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પ્રકરણ-૧
પ્રસ્તાવના
૧.૧

આ �ુિસ્તકા(મા�હતી

લોકોને મા�હતી મેળવવા માટ� અગાઉથી સરકારશ્રી તરફથી મા�હતી

અિધકાર અિધિનયમ -

સ્વાતંત્ર્ય અિધિનયમ ર૦૦ર અગાઉ અમલમાં હતો � અિધિનયમ રદ કર�

ર૦૦પ)ની પ�ાદ

નામદાર ક�ન્દ્ર સરકારશ્રી તરફથી મા�હતી મેળવવાના અિધકાર અિધિનયમ-

�ુિમકા �ગેની

ર૦૦પ તા.૧ર/૧૦/૦પ થી અમલમાં આવેલ છે .

�ણકાર�
૧.ર

આ �ુિસ્તકાનો

પ્રત્યેક �હ�ર સ�ામંડળના કામકાજમાં પારદિશ�તા અને જવાબદાર�ને

ઉદ્દે શ

ુ ી �હ�ર સ�ામંડળોના િનયંત્રણ હ�ઠળની મા�હતી
ઉ�ેજના આપવાના હ��થ
નાગ�રકો મેળવી શક� તેવા મા�હતી અિધકાર વ્યવહા� તંત્રની રચના
કરવાના ઉદ્દે શ સાથે આ અિધિનયમ અમલમાં �ુકવામાં આવેલ છે .

૧.૩

આ �ુિસ્તકા કઈ વ્ય�કત
/સંસ્થા/સંગઠનને

�જલ્લાના દર� ક નાગ�રકો, સ્વૈિચ્છક સંસ્થાઓ, સહકાર� મંડળ�ઓ િવગેર�ને
ઉપયોગી થાય તેમ છે .

ઉપયોગી છે .
૧.૪

મા�હતી �ુ ં માળ�ું

પબ્લીક

મદદનીશ

મા�હતી

એપેલેટ

ઓથોર�ટ�

મા�હતી

અિધકાર�

અિધકાર�

અિધકાર�
�જલ્લા

નાયબ

મામલતદારશ્રી

િનવાસી અિધક

કલેકટરશ્રી

મામલતદારશ્રી

(�બનખેતી)

કલેક્ટરશ્રી

(બીનખેતી)
૧.પ

વ્યાખ્યાઓ

(ક) સ�ુ�ચત સરકાર

ક�ન્દ્ર સરકાર, રાજય સરકાર

(ખ)ક�ન્દ્રીય માહ�તી પંચ

કલમ-૧ર ની પેટા કલમ (૧) હ�ઠળ રચાયેલ પંચ

(ગ) ક�ન્દ્રીય �હ�ર માહ�તી

કલમ-પ ની પેટા કલમ-(૧)

અિધકાર�

હ�ઠળ િનમાયેલ અિધકાર�

(ઘ)�ુખ્ય માહ�તી કિમશ્નર

કલમ-૧ર ની પેટા કલમ(૩) હ�ઠળ િનમાયેલ

અને માહ�તી કિમશ્નર
(ચ)મા�હતી

અિધકાર�
માહ�તી એટલે ર� કડર્ , દસ્તાવેજો, મેમો, ઈ-મેઈલ,
અ�ભપ્રાયો,

સલાહ,

અખબાર�યાદ�,

પ�રપત્રો,

�ક
ુ મો, લોગ�ુક, કરારો, અહ�વાલો, કાગળો, ન�ુના,
મોડ�લ્સ િવગેર�.

(છ) ર� કડર્ એટલે

(૧) કોઈ દસ્તાવેજ, હસ્તપ્રત/ફાઈલ
(ર) કોઈ દસ્તાવેજની માઈક્રો�ફલ્મ, ફ�સીમાઈલ
કોપી
(૩)માઈક્રો�ફલ્મમાં સમાિવષ્ટ પ્રિત�ૃિતની નકલ
(૪)કોમ્પ્�ુટર અથવા બી� કોઈ સાધનથી ર�ુ
કર� લી બી� સામગ્રી

(જ) માહ�તી અિધકાર

આ અિધિનયમ હ�ઠળ કોઈ �હ�ર સ�ામંડળની
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એટલે

પાસેની

અથવા

તેના

િનયંત્રણ

હ�ઠળની

માહ�તી મેળવવાનો અિધકાર.
(ઝ) ત્રાહ�ત અિધકાર

મા�હતી

માટ�

િવનંતી

કરનાર

નાગ�રક

િસવાયની કોઈ વ્ય�કત અને તેમાં �હ�ર સ�ા
મંડળનો સમાવેશ થાય છે .

૧.૬

કોઈ વ્ય�કત આ
�ુિસ્તકામાં આવર�
લેવાયેલા િવષયો �ગે
વ�ુ માહ�તી મેળવવા
માંગે તો તે વ્ય�કત

૧.૭

પબ્લીક

મદદનીશ મા�હતી

મા�હતી

એપેલેટ

ઓથોર�ટ�

અિધકાર�

અિધકાર�

અિધકાર�

�જલ્લા

નાયબ

મામલતદારશ્રી

િનવાસી

કલેકટરશ્રી

મામલતદારશ્રી

(�બનખેતી)

અિધક

(બીનખેતી)

કલેક્ટરશ્રી

આ �ુિસ્તકામાં ઉપલબ્ધ

(૧) �ુજરાતના જમીન મહ�� ૂલ િનયમો-૧૯૭ર ના િનયમ-૧૪૧ �ુજબ

ન હોય તે મા�હતી

શોધાઈ ફ� િનયમ-૧૪ર (એ) �ુજબ ફ� િનયમ-૧૪ર (બી) �ુજબ �ુકાબલ

મેળવવા માટ� ની

ફ� લેવા માટ� નકક� થયેલ છે .

કાયર્પઘ્ધિત અને ફ�

(ર) મા�હતીઅિધકાર� અિધિનયમ-ર૦૦પ ના િનયમોના િનયમ-૮ �ુજબ ફ�
ના દર નકક� કરવામાં આવેલ છે .

