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કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા,હિંમતનગર
જિલ્લા સસેવલા સદન, બહમ
ુ લાળી ભવન, ૧ ્ો મલાળ, હિંમતનગર, જિ.સલાબરકલાંઠલા
ટે્ીફોન નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૪૭૫૫ ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૧૧, ૨૪૯૧૧૭

,

નં. એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/૧૧૨૬ થી ૧૧૪૦/૨૦૧૬

તલા.૪/૦૫/૨૦૧૬

વંચલાણસે ્ીધું : (૧) સંયકુ ત સચચવશી સલામલાાનમાન્ય વિીવટ ટ વવભલાગ,ગલાંધીનગરનલા પત્ર ક્રમલાંક :આરસીપીએસ/૧૦૨૦૧૬/૧૯૦/
વસુતલાપ-૪, તલા.૧૯/૩/૨૦૧૬
(૨) ગુિરલાત(જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ ની ક્મ-૨(ઘ), ૫ અનસે ૬
(૩) ગુિરલાત(જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) ટ વનમાન્યમો-૨૦૧૪
ુ ટ વવભલાગ ગલાંધીનગરનલા જાિેરનલામલા ક્રમલાંક:જીએચએમ/૨૦૧૬/૧૦૪/ પીઆરસી/
(૪) નલામાન્યબ સચચવશી, મિેસ્
૧૦૧૬/ ૨૭૨/ એ્-૧ તલા.૩૦/૩/૨૦૧૬
ુ ટ વવભલાગ ગલાંધીનગરનલા જાિેરનલામલા ક્રમલાંક:જીએચએમ/૨૦૧૬/૧૦૫/બીકેબી/
(૫) સંયકુ ત સચચવશી, મિેસ્
૧૦૨૦૧૩/૧૮૩/કે, તલા ૩૧/૩/૨૦૧૬
ુ ટ વવભલાગ ગલાંધીનગરનલા જાિેરનલામલા ક્રમલાંક: એચએમ/૨૦૧૬/૧૦૩/પીઆરસી/
(૬) નલામાન્યબ સચચવશી મિેસ્
૧૦૧૫/૭૧૮/ઝ તલા.૨૯/૩/૨૦૧૬

હક
ુ મ:
ગુિરલાત સરકલારે પસલાર કરે્લા આમુખ-૨ અનસે ૩ મલાં િણલાવસે્ ગુિરલાત( જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો
નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ તથલા ટ વનમાન્યમો-૨૦૧૪ નો અમ્ આમુખ-૧ મલાં િણલાવસે્
સલામલાાનમાન્ય વિીવટ ટ વવભલાગનલા તલા.૨૯/૩/૨૦૧૬નલા પત્રથી તલા.૧/૪/૨૦૧૬ થી કરવલાનો ટ વનણ્ણમાન્ય કરે્
છસે. તસે અાનવમાન્યસે સસેવલાઓ મસેળવવલા મુકરર અટ વધકલારી, ફહરમાન્યલાદ ટ વનવલારણ અટ વધકલારી તથલા મુકરર
સત્લાટ વધકલારીની ટ વનમણુક કરવલાની િોગવલાઇઓ કરે્ છસે.
ુ ટ વવભલાગએ અટ વધટ વનમાન્યમની ક્મ-૪ નીચસે
આમુખ -૪ થી ૬ મલાં િણલાવમાન્યલા મુિબ મિેસ્
આપવલાની થતી સસેવલાઓ તથલા તસે અંગસેનો સમમાન્યગલાળો નકી કરવલા જાિેરનલામલા પટ વસ્રસિધપધ કરે્ છસે.
આથી હુ ં સવરૂપ પી. આઇ.એ.એસ. ક્સેકટર સલાબરકલાંઠલા ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો
નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અનસે ટ વનમાન્યમો ૨૦૧૪ ની ક્મ-૨(ઘ), ૫ તથલા ૬ તસેમિ
સલામલાાનમાન્ય વિીવટ ટ વવભલાગનલા તલા.૪/૦૪/૨૦૧૬નલા પત્રથી આપસે્ સલામલાાનમાન્ય મલાગ્ણદશ્ણક સુચનલાઓ
મુિબ મનસે મળસે્ સત્લાની રૂએ અત્રસેની કચસેરી/પલાંત કચસેરીઓ/મલામ્તદલાર કચસેરીઓ તથલા તલાબલાની
ુ ી કચસેરીઓ મલાટે સલામસે્ પહરટ વશષટ મુિબનલા અટ વધકલારીઓનસે મુકરર અટ વધકલારી, ફહરમાન્યલાદ
અાનમાન્ય મિેસ્
ટ વનવલારણ અટ વધકલારી તથલા મુકરર સત્લાટ વધકલારીની ટ વનમણુ ંક કરવલા આથી હક
ુ મ કરૂ  છં.
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ઉપરોકત ટ વનયુકત કરે્ અટ વધકલારીશીઓએ સરકલારશીનલા સલામલાાનમાન્ય વિીવટ ટ વવભલાગની વખતો
વખતની સુચનલાઓ તથલા ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩
તથલા ટ વનમાન્યમઓ-૨૦૧૪ની િોગવલાઇઓ પમાન્યલાનસે ્ઇ કલામાન્ય્ણવલાિી કરવલાની રિેશસે.
સદરહુ ં આદેશનો ચુસતપણસે અમ્ કરવો.
સવરૂપ પી.

