મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો
(િનયમ સં હ-16)
16.1 લોકોને માિહતી મળે તે માટે કચેરીએ અપનાવેલ સાધનો, પધ્ધિત અથવા સવલતો:કચેર નો સમય/બેઠક યવ થા:•

કચેરીનો સમય 10:30 થી 18:10 સુધીનો રહેશે. દર મિહનાના બીજા અને ચોથા શિનવારે તેમજ જાહેર રજાના િદવસોએ કચેરીનુ ં
કામકાજ બંધ રહેશ.ે

•

અરજદાર કચેરીમાં માિહતી મેળવવા માટે આવે તેની સગવડતા સા . તેની બેઠક યવ થા માટે અલગ ખંડની યવ થા કરવામાં
આવેલ છે .

•

બેઠક ખંડમાં ટેબલ-ખુરશી, બેન્ચ તથા લાઇટ,પાણી તેમજ પંખાની યવ થા છે .

•

માિહતી મેળવવા માટે િનયત નમ ૂનાં અરજી પતર્કો ઉપલબ્ધ થઇ શકે તેવી યવ થા છે . તેમજ આ અંગે જ રી માગર્દશન
ર્ મળી
રહે તેવી યવ થા છે .
દ તાવે

નકલો મેળવવાની પ ધિત:-

•

અરજદાર કચેરીમાં િનયત નમ ૂનાનુ ં અરજી પતર્ક ભરી માિહતી અિધકારી સમક્ષ રજૂ કરશે.

•

માિહતી કેટલા સમયમાં મળશે તે અંગે જ રી માગર્દશન
ર્ તથા સુચના ખાસ ફરજ પરના અિધકારી આપશે.

•

અરજદારને માિહતીની નકલ લેવી હોય અને જો તે માટે ફી ભરવાની હોય તો તે માટે જ રી માગર્દશન
ર્ તેમજ ચલણ ભરવા િવષે
માિહતી અિધકારી માગદ
ર્ શર્ન આપશે.

•

અરજદારની અરજીના આધારે િનયત નમ ૂનાના રજી ટર તેની ન ધણી કરવામાં આવે છે . અને તે માિહતી સંબિં ધત
અિધકારી ીઓને માિહતી તૈયાર કરવા સા

મોકલી આપવામાં આવે છે .અરજદાર માંગણી મુજબની માિહતી િનયત સમય

મયાર્દામાં અરજદારને મોકલી આપવામાં આવશે.
•

માિહતી આ કચેરીને સંલગ્ન ન હોય તો અરજદારને માિહતી અિધકારી માગર્દશન
ર્ આપી ક્યાંથી મળશે તે સમજાવશે.
કચેર

થ
ં ાલય:

•

માિહતી મેળવવાના અિધકાર અિધિનયમ-2005ની પુિ તકા ગર્ંથાલયમાં ઉપલબ્ધ છે .

•

િવિવધ પર્કારના ફોમર્ િનયત નમ ૂનામાં મળી રહે છે .

•

કચેરી સંલગ્ન િનયમો,િવિનયમો, અિધિનયમો,ઠરાવો, પિરપતર્ો ગર્ંથાલયમાં મળી શકશે.
વતમાન પ ો:

•

માિહતી અિધકારી, મદદનીશ માિહતી અિધકારી, અપીલ અિધકારીનુ ં નામ, સરનામું ટેલીફોન નંબર વગેરે ને લગતી માિહતીની
જાહેરાત આપવામાં આવશે.

•

કચેરીને લગતી કામગીરી તથા નવીન નીિતની જાહેરાત બહોળી પર્િસિધ્ધ સા ં વતર્માન પતર્માં આપવામાં આવશે.
દશન:

•

કચેરી સંલગ્ન માિહતી, પર્કાશન તથા સંબિં ધત સાિહત્ય પર્દશન
ર્ ખંડમાં રાખવામાં આવે છે .
નોટ સ બોડ:

•

માિહતી અિધકારી, મદદનીશ માિહતી અિધકારી અપીલ અિધકારીને લગતી િવગતો મ ૂકવામાં આવશે.

•

કચેરીને સંલગ્ન વતમ
ર્ ાનપતર્માં આપેલ જાહેરાતની િવગતો બોડર્ ઉપર પર્ગટ કરવામાં આવશે.
કચેર માં એકડ ંુ િનર

•

ણ:

પર્સંગોપાત અરજદારની માંગણી મુજબ સંબિં ધત ટે બલને લગતા રે કડર્ન ુ ં િનરીક્ષણ કરી આધારો પર્ગટ કરવામાં આવશે.
હરાતની વેબસાઇટ:-

•

કચેરીની તમામ શાખાઓ, અિધકારીઓ, કમચ
ર્ ારીઓને લગતી કામગીરી વગેરે વેબસાઇટ પર પર્ગટ કરવામાં આવશે.

•

કચેરી કામકાજમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પિરપતર્ો, ઠરાવો, િ નયમો,અિધિનયમો વેબસાઇટ પર પર્ગટ કરવામાં આવશે.

•

વેબસાઇટનુ ં સરનામુ ં નીચે મુજબ છે .

•

Website: www.sycd.gov.in
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