પ્રકરણ -૧૫ –
અન્ય ઉપયોગી માહિતી:માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વવગતો
૧૫.૧ લોકોને માિીતી મળે તે માટે કચેરીએ અપનાવેલ સાધનો, પધ્ધવત અથવા સવલતોોઃ-

કચેરીનો સમય / બેઠક વ્યવસથાોઃુ ીનો રિેશે. દર મહિનાના બીજા અને
 કચેરીનો સમય ૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૦ સધ
ચોથા શવનવારે તેમજ જાિેર રજાના હદવસોએ કચેરીન ુંુ કામકાજ બુંધ રિેશે.
 અરજદાર કચેરીમાું માહિતી મેળવવા માટે આવે તેની સગવડતા સારૂ. તેની
બેઠક વ્યવસથા માટે અલગ ખુંડની વ્યવસથા કરવામાું આવેલ .ે .
 બેઠક ખુંડમાું ટે બલ-ખરુ શી, બેન્ચ તથા લાઇટ, પાણી તેમજ પુંખાની વ્યવસથા
.ે .
 માહિતી મેળવવા માટે વનયત નમ ૂના અરજી પત્રકો ઉપલબ્ધ થઇ શકે તેવી
વ્યવસથા .ે . તેમજ આ અંગે જરૂરી માગગદશગન મળી રિે તેવી વ્યવસથા .ે .
દસતાવેજી નકલો મેળવવાની પધ્ધવતોઃ અરજદાર કચેરીમાું વનયતનમ ૂનાન ુંુ અરજી પત્રક ભરી માહિતી અવધકારી સમક્ષ
રજુ કરશે.
ુ ના ખાસ
 માહિતી કેટલા સમયમાું મળશે તે અંગે જરૂરી માગગદશગન તથા સચ
ફરજ પરના અવધકારી આપશે.

 અરજદારને માહિતીની નકલ લેવી િોય અને તે માટે ફી ભરવાની િોય તો તે
માટે જરૂરી માગગદશગન તેમજ ચલણ ભરવા વવષે માહિતી અવધકારી માગગદશગન
આપશે.
 અરજદારની અરજીના આધારે વનયત નમ ૂનાનાું રજજસટર તેની નોંધણી કરવામાું
આવે .ે અને તે માહિતી સુંબવું ધત અવધકારીશ્રીઓને માહિતી તૈયાર કરવા સારૂ
ુ બની માહિતી વનયત સમય
મોકલી આપવામાું આવે .ે . અરજદાર માુંગણી મજ
મયાગદામાું અરજદારને મોકલી આપવામાું આવશે.
 માહિતી આ કચેરીને સુંલગ્ન ન િોય તો અરજદારને માહિતી અવધકારી
માગગદશગન આપી કયાુંથી મળશે તે સમજાવશે.
કચેરી ગ્રુંથાલયોઃ માહિતી મેળવવાના અવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫ની પસ્ુ સતકા ગ્રુંથાલયમાું
ઉપલબ્ધ .ે .
 વવવવધ પ્રકારના ફોમગ વનયત નમ ૂનામાું મળી રિે .ે .
 કચેરી સુંલગ્ન વનયમો, વવવનયમો, અવધવનયમો, ઠરાવો, પહરપત્રો ગ્રુંથાલયમાું
મળી શકશે.
વતગમાનપત્રોોઃ માહિતી અવધકારી, મદદનીશ માહિતી અવધકારી, અપીલ અવધકારીન ુંુ નામ,
સરનામ ુંુ ટે લીફોન નુંબર વગે રેને લગતી માહિતીની જાિેરાત આપવામાું આવશે.
 કચેરીને લગતી કામગીરી તથા નવીન નીવતની જાિેરાત બિોળી પ્રવસધ્ધ્ધ સારૂ
વતગમાન પત્રમાું આપવામાું આવશે.

પ્રદશગનોઃ કચેરી સુંલગ્ન માહિતી, પ્રકાશન તથા સુંબવું ધત સાહિત્ય પ્રદશગન ખુંડમાું
રાખવામાું આવે .ે .
નોટીસ બોડગ ોઃ માહિતી અવધકારી, મદદનીશ માહિતી અવધકારી અપીલ અવધકારીને લગતી
વવગતો મ ૂકવામાું આવશે.
 કચેરીને સુંલગ્ન વતગમાનપત્રમાું આપેલ જાિેરાતની વવગતો બોડગ ઉપર પ્રગટ
કરવામાું આવશે.
કચેરીમાું રે કડગ ન ુંુ વનરીક્ષણોઃુ બ સુંબવું ધત ટે બલને લગતા રે કડગ ન ુંુ
 પ્રસુંગોપાત અરજદારની માુંગણી મજ
વનરીક્ષણ કરી આધારો પ્રગટ કરવામાું આવશે.
જાિેરાતની વેબસાઇટોઃ કચેરીની તમામ શાખાઓ, અવધકારીઓ, કમગચારીઓને લગતી કામગીરી વગેરે
વેબસાઇટ પર પ્રગટ કરવામાું આવશે.
 કચેરી કામકાજમાું ઉપયોગમાું લેવાતા પહરપત્રો, ઠરાવો, વનયમો, અવધવનયમો
વેબસાઇટ પર પ્રગટ કરવામાું આવશે.
ુ બ .ે .
વેબસાઇટન ુંુ સરનામ ુંુ નીચે મજ
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