ક્સેકટર સલાબરકલાંઠલા
નક્ સટ વવનમાન્ય રવલાનલા :
(૧) સંયકુ ત સચચવશી સલામલાાનમાન્ય વિીવટ ટ વવભલાગ સચચવલા્માન્ય ગલાંધીનગર તરફ જાણ સલારૂ.
ુ ટ વવભલાગ, સચચવલા્માન્ય ગલાંધીનગર તરફ જાણ સલારૂ
(૨) સંયકુ ત સચચવશી મિેસ્
ુ ટ વવભલાગ,ગલાંધીનગર તરફ જાણ સલારૂ.
(૩) નલામાન્યબ સચચવશી મિેસ્
નક્ િમાન્યભલારતસિ રવલાનલા :
(૧)પલાંત અટ વધકલારીશી....................તમલામ તરફ જાણ તથલા અમ્ સલારૂ
(૨)મલામ્તદલારશી ....................તમલામ તરફ જાણ તથલા અમ્ સલારૂ.
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પહરટ વશષટ
ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અનસે ટ વનમાન્યમો ૨૦૧૪
અાનવમાન્યસે
મુકરર અટ વધકલારી, ફહરમાન્યલાદ ટ વનવલારણ અટ વધકલારી અનસે મુકરર સત્લાટ વધકલારીશીની ટ વવગત દશલા્ણવત ું પત્રક
અન ંુ
નં.
૧

સેવાનો પ્રકાર

સમય
મયાયાદા

કાયયાકેત

ુ રર
મક

ુ રર
ફહરયાદ ધનવારણ મક

અધિકારરશ્

અધિકારરશ્

સતાધિકારરશ્

ખસેડુત ખલાતસેદલારનુ ં ૩૦

મલામ્તદલારશી પલાંત અટ વધકલારીશી

પમલાણપત્ર

હદવસ

હિંમતનગર

ટ વસમલાંત ખસેડુત

૪૫

મલામ્તદલારશી

ખલાતસેદલારનુ ં

હદવસ

શેરો

હિંમતનગર

નલાનલા અનસે
૨

પમલાણપત્ર

૩

સંબંટ વધત
તલાલુકલાનો

ગલામ નમ ૂનલા

૭

નં -૭ ની નક્

હદવસ

ટ વવસતલાર/
સંબંટ વધત
પલાંતનો

૪

૫

ગલામ નમ ૂનલા

૭

નં -૮ ની નક્

હદવસ

ગલામ નમ ૂનલા

૪૫

નં -૬ ની નક્

હદવસ

ટ વવસતલાર/
સમગ્ર
જિલ્ો

પલાંટ વતિ

પલાંટ વતિ
મલામ્તદલારશી
ત્ોદ
મલામ્તદલારશી
ઇડર

ક્સેકટરશી
પલાંત અટ વધકલારીશી સલાબરકલાંઠલા

મલામ્તદલારશી ઇડર
વડલા્ી
મલામ્તદલારશી
ખસેડબ્રહલા
મલામ્તદલારશી પલાંત અટ વધકલારીશી
ટ વવિમાન્યનગર

૬.