3

પ્રકરણ-ર (િનયમ સંગ્રહ-૧)
સંગઠનની િવગતો, કાય� અને ફરજો
૧.૧

�હ�ર તંત્ર

�હ�ર તંત્રનો ઉદ� ૃશ છે ક� સરકારશ્રી તરફથી િવિવધ કાયદા/િનયમો/ઠરાવ/પ�રપત્રોથી

ઉદ� ૃશ/હ�� ુ

આપેલ �ુચના/કાયદાની જોગવાઈઓ �ુજબ મહ�� ૂલ િવભાગમાં જમીનોને લગતા કામમા
લોકોને સાચી અને સચોટ મા�હતી મળે તેમના જમીનના હકકો�ુ ં રક્ષણ થાય અને
ભય�ુકત �વન વ્યિતત કર� , પાણી, રસ્તા, ડ્ર�નજ
ે , શૈક્ષ�ણક સવલતો ઉપલબ્ધ થાય અને
સરકારશ્રીની યોજનાઓનો �ુર��રુ ો લાભ મળે તેવો �હ�ર તંત્રનો ઉદ� ૃશ છે .

ર.ર

�હ�ર તંત્ર�ુ ં

સરકારશ્રી તરફથી મળતા લાભોનો સમયસર અસરકારક ર�તે અમલ થાય લોકોને

િમશન/

ઓછામા ઓછ� તકલીફ પડયા િવના તેઓના કામો સરળ ર�તે થાય, ખે�ૂતોને તેમના

�ુરં દ�શીપ�ુ

૭/૧ર, ૮-અ, ગા.ન.નં.૬ ના તમામ ર� કડર્ કોમ્પ્�ુટર રાઈઝ કરવામાં આવેલ છે અને આ

(િવઝન)

ર� કડર્ ને વેબસાઈડ ઉપર લોકોની �ણકાર� માટ� �ુકવામાં આવેલ છે અને હવે ગામે ગામ
તલાટ�ની કચેર�માં પણ કોમ્પ્�ુટરાઈઝથી રાજય, �લ્લા, તા�ુકા અને ગામને સાંકળવાનો
સંકલ્પ સરકારશ્રી તરફથી કરવામાં આવેલ છે .
લોકોને એફ�ડ�વીટ, ખર�નકલ, બક્ષીપંચ, એસ.સી., એસ.ટ�.ના દાખલા િવગેર�
�ુતજ
ર્ ઉપલબ્ધ થાય તે માટ� દર� ક �જલ્લા કક્ષાએ તેમજ તા�ુકા કક્ષા જન સેવા ક�ન્દ્રો શ�
કરવામાં આવેલ છે .
ક�ન્દ્ર સરકારશ્રી તરફથી નાગર�કોને મા�હતી(મેળવવાના)અિધકાર અિધિનયમર૦૦પ બહાર પાડવામાં આવેલ છે . તેમાં પણ નાગ�રકોને જ�ર� મા�હતી �ુર� પાડવાની
જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે .

ર.૩

�હ�ર તંત્રનો

ુ ી કામગીર� માટ� તથા �જલ્લાની તમામ પ્રકારની
�ુજરાત રાજયના દર� ક �જલ્લામાં મહ��લ

અને તેની

વોરન હ�સ્ટ�ગ્સની સરકાર� ઉભો કય� હતો.

રચનાનો સંદભર્

ુ
૧૮ર૭ ના ૧૭ નંબરના ર� ગ્�ુલશ
ે નથી જમીન મહ��લ
કાયદાની શ�આત થઈ. આ

�ુંકો ઈિતહાસ

કામગીર� માટ� �જલ્લા કક્ષાએ કલેકટરનો હો�ૃો ૧૭૭ર ના મે મહ�નાની ૧૪ મી તાર�ખે

ર� ગ્�ુલશ
ે ન રાજયના અને વ્ય�કતઓના હકકની �ળવણી માટ� અને આકારણીના િસધ્ધાંતો
નકક� કર� લા.
૧૮ર૭ ના આ ર� ગ્�ુલશ
ે ન પછ� ક્રમશ: �ુધારા થતા ગયા. ૧૮૭૯ ના આ જમીન
ુ કાયદાનો ખરડો ૧૮૭૪ માં તૈયાર થયો. આ ખરડો બધા કલેકટરો અને બી�
મહ��લ
સંબધ
ં કતાર્ અિધકાર�ઓના અ�ભપ્રાય મેળવી આ પછ� ખરડો �ુબ
ં ઈના ગવનર્રની કાઉન્સીલે
૧પ-૪-૧૮૭૯ ના રોજ પાસ કય�. ગવનર્રની સંમિત તા.ર૬-૪-૧૮૭૯ ના રોજ મળ� અને
વાઈસરોય અને ગવનર્ર� પ્રિસ�દ્ધ આપી અને તે તાર�ખે તે કાયદો બન્યો. આ ખરડાનો

�ુસ�ૃો િમ.�.આર.નેઈલર નામના અિધકાર�એ તૈયાર કર� લ હતો.
ર.૪

�હ�ર
ફરજો

તંત્રની

વહ�વટમાં સૌથી મહત્વની ફરજો કલેકટરને છે .
�જલ્લા કક્ષાએ રાજય સરકારના તે પ્રિતિનિધ છે . અને �જલ્લાના બધા
અમલદારો�ુ ં તે સંકલન કર� વહ�વટ ચલાવે છે . �જલ્લા મે�જસ્ટ્ર� ટ તર�ક� કાયદો અને
વ્યવસ્થા તેનો િવષય છે . �લ્લા�ુ ં પોલીસદળ તેને આધીન છે . �લોની વ્યવસ્થા તથા
ુ ી તંત્ર �ુરતા
દ� ખર� ખની કમીટ�ઓમાં તેણે અગત્યનો ભાગ ભજવવાનો હોય છે . મહ��લ
સમગ્ર �લ્લાના તે વડા છે . અને અિધકારોના િવક�ન્દ્રીકરણની નીિતને પ�રણામે તેમને લેન્ડ

