્લ લોનના લાભાથીઓની કોમ્પપ્યટુર સોફ્ટવેરમાાં એન્રી કરવી તથા દર મહહને બેંકમાાંથી ભરાર્ેલ 
હપ્તાની માહહતી મેળવવી. 

(૪) લાભાથીઓ તરિથી રજુ થતી પહોંચો તેમજ બેંકમાાંથી આવતા સ્ટેટમેન્ટ મજુબ મેળવણ ુકરીને લાભાથીઓના 
ખાતામાાં રકમ જમાની એન્રી કરવી તેમજ બેંક સ્ટેટમેન્ટ / બેંક તરિથી મળતા MIS રીપોટય મજુબ લાભાથીના 
ખાતા સાથે મેળવણુાં કરવુાં. 

(૫) રીકવરીના સોિટવેરનો બેકઅપ દર માસે ટેરા બાઈટમાાં લેવો. 
(૬) લોન ભરપાઈ કરેલ લાભાથીઓને એન.ઓ.સી. આપવાની િાઈલ સ.ક.અ.શ્રી સમક્ષ મકુવાની કામર્ીરી. 
(૭) આઈ. ટી. ને લર્તી તમામ કામર્ીરી. 
(૮) ધનર્મના તમામ પત્રવ્ર્વહારનુાં કોમ્પપ્યટુરમાાં ડ્રાફ્ટીંર્/ટાઈપીંર્ની કામર્ીરી. 
(૯) ઓનલાઇન લોન મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમની કામર્ીરી 
(૧૦) મેનેજજિંર્ હડરેટટરશ્રી તથા અન્ર્ ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી તરિથી વખતોવખત સોંપવામાાં આવતી તમામ કામર્ીરી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(પ્રકરણ-૧૦) 
અવધકારીઓ અને કમાચારીઓની મારહતી પ સ્થતકા ડીરેક્ટરી 

 કચેરીન ાં નામ અને સરનામ ાં :-  ગજુરાત ધવચરતી અને ધવમટુત જાધત ધવકાસ ધનર્મ 

    બ્લોક નાં.૧૯/૨, ડૉ.જીવરાજ મહતેા ભવન, ર્ાાંિીનર્ર. 
                               ઇ-મેઇલ- md-ntdnt-gnr@gujarat.gov.in,  swontdntnigam@gmail.com 

ક્રમ નામ હોદ્દો 
STD 
કોડ 

 
ફોન નાંિર ફે 

ક્સ 

ઇ-
મે
ઇ 
લ 

સરનામ ાં 
કચેરી ઘર 

૧ રદવ્યાંકા આર. જાની 
મેનેજીંગ 
ડીરેક્ટર 

૦૭૯ ૫૮૭૭૫ ૯૨૭૪૪૬૪૩૪૬ - - 

ડી-૧૮, દેવભ વમ રેસીડન્ સી, 
ઉવમયાધામ ટાઉનર્ીપ અંદર, 
એથસાર પેરોલપાંપ પાસે, 
વવસનગર હાઈવે રોડ, 
મહસેાણા. 

૨ ડૉ. િી.એન રાઠવા 
સમાજ 
કલ્યાણ 
અવધકારી 

૦૭૯ ૫૮૭૭૪ ૯૯૦૯૯૪૦૯૩૬ - - 
૪, ભાભર ફળીયા, જામલા 
ગ્રામ્ય, તા- છોટાઉદેપ ર 
જજ- છોટાઉદેપ ર 

૩ કે. એચ. ભ ૂાંભાણી 

મદદનીર્ 
સમાજ 
કલ્યાણ 
અવધકારી 

૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૯૯૭૯૯૭૧૮૯૦ - - 
પ્લોટ નાં.૩૭૮/એ-૧,  
સેકટર - ૧૨સી, ગાાંધીનગર 

૪ ર્ાંકરવસિંહ પરમાર 
સીની. 
ક્લાકા 

૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૯૭૨૩૮૬૫૪૩૪ - - 
સધીમાતાનો વાસ, મ .પો. 
ડભોડા, તા.જી. ગાાંધીનગર 

૫ રહતેર્ માળી  જ વન. ક્લાકા ૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૯૪૦૯૧૩૦૯૫૬ - - 
પ્લોટ નાં.૯૨/૮, જ - ટાઈપ, 
સે-૧૭, ગાાંધીનગર 

૬ નયન દેસાઈ જ વન. ક્લાકા ૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૭૮૭૮૭૩૭૩૯૮ - - 
રિારી વાસ, મ .પો. પાલજ, 
તા.જી. ગાાંધીનગર 

૭ 
મયાંકપ રી એમ 
ગોથવામી 

થટેનો ગે્રડ-૨ 
(આઉટ 
સોવસિંગ) 

૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૮૯૦૫૦૨૧૪૦૦ - - 
સી-૨૦૩, પ્રમ ખ પ્રાઇડ ફ્લેટ, 
રાાંદેસણ, ગાાંધીનગર 

૮ અવનલ જે ઠાકોર 
પટાવાળા 
(આઉટ 
સોવસિંગ) 

૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૯૬૬૨૪૮૫૬૫૦ - - 
મહાદેવજી માંરદરની િાજ માાં, 
મ .પો.ર્ોભાસણ,  
તા.જી. મહસેાણા 