પલાંત અટ વધકલારીશી

સો્વાનશી

૧૦

મલામ્તદલારશી

સટ્ટીફીકેટ

હદવસ

પોશીનલા

ખસેડબ્રહલા

કલેક્ટર સાબરકાંઠા
એડરએમ દફતર
કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા
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તા.૪/૫/૨૦૧૬

સાદર રજુ ં,
ુ ધવભાગ,સચચવાલય,ગાંિ્નગરના તા.૨૪/૪/૨૦૧૬નો પહરપત ક્રમાંક: અ્ટવ/ ૨૦૧૫/
મિેસલ
૧૯૪/એ્ટરવ્્ટર સેલ વંચાણે લેવા ધવનંત્.
ુ ધવભાગ સચચવાલય ગાંિ્નગરના તા.૨૪/૪/૨૦૧૬ના પહરપતથ્ ગજ
ુ રાત (જાિેર
મિેસલ
સેવાઓ અને નાગહરક અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૧૩ અને તે અનવયેના ધનયમોના ધનયમ-૨૦૧૪
ુ ના આપેલ છે . તે મજ
ુ બ જાિેર કરેલ સેવાઓ જેવ્ કે ૧. ખેડુત ખાતેદારન ંુ
અમલ્કરણ અંગે સચ
ુ ા નં-૭ ન્ નકલ, ગામ
ૂ ખાતેદારન ંુ પ્રમાણપત૩. ગામ નમન
પ્રમાણપત ૨. નાના સ્માંત ખેડત
ુ ા નં ૮ ન્ નકલ , િક્કપતક ફેરફાર નોિ ગામ નમ ૂના નં -૬ ન્ નકલ ધવ સેવાઓ મા્ટે સમય
નમન
મયાયાદા નક્કર કરર તેના અમલ્કરણ મા્ટે વિરવ્ટર એકમો અને કચેરરઓમાં જરૂરર અધિકારરશ્ઓન્
ુ કરવાન્ થાય છે તે મા્ટે જે કચેરરઓ ખાતેથ્ સેવાઓ આપવામાં આવત્ િોય તે
ધનમણ ંક
કચેરરઓ મા્ટે સબંધિત સેવાઓ આપવા મા્ટે મકુ રર અધિકારરઓ, ફહરયાદ ધનવારણ અધિકારરઓ
ુ કરવાન્ થાય છે . તે મા્ટે
અને મકુ રર સતાધિકારર એ્ટેલેકે પ્રથમ એપેલે્ટ ઓથોરર્ટર ન્ ધનમણ ંક
સાબરકાંઠા જજલલાના સબંધિત મામલતદારશ્/પ્રાંત અધિકારરશ્ અને જજલલા કચેરર ખાતે
ુ કરર આ સાથે પતક મજ
ુ બ ધનમણ ંક
ુ કરર સિરમાં મકુ ેલ છે માનય રિે સિર
કલેક્ટરશ્ન્ ધનમણ ંક
થવા અગર યોગય તે આદેશાઅથર સાદર રજુ ં,
કલાકયા/ઇ.ચા ના.મામ.
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કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા,હિંમતનગર
જિલ્લા સસેવલા સદન, બહમ
ુ લાળી ભવન, ૧ ્ો મલાળ, હિંમતનગર, જિ.સલાબરકલાંઠલા
ટે્ીફોન નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૪૭૫૫ ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૧૧, ૨૪૯૧૧૭