ર� વન્�ુ કોડ �ગે વ�ુને વ�ુ અિધકારો મળતા �ય છે . �ુષ્કાળ, આગ, � ૂર ક� એવી
આપિ�ને પ્રસંગે રાહત આપવા�ુ ં તેમને અિધકારો છે .
�જલ્લા ટ્ર� ઝર�ના પણ તેઓ વડા ગણાય છે . અને ટ્ર� ઝર� વહ�વટ માટ� તેઓ ઓ�ડટ
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ખાતાને જવાબદાર છે . �લ્લા ર�સ્ટ્રાર તર�ક�ની ફરજો પણ તેમને છે . મ્�ુિનિસપા�લટ�
પરત્વે િનયત્રંણ અને માગર્દશર્ન આપવાના તેમના અિધકારો છે . �ુટણીઓ
ં
પ્રસંગે પણ
તેમને મહત્વની કામગીર� હોય છે . કલ્યાણકાર� રાજયનો ધ્યેય અપનાવ્યા પછ� કલેકટરની
લોક સંપકર્ રાખવાની જવાબદાર� ધણી વધી ગઈ છે . અને આવો લોક સંપકર્ તેઓ
અરજદારોને �બ� મળ� સાંભળ� તથા બી� ર�તે રાખે છે . પંચાયત તંત્રમાં પણ તે� ુ ં સ્થાન
છે . અને �લ્લા પંચાયતના તે એસોસીએટ સભ્ય છે , ત્યાં પણ તે પોતાના વહ�વટ�
ુ ી તંત્રના વડા તર�ક� તેમને જમાબંધી,
અ�ુભવથી માગર્દશર્ક ક� સલાહકાર બની શક�. મહ��લ
ઈન્સ્પેકશન િવગેર� કરવાના અિધકાર છે . આમ વહ�વટ� તંત્રમાં સૌથી વ�ુ જવાબદાર� અને
માનભ�ુ� સ્થાન કલેકટર�ુ ં ગણાય છે .
ર.પ

તંત્રની

�હ�ર તંત્રની �ુખ્ય પ્ર� ૃિતઓમાં ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં માળખાગત �ુિવધાઓ ઉભી કરાવવી.

�ુખ્ય પ્ર� ૃિ�ઓ

લોકોની જમીનોના ૭/૧ર, ૮-અ, ન�ુના નં.૬ અદ્યતન રહ� તેની તક�દાર� રાખવી, ગ્રામ્ય

/ કાય�

િવસ્તારની �ુલાકાત લઈ લોકોના પ્ર�ો સાંભળવા,નાગ�રક �ુિવદ્યા ક� ન્દ્ર ઉભા કર� લોકોને

�હ�ર

સરળતાથી આવક, �િતના દાખલા, એફ�ડ�વીટ સમયસર મળે તે� ુ ં મોનીટર�ગ કર�ું
િવિવધ કાયદાઓની જોગવાઈ હ�ઠળ લોકોના કામો કરવા. ગ્રામ્ય/શહ�ર� િવસ્તારના લોકોને
ર� શનકાડર્ , �વન જ�ર�યાતની ચીજ વસ્�ુઓ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય તે �ગે આયોજન
ુ ી અિધકાર� ઓની મીટ�ગમાં લોકોના પ્ર�ો �ગે ચચાર્ િવચારણા
કર�ુ.ં દર માસે મહ��લ
કર� જ�ર� �ુચના આપવી.
ર.૬

�હ�ર તંત્ર

(૧) નાગ�રક �ુિવધા ક� ન્દ્ર મારફતે ત્વ�રત દાખલાઓ, સોગંદનામા કરવા.

ધ્વારા

(ર) ગામે ગામ ગ્રામ સભા�ુ ં આયોજન કર� લોકોના પ્ર�ો સાંભળ� તેનો સ્થળ ઉપર િનકાલ

આપવામાં

કરવો.

આવતી

(૩) �ુખ્ય મંત્રીશ્રી ફ�રયાદ િનવારણ કાયર્ક્રમ હ�ઠળ લોકોની અર�ઓ સ્વીકાર� તેનો સ્થળ

સેવાઓની

ઉપર િનકાલ કરવો.

યાદ� અને તે� ુ ં

(૪) જન સંપકર્ અિધકાર� ધ્વારા લોકોને જ�ર� અને સા�ુ માગર્દશર્ન આપ�ુ.ં

સં�ક્ષપ્ત

(પ) સરકારશ્રીની િવિવધ યોજનાઓની �ણકાર� લોકો �ુધી પહ�ચે તે �ગે જ�ર� વ્યવસ્થા

િવવરણ.

ગોઠવવી.
(૬) જનતાને �વન જ�ર�યાતની ચીજ વસ્�ુઓ વ્યાજબી ભાવે મળે તે �ગે તક�દાર�
રાખવી િવગેર�.

ર.૭

�હ�ર તંત્રના રાજય, િનયામક કચેર�, પ્રદ� શ,
�જલ્લો,

વગેર�

બ્લોક

સ્તરોએ

સંસ્થાગત

માળખાનો આલેખ
ર.૮

ર.૯

કલેકટર કચેર�, �જલ્લા સેવાસદન-૨, બી-બ્લોક, પાંચમો
માળ, અઠવાલાઇન્સ, �જ.�ુરત
ફોનં.૦૨૬૧-૨૬૫૨૧૩૨

�હ�ર તંત્રની અસરકારતા

�હ�ર તંત્રની અસરકારતા અને કાયર્ક્ષમતા વધારાવા માટ� લોકોએ �ુચનો

અને કાયર્ક્ષમતા વધારાવા

કરવા જોઈએ. વહ�વટ� તંત્રની ખામીઓ અને તેમા �ુધારાઓ �ગે ર�ુઆત

માટ� ની લોકો પાસેથી

�ુચનો કરવા જોઈએ. િનયમ �ુજબ જ�ર� �ુરાવાઓ સમય મયાર્દામાં

અપેક્ષાઓ.

સંબિં ધત કચેર�, શાખામાં આપવા જોઈએ.