૯ ઈન્ર જે ખોડપ 
ડ્રાઇવર 
(આઉટ 
સોવસિંગ) 

૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૯૬૨૪૧૨૭૮૮૭ - - 
મ .પો.િોરીજ, પરમારવાસ 
તા.જી. ગાાંધીનગર 

૧૦ રકર્ન પી ઝાલા 
(આઉટ 
સોવસિંગ) 

૦૭૯ ૫૮૭૭૬ ૯૪૨૬૯૦૩૫૪૧ 
  

ગોક લપ રા ગોગાજીના માંદીર 
પાસે તા.જી.-ગાાંધીનગર 
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(પ્રકરણ-૧૧ વનયમ સાંગ્રહ-૧૦) 

        વવવનયમોમાાં જોગવાઈ કયાાં મ જિ મહનેતાણાની પદ્ધવત સરહત દરેક અવધકારી અને કમાચારીને મળત  માવસક 
મહનેતાણ . 

        ધનર્મના કાર્મી તથા પ્રધતધનયસુ્ટતના િોરિ ે િરજ બજાવતા કમયચારીઓના માધસક મહનેતાિાની ધવર્ત નીચે 
મજુબ છે. 

ક્રમ નામ હોદ્દો માવસક 
મહનેતાણ  

વળતર 
ભથ્ ાં 

વવવનયમમાાં જણાવ્યાાં 
મ જિ મહનેતાણ ાં નક્કી 
કરવાની કાયાપદ્ધવત 

૧ રદવ્યાંકા.આર. જાની મેનેજીંગ ડીરેક્ટર ૫૬,૧૦૦/- - GCSR મ જિ 

૨ ડૉ. િી. એન. રાઠવા સમાજ કલ્યાણ 
અવધકારી 

૪૪,૯૦૦/- - GCSR મ જિ 

૩ કે. એચ. ભ ૂાંભાણી મદદનીર્ સમાજ 
કલ્યાણ અવધકારી 

૬૨,૨૦૦/- - GCSR મ જિ 

૪ ર્ાંકરવસિંહ પરમાર સીનીયર ક્લાકા ૧૯,૯૫૦- - GCSR મ જિ 

૫ ય ગવીર દેસાઈ સીનીયર ક્લાકા ૧૯,૯૫૦/- - GCSR મ જિ 

૬ રહતેર્ માળી  જ વનયર ક્લાકા   ૧૯,૯૫૦/- - GCSR મ જિ 

૭ નયન દેસાઈ જ વનયર ક્લાકા   ૧૯,૯૫૦/- - GCSR મ જિ 

૮ મયાંકપ રી એમ ગોથવામી 
 

થટેનો ગે્રડ-૨ 
(આઉટ સોવસિંગ) 

૧૬,૫૦૦/- - - 

૯ અવનલ જે ઠાકોર 
 

આઉટ સોવસિંગ 
 

૯,૭૦૦/- - - 

૧૦ ઈન્ર જે ખોડપ 
 

આઉટ સોવસિંગ 
 

૧૧,૦૦૦/- - - 

૧૧ રકર્ન પી ઝાલા 
 

આઉટ સોવસિંગ 
 

૯,૭૦૦/- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(પ્રકરણ-૧૩) 

લોનને લગતા કાયાક્રમોની અમલ અંગેની પદ્ધવત  

ગજુરાત ધવચરતી અને ધવમટુત જાધત ધવકાસ ધનર્મ, ર્ાાંિીનર્ર વર્ય ૨૦૧૫-૧૬ માાં કાર્યરત થર્ેલ છે. 

તા/૧૪/૦૮/૨૦૧૫ ધનર્મનુાં હદલ્હી સાથે ચેનેલાઇઝીંર્ એજન્ સી નક્કી થતાાં નીચે મજુબ કામર્ીરી ધનર્મ તરિથી 

કરવામાાં આવે છે. 

૧ સીિા ધિરાિની ર્ોજના 

૨ ર્ૈક્ષણિક લોન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(પ્રકરણ-૧૭) 

મારહતી મેળવવા માટે નાગરરકોને ગ જરાત વવચરતી અને વવમ ક્ત જાવત વનગમ દ્વારા મારહતી ઉપલબ્ધ હોવાની વવગતો 

 નાર્હરકોને માહહતી મળે તે માટે ગજુરાત ધવચરતી અને ધવમટુત જાધત ધવકાસ ધનર્મ, ર્ાાંિીનર્ર ર્ોજનાઓની 

માહહતી પસુ્સ્તકા પ્રકાધર્ત કરવામાાં આવેલ છે અને તે લોકોને વહેંચવામાાં આવે છે, આ ઉપરાાંત ધનર્ામક, ધવકસતી જાધત 

કલ્ર્ાિની વેબસાઈટ પર ર્ોજનાઓની ધવર્ત મકુવામાાં આવેલ છે. તદઉપરાાંત ધનર્મના વાધર્િક વહીવટી અહવેાલમાાં જે 

તે વરે્ ધનર્મ દ્વારા હાથ િરવામાાં આવેલ પ્રવધૃતઓ તથા હહસાબો પિ પ્રકાધર્ત કરવામાાં આવે છે. 

 