,

નં. એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/ ૨૦૩૪ /૨૦૧૬

તલા. /૦૭/૨૦૧૬

પટ વત,
(૧) પલાંત અટ વધકલારીશી ...........................(તમલામ)
(૨) મલામ્તદલારશી ..............................(તમલામ)
ટ વવષમાન્ય: ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અંતગ્ણત
મલાહિતી મસેળવવલા બલાબત..
સંદભ્ણ : (૧) અત્રનો તલા.૪/૦૫/૨૦૧૬નો પત્ર નં એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/૧૧૨૬ થી
૧૧૪૦/૨૦૧૬

ુ ધવભાગ ગજ
ુ રાત રાજય ગાંિ્નગરનો
(૨) નાયબ સચચવશ્ મિેસલ
તા.૨૦/૭/૨૦૧૬નો ઇ-મેઇલ પત.
ુ રાત (જાિેર
ઉપરોકત ધવષય પરતવે જયભારતસિ જણાવવાન ંુ કે અતેના સંદભયા-૧ થ્ ગજ
સેવાઓ અંગે નો નાગહરકોનો અધિકાર) અધિધનયમ-૨૦૧૩ ને ધનયમો ૨૦૧૪ અનવયે ધવધવિ સેવાઓ
અંગે આપને મકુ રર અધિકારર, ફહરયાદ ધનવારણ અધિકારર અને મકુ રર સતા અધિકારર તરરકે
ુ ના આદેશ કરવામાં આવેલ છે . આ અંગે સંદભયા-૨ ના પતથ્ મિેસલ
ુ ધવભાગ દારા દા  દૈધનક
ધનમણક
ધવગતો મોકલ્ આપવા જણાવેલ છે જે આપના દવારા આપવામાં આવ્ રિેલ નથ્ જેથ્ આ અંગે
ુ ામાં દશાયાવેલ પતક મજ
ુ બ માહિત્ મોકલ્ આપવા
આપન ંુ દયાન દોરતાં સતવરે ધનયત નમન
ધવનંત્.
ચબડાણ : ધનયત પતક

ધનવાસ્ અધિક કલેક્ટર
સાબરકાંઠા, હિંમતનગર

rcpc act

પતક
અ.નં
.

સેવાન ંુ નામ

સેવા

હદવસ

ધનયત

ધનયત

ધનયત

ધનયત

આપવાનો

દરમયાન

સમયમાં

સમયમાં

સમયમાં

સમયમાં

સમય

મળે લ કુ લ

ધનકાલ

બાદ

અરજ

અરજ

અરજ

કરે લ

ધનકાલ

ધનકાલ ન

ધનકાલ ન

અરજન્

કરે લ

થવાના

થવાથ્ બાકર

સંખયા

અરજન્

કારણો

અરજઓન્

સંખયા
(૧)

(૨)

૧.

ુ ા નં
ગામ નમન
૬ન્ નકલ

૨.

ુ ા નં
ગામ નમન
૭ ન્ નકલ

૩.

ુ ા નં
ગામ નમન
૮-અન્ નકલ

૪.

ખેડુત ખાતેદાર
િોવા અંગે નો
દાખલો

૫.

નાના સ્માંત
ખેડુત િોવા
અંગે નો દાખલો

૬.

સોલવનસ્
અંગે નો દાખલો

૭.

વસત્ અંગે નો
દાખલો

(૩)

(૪)

(૫)

(૬)

સંખયા.
(૭)

(૮)

rcpc act

કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા,હિંમતનગર
જિલ્લા સસેવલા સદન, બહમ
ુ લાળી ભવન, ૧ ્ો મલાળ, હિંમતનગર, જિ.સલાબરકલાંઠલા
ટે્ીફોન નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૪૭૫૫ ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૧૧, ૨૪૯૧૧૭