લોક સહયોગ

લોક ભાગીદાર�થી સરકારશ્રીને િવિવધ યોજનામાં સહયોગ આપવા તેમને સમ�ુત કરવામાં

મેળવવા

આવે છે . લોકો ઉપયોગી સાધનો �વા-ક� નાગ�રક �ુિવધા ક�ન્દ્ર, મધ્યાહન ભોજન

માટ� ની

યોજનાના બાળકો માટ� જમવાની ડ�શ, લોકોના માતા િપતાના � ૃત્�ુ િતિથ �દને તેઓની

ગોઠવણ અને

યાદમાં સ્�ુલના બાળકોને ભોજન કરાવવા, સ્�ુલોમાં બાળકો માટ� ની જ�ર� �ુિવધાઓ

પધ્ધિતઓ.

ઉપલબ્ધ થાય તે માટ� ગામલોકો સાથે મીટ�ગ કર� લોક ભાગીદાર�થી સહયોગ લેવા માટ�
ગોઠવણ કરવામાં આવે છે .

ર.૧૦

સેવા આપવાના દ� ખર� ખ િનયંત્રણ અને

�લ્લા કક્ષાએ �લ્લા કલેકટર, પ્રાંત કક્ષાએ પ્રાંત અિધકાર�,

�હ�ર ફ�રયાદ િનવારણ માટ� ઉપલબ્ધ

મામલતદાર કક્ષાએ મામલતદાર અને �હ�ર ફ�રયાદ િનવારણ
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તંત્ર
ર.૧૧

�ુખ્ય કચેર� અને
�ુદા �ુદા સ્તરોએ
આવેલી અન્ય
કચેર�ઓના
સરનામાં.

માટ� જનસંપકર્ અિધકાર� ફરજો બ�વે છે .
કચેર��ુ ં નામ

કચેર��ુ ં સરના�ું

૧. કલેકટરશ્રીની કચેર�

�જલ્લા સેવા સદન-૨, બી/૫, અઠવાલાઇન્સ,
�ુરત

ર. નાયબ કલેકટર સીટ� પ્રાંત કચેર�

�જલ્લા સેવા સદન-૨, એ/૩, અઠવાલાઇન્સ,
�ુરત

૩.નાયબ કલેકટર ઓલપાડ પ્રાંત

તા�ુકા સેવા સદન ઓલપાડ, હાથીસા રોડ,

કચેર�

ઓલપાડ, �જ.�ુરત

૪. નાયબ કલેકટરશ્રી કામર� જ પ્રાંત

તા�ુકા સેવા સદન, બીજો માળ, કામર� જ,

કચેર�

તા.કામર� જ, �જ.�ુરત.

૫. નાયબ કલેકટશ્રી બારડોલી પ્રાંત

બારડોલી

કચેર�

તા.બારડોલી. �જ.�ુરત.

૬. નાયબ કલેકટરશ્રી માંડવી પ્રાંત

માંડવી

કચેર�

તા.માંડવી, �જ.�ુરત.

૭. �જલ્લા િતજોર� અિધકાર�શ્રીની

�જલ્લા

કચેર�

અઠવાલાઇન્સ, �ુરત

૮. જમીન સંપાદન કચેર�

એ-૪, બ�ુમાળ� મકાન, નાન�ુરા, �જ.�ુરત

પ્રાંત
પ્રાંત
સેવા

અિધકાર�શ્રીની

કચેર�,

અિધકાર�શ્રીની
સદન-૨,

કચેર�,
બી/બ્લોક

6

પ્રકરણ-૩ (િનયમ સંગ્રહ-ર)
અિધકાર�ઓ અને કમર્ ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો
૩.૧

કલેકટર કચેર�ના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
હો�ૃો

કલાકર્ /નાયબ મામલતદાર/મામલતદાર/િનવાસી અિધક કલેકટર/કલેકટર

સ�ાઓ

સ્વતંત્ર સ�ા કોઈ નથી પરં � ુ � કોઈ અર� આવે તેની તપાસ કરાવવી

વહ�વટ�

ક�સોનો અભ્યાસ કર� તેના ઉપર� કમર્ચાર�ને કાયદા / ઠરાવોની જોગવાઈઓ સાથે
ન�ધ �ુકવાની હોય છે .
ત્યારબાદ નાયબ મામલતદાર તરફથી કાગળોની ચકાસણી કર� તેમના
અ�ભપ્રાય સાથે તેના ઉપર� અિધકાર� મામલતદારને કાયદા/ઠરાવોની જોગવાઈ
ઓ સાથે ન�ધ �ુકવાની હોય છે .
મામલતદાર તરફથી કાગળો ચકાસી તેમના અ�ભપ્રાય સાથે સંબિધત નાયબ
કલેકટરશ્રીને અથવા િનવાસી અિધક કલેકટરશ્રીને ફાઈલ ર�ુ કરવાની હોય છે .
સંબિં ધત નાયબ કલેકટરશ્રી અથવા િનવાસી અિધક કલેકટરશ્રી તરફથી
તેઓની ર�માકસર્ સાથે આખર� િનણર્ય માટ� અિધક કલેકટરશ્રી/કલેકટરશ્રીને
ફાઈલ મોકલવામાં આવે છે .
અિધક કલેકટરશ્રી/કલેકટરશ્રી તરફથી કાયદાની જોગવાઈઓ ધ્યાનમાં લઈ
અરજદારની અર� મં�ુર/નામં�ુર કરવા િનણર્ય કરવામાં આવે છે . આમ આખર�
િનણર્ય કરવાની સ�ા અિધક કલેકટરશ્રી/કલેકટરશ્રીની રહ� છે

નાંણાક�ય

નાંણાક�ય અિધકાર અિધક કલેકટરશ્રીને છે .