,

નં. એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/ ૨૨૭૨ /૨૦૧૬

તલા. /૦૯/૨૦૧૬

તાતકાચલક
પટ વત,
(૧) પલાંત અટ વધકલારીશી ...........................(તમલામ)
(૨) મલામ્તદલારશી ..............................(તમલામ)
ટ વવષમાન્ય: ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અંતગ્ણત
મલાહિતી મસેળવવલા બલાબત..
સંદભ્ણ : (૧) અત્રનો તલા.૪/૦૫/૨૦૧૬નો પત્ર નં એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/૧૧૨૬ થી
૧૧૪૦/૨૦૧૬
ુ ધવભાગ ગજ
ુ રાત રાજય ગાંિ્નગરનો
(૨) સેકશન અધિકારરશ્ મિેસલ
તા.૨૧/૮/૨૦૧૬નો પત નં પરાચ:૧૦૨૦૧૬-૨૪૦૧-બ-૧
ુ રાત (જાિેર સેવાઓ
ઉપરોકત ધવષય પરતવે જયભારતસિ જણાવવાન ંુ કે અતેના સંદભયા -૧ થ્ ગજ
અંગે નો નાગહરકોનો અધિકાર) અધિધનયમ-૨૦૧૩ ને ધનયમો ૨૦૧૪ અનવયે ધવધવિ સેવાઓ અંગે આપને
ુ રર અધિકારર, ફહરયાદ ધનવારણ અધિકારર અને મક
ુ રર સતા અધિકારર તરરકે ધનમણક
ુ ના આદે શ કરવામાં
મક
આવેલ છે . આ અંગે સંદભયા-૨ ના પતથ્

ુ ધવભાગ દારા
મિેસલ

દરે ક જાિેર સતા મંડળના સેવા પરુ ર

ુ રર અધિકારર અને તેના તાબાના જાિેર (રાજય) સેવકે, સામાનય જનતાન્ સગ
ુ મતા
પાડનાર અધિકારર/મક
ુ ા-ક મજ
ુ બન્ સબંધિત તમામ
મા્ટે તેમન્ કચેરર દારા પરુ ર પાડવાન્ થત્ સેવાઓના સબંિમાં નમન
માહિત્ કચેરર બિારન્ બાજુએ નો્ટરસ બોડયા ઉપર પ્રદધશર્શિત કરવાન્ રિે અને સામાનય વિરવ્ટ ધવભાગના
ુ બન્ કાયયાવાિર
તા.૨૬/૫/૨૦૧૬ના પહરપતથ્ ઉપર દશાયાવેલ જોગવાઇ મજ

ુ ્માં
તા.૩૧/૫/૨૦૧૬ સિ

ુ ના આપવામાં આવેલ િત્. ઉપર મજ
ુ બન્ કાયયાવાિર પણ
ુ યા કયાયા અંગે ન ંુ
અચકુ પરુ ર કરવા મા્ટે આપને સચ
પ્રમાણપત ઉલ્ટ ્ટપાલે મોકલ્ આપવા ધવનંત્ છે .
ુ ધવભાગને તાકરદે મોકલવાન્ થત્ િોઇ માહિત્ અધિકાર િેઠળ આ કામને ્ટોચ
ઉકત માહિત્ મિેસલ
અગ્રતા આપવા ધવનંત્ છે .
ચબડાણ : ધનયત પતક

ધનવાસ્ અધિક કલેક્ટર
સાબરકાંઠા, હિંમતનગર

rcpc act

કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા,હિંમતનગર
જિલ્લા સસેવલા સદન, બહમ
ુ લાળી ભવન, ૧ ્ો મલાળ, હિંમતનગર, જિ.સલાબરકલાંઠલા
ટે્ીફોન નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૪૭૫૫ ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૧૧, ૨૪૯૧૧૭

,

નં. એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/૨૨૭૦/૨૦૧૬

તલા. /૦૯/૨૦૧૬

તાતકાચલક
પટ વત,
(૧) પલાંત અટ વધકલારીશી ...........................(તમલામ)
(૨) મલામ્તદલારશી ..............................(તમલામ)
ટ વવષમાન્ય: મલાહિતી અટ વધકલાર અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૦૫ િેઠળની મલાહિતી આપવલા બલાબત......
સંદભ્ણ : (૧) અત્રનો તલા.૪/૦૫/૨૦૧૬નો પત્ર નં એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/૧૧૨૬ થી
૧૧૪૦/૨૦૧૬
(૨) પ્.આર.ઓ.ટુ કલેક્ટર સાબરકાંઠાનો તા.૩૦/૮/૨૦૧૬નો પત નં.
નાસકુ ે/આર્ટરઆઇ/અરજનં. ૨૧૭/વશ્/૧૩૮૩/૨૦૧૬

ુ રાત (જાિેર સેવાઓ
ઉપરોકત ધવષય પરતવે જયભારતસિ જણાવવાન ંુ કે અતેના સંદભયા -૧ થ્ ગજ
અંગે નો નાગહરકોનો અધિકાર) અધિધનયમ-૨૦૧૩ ને ધનયમો ૨૦૧૪ અનવયે ધવધવિ સેવાઓ અંગે આપને
ુ રર અધિકારર, ફહરયાદ ધનવારણ અધિકારર અને મક
ુ રર સતા અધિકારર તરરકે ધનમણક
ુ ના આદે શ કરવામાં
મક
આવેલ છે . આ અંગે સંદભયા-૨ ના અરજથ્

અરજદારશ્ ચમાર સોમાભાઇ રે વાભાઇ મ.ુ પો.કાંકણોલ તા

હિંમતનગર જજ.સાબરકાંઠાનાઓએ માહિત્ અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ િેઠળ માહિત્ માગે લ છે જેથ્
ુ બ કરે લ કાયયાવાિરન્ ધવગતવાર માહિત્ હદન-૧ માં મોકલ્ આપવા ધવનંત્ છે .
આપના દારા માગણ્ મજ

ચબડાણ : અરજદારશ્ન્ અરજન્ નકલ

ચ્્ટન્શ ટુ કલેક્ટર
સાબરકાંઠા, હિંમતનગર

નકલ રવાના : પ્.આર.ઓ.ટુ કલેક્ટર નાસકુ ે તરફ જાણ સારૂ.

rcpc act

કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા,હિંમતનગર
જિલ્લા સસેવલા સદન, બહમ
ુ લાળી ભવન, ૧ ્ો મલાળ, હિંમતનગર, જિ.સલાબરકલાંઠલા
ટે્ીફોન નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૪૭૫૫ ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૧૧, ૨૪૯૧૧૭

,

નં. એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/

તલા. /૦૯/૨૦૧૬

/૨૦૧૬

તાતકાચલક/ સમધુ તપત-૧
પટ વત,
(૧) પલાંત અટ વધકલારીશી ...........................(તમલામ)
(૨) મલામ્તદલારશી ..............................(તમલામ)
ટ વવષમાન્ય: ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અંતગ્ણત
મલાહિતી મસેળવવલા બલાબત..
સંદભ્ણ : (૧) અત્રનો તલા.૪/૦૫/૨૦૧૬નો પત્ર નં એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/૧૧૨૬ થી
૧૧૪૦/૨૦૧૬
ુ ધવભાગ ગજ
ુ રાત રાજય ગાંિ્નગરનો
(૨) સેકશન અધિકારરશ્ મિેસલ
તા.૨૧/૮/૨૦૧૬નો પત નં પરાચ:૧૦૨૦૧૬-૨૪૦૧-બ-૧
(૩) અતેનો તા.૨/૦૯/૨૦૧૬નો પત નં એડરએમ/આરસ્પ્સ્.એક્ટ/વશ્/૨૨૭૨/૨૦૧૬
ુ રાત (જાિેર સેવાઓ
ઉપરોકત ધવષય પરતવે જયભારતસિ જણાવવાન ંુ કે અતેના સંદભયા -૧ થ્ ગજ
અંગે નો નાગહરકોનો અધિકાર) અધિધનયમ-૨૦૧૩ ને ધનયમો ૨૦૧૪ અનવયે ધવધવિ સેવાઓ અંગે આપને
ુ રર અધિકારર, ફહરયાદ ધનવારણ અધિકારર અને મક
ુ રર સતા અધિકારર તરરકે ધનમણક
ુ ના આદે શ કરવામાં
મક
આવેલ છે . આ અંગે સંદભયા-૨ ના પતથ્