અન્ય

ુ
જમીન મહ��લ
અિધિનયમ, ગણોતધારો, એક્ષપ્લોઝીવ લાયસન્સ, ફટાકડા
લાયસન્સ,

હિથયાર

લાયસન્સ,

સીનેમા

લાયસન્સ,

વીડ�યો

લાયસન્સ,

ુ
સી.આર.પી.સી. �ુબ
ં ઈ પોલીસ અિધિનયમ, સીવીલ પ્રોસીજર કોડ, જમીન મહ��લ
િનયમો િવગેર� કાયદાઓની િવિવધ જોગવાઈઓ હ�ઠળ અિધક કલેકટરશ્રી /
કલેકટરશ્રી તરફથી ક�સોનો િનકાલ કરવામાં આવે છે .
ફરજો

વહ�વટમાં સૌથી મહત્વની ફરજો કલેકટરને છે .
�જલ્લા કક્ષાએ રાજય સરકારના તે પ્રિતિનિધ છે . અને �જલ્લાના બધા
અમલદારો�ુ ં તે સંકલન કર� વહ�વટ ચલાવે છે . �જલ્લા મે�જસ્ટ્ર� ટ તર�ક� કાયદો
અને વ્યવસ્થા તેનો િવષય છે . અને �લ્લા�ુ ં પોલીસદળ તેને આધીન છે . �લોની
વ્યવસ્થા તથા દ� ખર� ખની કમીટ�ઓમાં તેણે અગત્યનો ભાગ ભજવવાનો હોય છે .
ુ ી તંત્ર �ુરતા સમગ્ર �લ્લાના તે વડા છે . અને અિધકારોના િવક� ન્દ્રીકરણની
મહ��લ
નીિતને પ�રણામે તેમને લેન્ડ ર� વન્�ુ કોડ �ગે વ�ુને વ�ુ અિધકારો મળતા �ય

છે . �ુષ્કાળ, આગ, � ૂર, મહામાર� ક� એવી આપિતને પ્રસંગે રાહત આપવા�ુ ં તેમને
અિધકારો છે .
�જલ્લા ટ્ર� ઝર�ના પણ તેઓ વડા ગણાય છે . અને ટ્ર� ઝર� વહ�વટ માટ� તેઓ
ઓ�ડટ ખાતાને જવાબદાર છે . �લ્લા ર�સ્ટ્રાર તર�ક�ની ફરજો પણ તેમને છે .
મ્�ુિનિસપા�લટ� પરત્વે િનયત્રંણ અને માગર્દશર્ન આપવાના તેમના અિધકારો છે .
�ુટણીઓ
ં
પ્રસંગે પણ તેમને મહત્વની કામગીર� હોય છે . કલ્યાણકાર� રાજયનો
ધ્યેય અપનાવ્યા પછ� કલેકટરની લોક સંપકર્ રાખવાની જવાબદાર� ધણી વધી
ગઈ છે . અને આવો લોક સંપકર્ તેઓ અરજદારોને �બ� મળ�, સાંભળ� તથા બી�
ર�તે રાખે છે . પંચાયત તંત્રમાં પણ તે� ુ ં સ્થાન છે . અને �લ્લા પંચાયતના તે
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એસોસીએટ સભ્ય છે , ત્યાં પણ તે પોતાના વહ�વટ� અ�ુભવથી માગર્દશર્ક ક�
ુ ી તંત્રના વડા તર�ક� તેમને જમાબંધી, ઈન્સ્પેકશન
સલાહકાર બની શક�. મહ��લ
િવગેર� કરવાના અિધકાર છે .

8

પ્રકરણ-૪ (િનયમ સંગ્રહ-૩)
ુ નાઓ િનયમસંગ્રહ અને દફતરો
કાય� કરવા માટ� ના િનયમો, િવિનયમો, �ચ
૪.૧

�હ�ર તંત્ર અથવા તેના િનયંત્રણ હ�ઠળના અિધકાર� અને કમર્ચાર�ઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો,
િવિનયમો, �ુચનાઓ િનયમસંગ્રહ અને દફતરોની યાદ� નીચેના ન�ુના �ુજબ આપો. આ ન�ુનો
દર� ક પ્રકારના દસ્તાવેજ માટ� ભરવાનો છે .
દસ્તાવેજ�ુ ં નામ

દસ્તાવેજનો પ્રકાર-નીચે આપેલા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ કરો

મથા�ં

(િનયમો, િવિનયમો, �ુચનાઓ િનયમસંગ્રહ અને દફતરો અન્ય

“ખર� ખર પ્રામા�ણક

(૧) જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમની કલમ-૬પ(ખ)

ઔદ્યો�ગક” હ�� ુ માટ�

(ર) �ુજરાત વટ �ુકમ નં.ર/૯૬ થી જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમ-૧૮૭૯

ઉપયોગ કર� લ

માં ખર� ખર ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� જમીનનો ખેતી િસવાયનો ઉપયોગ

જમીનમાં બાંધકામની

કરવાને લગતી કલમ-૬પ(ખ) તા.ર૬/૬/૯૬ થી દાખલ કરવામાં

પાશ્ચાદવત�

આવેલી છે . �ની �ણ સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર

પ્રમાણપત્ર આપવા

ક્રમાંકઃબખપ-૧૯૯૬-૧પ૭ર-ક ૧૮-૭-૯૬ થી કરવામાં આવેલ છે . તે

બાબત

�ુજબ કલમ-૬પ(ખ) ના અિધકારો પંચાયત િવસ્તારો સ�હત સમ્રગ
રાજયમાં કલેકટરશ્રીઓને આપવામાં આવેલ છે .
(૩)

સરકારશ્રીના

મહ�� ૂલ

િવભાગના

પ�રપત્ર

નં.ગણત/૧૦૯૪

/૩૬૮ર/ઝ તા.ર૦/૭/૯૬ થી “પ્રમા�ણક ઔદ્યો�ગક હ��”ુ માટ� જમીન
ખર�દનાર

ઉદ્યોગ

સાહિસક�

આ

સાથે

િનયત

અર�

ફોમર્માં

કલેકટરશ્રીને જમીન ખર�દ� �ગેની �ણ કરતી અર� કરવાની
રહ�શ.ે
(૪) મહ�� ૂલ િવભાગનાતા.ર૪/૧ર/૯૬ ના �ુકમ ક્રમાંકઃર૦/૯૬ થી

જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમની કલમ-૬પ(ખ) માં ખાતેદાર પેટા

કલમ(૧) હ�ઠળ ખર� ખર ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� જમીનનો ઉપયોગ શ� કર�
ત્યાર� , તેણે ખર� ખર ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� જમીનના ઉપયોગના
આરં ભની તાર�ખથી ત્રીસ �દવસની �દર આ અિધિનયમ હ�ઠળ કર� લા
િનયમોથી ઠરાવવામાં આવે તેવા ન�ુનામાં બી� િવગતો સાથે આવા
ઉપયોગની આરં ભની તાર�ખની નોટ�શ, કલેકટરને મોકલવી જોઈશે
અને તેની નકલ મામલતદારને મોકલવી જોઈશે.

(પ) સરકારશ્રી મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર ક્રમાંકઃબખપ-૧૦૯૬-૧પ૭રકતા.૧/ર/૯૭ ના પેરા-૮ માં જણાવેલ છે ક� કલમ-૬પ(ખ)થી ખર� ખર
ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� જમીનનો ઉપયોગ કરવા � ૂવર્ પરવાનગી ન
મેળવતા માત્ર �ણ કરવાની જોગવાઈ કર� છે . પણ તેમ કરતા
ખાતેદાર� કલમ-૬પ(ખ) ની જોગવાઈઓને સં� ૂણર્ અમલ કરવાનો રહ�
છે . બી� કાયદા િનયમો હ�ઠળથી લેવાની થતી બધી જ ધોરણસરની
પરવાનગીઓ કલમ-૬પ(ખ) હ�ઠળની નોટ�શથી �ણ કરતા પહ�લાં
ખાતેદાર� મેળવી લેવાની રહ� છે .
(૬)

સરકારશ્રીના

મહ�� ૂલ

િવભાગના

પ�રપત્ર

નં.નશજ/૧૦૯૮

/૧૮૪૩/જ તા.પ/૬/૯૯ થી ઉપરોકત પેરા-ર માં �ુધારો કર� નવી
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અને અિવભાજય શરતની જમીનને પ્રમા�ણક ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ�

ગણોતધારામાં � પ્રમાણે પશ્ચા�ૃવત� મં�ુર� મેળવવાની જોગવાઈઓ
કરવામાં આવેલી છે તેવી જોગવાઈ નવી અને અિવભાજય શરતની
જમીનનો સંદર્ભમાં માત્ર પ્રમા�ણક ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ�ની જ�ર�યાત
�ુજબની જમીનો માટ� જોગવાઈઓ કરવા�ુ ં ઠરાવેલ છે તથા શરત-ર
�ુજબ આવા તમામ �કસ્સાઓમાં આ �ગેની પરવાનગી કલેકટરશ્રીએ
નકક� કર� લ ધોરણો પ્રમાણે િપ્રમીયમની રકમ વ�ુલ કર�ને આપવાની
રહ�શ.ે
(૭) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર નં.બખપ-૧૦-ર૦૦૧ર૧પ૪-ક તા.પ/૧ર/૦૧ થી ખર� ખર ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� ટ� લીકોમ
ઉદ્યોગને સેવા ઉદ્યોગ તર�ક� ગણવામાં આવેલ છે અને ૬પ (ખ) હ�ઠળ
ડ�મ્ડ એન.એ પરવાનગી આપવા ઠરાવેલ છે .
(૮) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર નં.બખપ/૧૦-ર૦૦૧ુ ાં પેટ્રોલ/ડ�ઝલ
ર૧પ૪-ક તા.૧૦-ર-૦૩ થી ખર� ખર ઔદ્યોગીક હ��મ
પંપ તથા ર�ટ� ઈલ આઉટલેટનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે અને
૬પ(ખ) હ�ઠળ ડ�મ્ડ એન.એ. પરાનગી આપવા ઠરાવેલ છે .
(૯) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર નં.અકય/૧૦ર૦૦૩ ર૪૭ર-જ.તા.૧પ/૧૦/ર૦૦૩

થી

પ્રમા�ણક

ઐદ્યો�ગક

હ�� ુ માટ�

ખર�દવામાં આવેલ જમીનો �ગે �ુકડા પડતા અટકાવવા અને તે� ુ ં
એકત્રીકરણ કરવા �ગે ના ધારા અન્વયે ખેતીની જમીન �
ખર�દવા�ુ ં �ુ�ચત હોય તે “�ુકડો” ન હોય પરં � ુ એકમ માટ� જોઈતી

જમીન ખર�ઘ્યા બાદ બાક� રહ�તી જમીન �ુકડો બનતી હોય તો
જમીન જો બીનખેતીના કોઈપણ હ�� ુ માટ� ઉપયોગ લેવાની હોય ત્યાર�
સરકારશ્રીના તા.ર-પ-૧૯પ૧ ના ઠરાવ �ુજબ કોઈપણ ખેતીની
જમીનનો અ�ુક ભાગ બીનખેતીના ઉપયોગ માટ� લેવામાં આવનાર

હોય અને તેને કારણે બાક�ની જમીન �ુકડો બનતી હોય બીનખેતીની
પરવાનગી આપવાથી ખેતીની જમીનના �ુકડા પડતા અટકાવવા

બાબતના ધારાનો ભંગ થતો નથી �થી � ૂવર્ મં�ુર� લેવાની રહ�શે
ન�હ પરં � ુ આવા �કસ્સામાં જમીનની ખર�દ� બાદ � તે ઉદ્યોગ
સાહિસક/ઔદ્યો�ગક

એકમ/કંપની/સંસ્થા

િવગેર�એ

�દન-૩૦

માં

કલેકટરશ્રીને અર� કરવાની રહ�શે અને ત્યારબાદ સબંધીત �લ્લા
કલેકટરશ્રીએ આવા �કસ્સામાં પ�ાદવત� અસરથી મં�ુર� સત્વર�
આપવાની રહ�શે એમ ઠરાવેલ છે .
(૧૦) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર નં.હકપ/૧૦ર૦૦૩ ૩૬૮૩-જ તા.૧પ/૧ર/ર૦૦૩ થી પ્રામા�ણક ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ�
જમીન ખર�દવા માટ� � ૂવર્ પરવાનગી મેળવવાની જ�ર�યાત નથી.
પરં � ુ આવી પરવાનગી પ્રશ્ચાદવત� અસરથી મેળવવાની છે . અને
પ્રમા�ણક ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� ર�. દસ્તાવેજ આધાર� ખર�દ� લ
જમીનની ન�ધ ગા.ન.નં. ૬ માં ઈન્ડ�ક્ષ આધાર�

પાડવી અને

ગ.ધા.કલમ-૬૩-એએ અન્વયે મં�ુર� મેળવવામાં આવી નથી એમ
જણાવી ન�ધ નામં�ુર કરવી ન�હ. વ�ુમાં નવીશરતની જમીન પરત્વે
સરકારને િપ્રિમયમ ભરવા�ુ ં બાક� ન હોય ઔદ્યો�ગક એકમે મોકલેલ
અર� ઉપરથી ન�ધ પાડવી અને ન�ધો પ્રમા�ણત કરવાના તબકક�
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ગા.ન.નં. ૬ માં એવો શેરો મારવો ક� “આ જમીનોનો વેચાણ વ્યવહાર
ગ.ધા. કલમ -૬૩-એએ નીચેનો હોય તેની પરવાનગી મેળવવાના
કાગળો ર�ૂ કરવા (� પરવાનગી મળે થી ફ�રફાર ન�ધ મં�ુર કરવાની
રહ�) પરં � ુ આવા કાગળો / આધારોના અભાવે આવી ન�ધો ના-મં�ુર
કરવી ન�હ એમ જણાવેલ છે .
દસ્તાવેજ પર�ુ ં �ું�ું

ખર� ખર પ્રામા�ણક ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� જમીનનો ઉપયોગ કરવા �ગે જમીન

લખાણ

ુ અિધિનયમની કલમ-૬પ(ખ) તા.ર૬-૬-૯૬ થી દાખલ કરવામાં
મહ��લ
આવી છે તે �ુજબ કોઈપણ વ્ય�કત ખર� ખર પ્રામા�ણક ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ�
જમીનનો ઉપયોગ કરવા માંગે તો તે જમીનમાં ઉપયોગ શ� કર� અને
પાછળથી કલેકટરશ્રીને �ણ કર� પ્રમાણપત્ર મેળવવાની જોગવાઈ કર� છે .

૪.૨

ુ અિધિનયમ-૧૮૭૯ ની કાયદાની કલમ-૬૬, ૬૭,
(૧)�ુબ
ં ઈ જમીન મહ��લ

મા�લક�ની
જમીનમાં

જમીન

ુ
મહ��લ

ુ િનયમ -૧૯૭ર ના િનયમ-૧૦૦, ૧૦૧
૬૫(એ),૬૫(ખ) તથા જમીન મહ��લ
ુ િવભાગના ઠરાવ નં.બખપ/૧૦૮૦/પ૦પ૬૦ /ક
(ર) સરકારશ્રીના મહ��લ

અિધિનયમ-૧૮૭૯

તા.ર૭/૮/૮૦થી બીનખેતીના બીન અિધ�ૃત બાંધકામમાં દં ડની રકમ ક�વી

ની કલમ-૬પ હ�ઠળ

અને ક�ટલી લેવી તેના ધોરણો ન�� કરવામાં આવે છે .

પરવાનગી

ુ
(૩) સરકારશ્રીના મહ��લ
િવભાગના પ�રપત્ર બખપ/૧૦૮૩/ર૮ર૭/ક

િવના

લીધા
બાંધકામ

કર� લ

હોય

તે

તા.૧૬/૯/૮૩ થી બીન-અિધ�ૃત બાંધકામમાં ક�ટલા િવસ્તાર�ુ દં ડના હ�� ુ
માટ� ગણતર�માં લેવા તે �ગે �ુચનાઓ બહાર પાડ�લ છે .

બીનખેતીના

(૪)

રહ�ઠાણ/

તા.ર૦/૯/૮૪ થી બીનખેતીના બીન અિધ�ૃત�ૃત્યમાં કરવાની દં ડનીય

વાણીજય/ઔદ્યો�ગ
ક

હ�� ુ

જમીન

ુ
મહ��લ
હ�ઠળ

બાંધકામ
બાબત.

ઠરાવ

બખપ/૧૧૮૩/૩૦૩૮/ક

કાયર્વાહ�માં �ુધારો બહાર પાડ�લ છે .

�પાંતર વેરાની વ�ુલાત બાબતે �ુચના બહાર પાડ�લ છે .
(૬) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર નં.બખપ/૧૦૯૧/ ૧૭પ૭/ક
તા.૭/૮/૯૧ થી મ્�ુ.કોપ�./નગરપા�લકા/ટાઉન પ્લાન�ગ એકટ હ�ઠળ

અિધિનયમની

િનયમબઘ્ઘ

િવભાગના

/ક તા.૩૦/૪/૮૬ થી બીનખેતીના હ�� ુ ફ�રની મં�ુર� આપવામાં આવે ત્યાર�

પાશ્ચાદવત�

કલમ-૬૬

ુ
મહ��લ

માટ� � ુ ં (પ) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર નં.સી.એન.ટ�/૧૦૮૬/ ૧૮૦૪

બાંધકામ
અસરથી

સરકારશ્રી

કરવા

આવર� લેવાયેલ િવસ્તારોમાં અનિધ�ૃત/ માજ�નના બાંધકામો સંદભર્માં

કરવાની કાયર્વાહ� બાબતે ધોરણસર બીનખેતી આકાર, �પાંતર કર વગેર�ની
વ�ુલાત કરવા જણાવેલ છે .
(૭) સરકારશ્રીના શહ�ર� િવકાસ � ૃહ િનમાર્ ણ િવભાગના �ુકમ ક્રમાંક