ુ ધવભાગ દારા
મિેસલ

દરે ક જાિેર સતા મંડળના સેવા પરુ ર

ુ રર અધિકારર અને તેના તાબાના જાિેર (રાજય) સેવકે, સામાનય જનતાન્ સગ
ુ મતા
પાડનાર અધિકારર/મક
ુ ા-ક મજ
ુ બન્ સબંધિત તમામ
મા્ટે તેમન્ કચેરર દારા પરુ ર પાડવાન્ થત્ સેવાઓના સબંિમાં નમન
માહિત્ કચેરર બિારન્ બાજુએ નો્ટરસ બોડયા ઉપર પ્રદધશર્શિત કરવાન્ રિે અને સામાનય વિરવ્ટ ધવભાગના
ુ બન્ કાયયાવાિર
તા.૨૬/૫/૨૦૧૬ના પહરપતથ્ ઉપર દશાયાવેલ જોગવાઇ મજ

ુ ્માં
તા.૩૧/૫/૨૦૧૬ સિ

ુ ના આપવામાં આવેલ િત્. ઉપર મજ
ુ બન્ કાયયાવાિર પણ
ુ યા કયાયા અંગે ન ંુ
અચકુ પરુ ર કરવા મા્ટે આપને સચ
ુ ્ મળે લ
પ્રમાણપત ઉલ્ટ ્ટપાલે મોકલ્ અતેના સંદભયા-૩ના પતથ્ જણાવેલ િત ંુ જે માહિત્ આજહદન સિ
નથ્ તો આપના દવારા ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અંતગ્ણત
કરે ્ કમાન્ય્ણવલાિી અંગસેન ુ ં પમલાણપત્ર તલાકીદે મોક્ી આપવલા પુન: િણલાવવલામલાં આવસે છસે.
ુ ધવભાગને તાકરદે મોકલવાન્ થત્ િોઇ માહિત્ અધિકાર િેઠળ આ કામને ્ટોચ
ઉકત માહિત્ મિેસલ
અગ્રતા આપવા ધવનંત્ છે .
ચબડાણ : ધનયત પતક

ધનવાસ્ અધિક કલેક્ટર
સાબરકાંઠા, હિંમતનગર

rcpc act

કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા,હિંમતનગર
જિલ્લા સસેવલા સદન, બહમ
ુ લાળી ભવન, ૧ ્ો મલાળ, હિંમતનગર, જિ.સલાબરકલાંઠલા
ટે્ીફોન નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૪૭૫૫ ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૧૧, ૨૪૯૧૧૭

,

નં. એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/

તલા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૬

/૨૦૧૬

ુ જ અગતયન.ંુ
તાતકાચલક /ખબ
પટ વત,
(૧) પલાંત અટ વધકલારીશી ...........................(તમલામ)
(૨) મલામ્તદલારશી ..............................(તમલામ)
ટ વવષમાન્ય: ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અંતગ્ણત
મલાહિતી મોક્વલા બલાબત..
સંદભ્ણ : (૧) અત્રનો તલા.૪/૦૫/૨૦૧૬નો પત્ર નં એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/૧૧૨૬ થી
૧૧૪૦/૨૦૧૬
ુ ાપ્ર-૪) સામાનય વિરવ્ટ ધવભાગ,ગજ
ુ રાત સરકાર
(૨) સંયકુ ત સચચવશ્(વસત
ગાંિ્નગરના તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૬ના પત ક્રમાંક: આર.સ્.પ્.એસ-૧૦૨૦૧૬-જઓઆઇુ ાપ્ર-૪
૧વસત

ઉપરોકત ધવષય પરતવે જયભારતસિ જણાવવાન ંુ કે, સંયકુ ત સચચવશ્ના
ુ બના મ મુદુ ાઓન્ માહિત્ તા.૨૯/૯/૨૦૧૬ના
તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૬ના સંદચભભિત પતથ્ જણાાવયા મમુજ
રોજ

નવ્

હદલિર

ખાતે

ઉપયયાકુ ત

કાયદાના

અમલ

સબંિે

બેઠકમાં

રજુ

કરવાના

િોઇ

ુ ્માં માહિત્ રજુ કરવા જણાવેલ છે , જેથ્ આ સાથે
તા.૨૮/૯/૨૦૧૬ના રોજ ૧૨:૦૦ કલાક સિ
ુ ્માં જરૂરર માહિત્ તતયાર
ચબડાણમાં મોકલવામાં આવેલ પતન્ ધવગતે આજે જ ૧૮:૦૦ કલાક સિ
ુ ાર ધવનંત્ છે .
કરર મોકલ્ આપવા આજ્ાન ંસ

ચબડાણ : પતન્ નકલ

ધનવાસ્ અધિક કલેક્ટર
સાબરકાંઠા, હિંમતનગર

rcpc act

કલેક્ટર કચેરર,સાબરકાંઠા,હિંમતનગર
જિલ્લા સસેવલા સદન, બહમ
ુ લાળી ભવન, ૧ ્ો મલાળ, હિંમતનગર, જિ.સલાબરકલાંઠલા
ટે્ીફોન નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૪૭૫૫ ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨ ૨૪૬૪૧૧, ૨૪૯૧૧૭

,

નં. એડીએમ/આરસીપીસી એકટ/વશી/

/૨૦૧૬

તલા. /૧૦/૨૦૧૬

પટ વત,
પી.આર.ઓ.ટુ ક્સેકટર
સલાબરકલાંઠલા, હિંમતનગર
ટ વવષમાન્ય: ગુિરલાત (જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩
અંતગ્ણત મલાહિતી મસેળવવલા બલાબત..
સંદભ્ણ : (૧) આપનો તલા.૩૦/૮/૨૦૧૬નો પત્ર નં.નલાસુકે/આરટીઆઇ/અરજીનં.૨૧૭/વશી/
૧૩૮૩/૨૦૧૬
(૨) અત્રસેનો તલા.૨૪/૦૬/૨૦૧૬નો પત્ર નં. એડીએમ/આરટીઆઇ/અરજી/વશી
૧૭૯૪/૨૦૧૬
ઉપરોકત ધવષય પરતવે જયભારતસિ જણાવવાન ંુ કે આપના સંદચભભિત પતથ્ અરજદારશ્
ચમાર સોમાભાઇ રેવાભાઇ મ.ુ પો.કાંકણોલ તા. હિંમતનગર જજ.સાબરકાંઠાન્ તા.૨૯/૮/૨૦૧૬ન્
ુ રાત
અરજથ્ માગે લ માહિત્ સબંિે જણાવવાન ંુ કે અતેના જજલલામાં ગજ
(જાિેર સસેવલાઓ અંગસેનો નલાગહરકોનો અટ વધકલાર) અટ વધટ વનમાન્યમ-૨૦૧૩ અંત્ણગત જિલ્લાનલા આઠ તલાલુકલામલાં

સદરહુ ં કલામાન્યદલાનો અમ્ કરવલામલાં આવસે છસે તસેમિ તસે અંગસેનલા જાિેર િનતલાનસે દ્ર્રશમાન્યમલાન થલામાન્ય તસે રીતસે
કલામાન્યદલાની િોગવલાઇઓ અંગસેનલા સીટીઝન ચલાટ્ણ(ડીસસ્સેબોડ્ણ) મુકવલામલાં આવસે્ છસે. અનસે તસે મુિબ
અરજીઓ સવીકલારવલામલાં આવસે છસે, તથલા ટ વનમાન્યત અરજીપત્રકો ટ વવનલામુલમાન્યસે જેતસે તલાલુકલાનલા િનસસેવલા કેાનદ્ર
ખલાતસે ઉપ્લબધ કરવલામલાં આવસે્ છસે. અરિદલારશીની મલાગણીની ટ વવગતસે અત્રસેનલા સંદચભંદર્ભિત પત્ર-૨ થી
અગલાઉ િરૂરી નક્ો આપસે્ િોઇ નક્ો આપવલાનો પશ્ન રિેતો નથી.
ચ્્ટન્શ ટુ કલેક્ટર
સાબરકાંઠા, હિંમતનગર