પરચ/૧૦ર૦૦૧/૪પપ/લ તા.ર૯/પ/ર૦૦૧થી િવકાસ િનયત્રંણ િનયમોમાં
�ુકં પ માટ� ની નેશનલ �બલ્ડ�ગ કોડ તથા ઈન્ડ�યન સ્ટાન્ડડર્ સ્પેશીફ�ક� શનની
જોગવાઈઓની િવસ્� ૃત િવગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
(૮) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના પ�રપત્ર ક્રમાંકઃબખપ/૧૦ર૦૦ર/
૧૯૦૭/ક તા.ર૮/ર/ર૦૦૩ થી બીનખેતીની પરવાનગીમાં, વરસાદ� પાણી
�ુગર્ભમાં ઉતારવાની શરત રાખવા બાબતે �ુચના આપેલ છે .
(૯)

સરકારશ્રીના

મહ�� ૂલ

િવભાગના

પ�રપત્ર

નં.એલ.આર.સી/૧૦/

ર૦૦ર/૧૬૪૦/ક તા. રર/૪/૦૩ થી �ુબ
ં ઈ જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમ૧૮૭૯ ની કલમ-૬૭-ક માં �ંપાતર કરના દરો �ુધારવામાં આવેલ છે .
(૧૦) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ નં.બખપ/૧૦૦૬/૪રપ/ક
તા.૧/૭/૦૮ થી �ુડા િવસ્તારના અિધકાર કલેકટરશ્રીને �ુપ્રત કર� લા છે .
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દસ્તાવેજ પર�ુ ં �ું�ું

મા�લક�ની જમીનમાં જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમ-૧૮૭૯ ની કલમ-૬પ હ�ઠળ

લખાણ

બીનખેતીના રહ�ઠાણ/ વા�ણજય/ ઔદ્યો�ગક હ�� ુ માટ� પરવાનગી લીધા
િવના બાંધકામ શ� કર� લ હોય તે બાંધકામ પાશ્ચાદવત� અસરથી જમીન
મહ�� ૂલ અિધિનયમનીકલમ-૬૬, ૬૭, ૬૫-ખ �ુજબ િવષેશધારો, �ંપાતર કર
તથા દં ડ વ�ુલ કર� કર� લ બાંધકામ િનયમબઘ્ધ કરવાની જોગવાઈ કરવામાં
આવેલ છે .

૪.૩

મા�લક�ની

(૧) �ુબ
ં ઇ જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમ-૧૮૭૯ ની કલમ-૬૫ �ુજબ

જમીનમાં જમીન

જમીનનો ખેતી િસવાય ઉપયોગ કરવાના (મહાનગરપા�લકા િવસ્તાર, શહ�ર�

ુ
મહ��લ

િવસ્તાર િવકાસ સ�ામંડળ, નોટ�ફાઇડ એર�યા અને ક�ન્ટોનમેન્ટ એર�યામાં

અિધિનયમ-૧૮૭૯

સમાિવષ્ટ થતો િવસ્તાર તથા 'એ' તથા 'બી' કક્ષાની નગરપા�લકાઓ માટ� )

ની કલમ-૬પ, ૬૬,

અિધકાર કલેકટરશ્રીને આપવામાં આવેલ છે .

૬૫-એ હ�ઠળ ખેતી
િવષયક જમીનનો
બીનખેતી ઉપયોગ
કરવા માટ�
પરવાનગી બાબત.

(૨) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ નં.બખપ/૧૦૦૬/૪૨૫/ક,

તા.૦૧/૦૭/૨૦૦૮ થી િનયત અર� ફોમર્માં પ�રિશષ્ટ-૨ માં સં� ૂણર્ િવગતો

સહ અર� કરવાની રહ�શ.ે

૧. બીનખેતીની પરવાનગી માટ� ની અર�ઓનો ૯૦-�દવસમાં િનકાલ

કરવા�ુ ં ધોરણ ન�� કર� લ છે . જો િનણર્ય ૯૦-�દવસની સમય મયાર્દામાં

કરવામાં આવે ન�હ તો આવી પરવાનગી આપો-આપ મળ� ગઇ છે . તેમ

ગણી લેવાની વૈદ્યાિનક જોગવાઇ છે .

૨. અત્રેના કાયર્ક્ષત્ર
ે હ�ઠળના િવસ્તારમાં �ુરત મહાનગરપા�લકા, બારડોલી
નગરપા�લકા, �ુરત શહ�ર� િવકાસ સ�ા મંડળમાં સમાિવષ્ટ િવસ્તારનો
સમાવેશ થાય છે .

(૩) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના �ુધારા ક્રમાંક: બખપ/૧૦૮૩/
૩૭૦૭/ક, તા.૧૪/૦૯/૧૯૮૩ થી અર� મળ્યાની તાર�ખથી પહ�ચ
�સ્વકારવાના સમયે � સરકારશ્રીના અગાઉના તા.૨૫/૦૩/૧૯૮૧ ના
ઠરાવામાં ૩-�દવસ હતો તેના બદલે �ુધાર�ને ૭-�દવસનો ઠરાવેલ છે .
(૪) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના તા.૨૬/૧૨/૨૦૦૩ ના ઠરાવ ક્રમાંક:
એલ.આર.આર./૧૦૨૦૦૧/૧૬૪૦/(૧)/ક થી ચેર�ટ� બલ �ુઝ, સખાવતી
પ્ર� ૃિ�, કઇ બાબતોને ગણવી તે �ગે સ્પષ્ટા કરવામાં આવેલ છે .
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(૫) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૨૦૦૧

/૨૬૮૫/ક, તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૪ �ુજબ (૧) કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રી (માXમ)

નો અ�ભપ્રાય ર� ખા િનયંત્રણ �ગે (૨) જમીન સંપાદન અિધકાર�શ્રીનો
અ�ભપ્રાય, તેમજ �ુ.એલ.સી. તથા ગણોતધારાની ક� અન્ય કાયદા હ�ઠળની

નવી શરતની જમીનની બાબતમાં િપ્રમીયમ વ�ુલ લેવા બાબત તેમજ
સીનેમા / પેટ્રોલ પંપના હ�� ુ માટ� ની પરવાનગી હોય તો �જલ્લા મે�સ્ટ્ર� ટની

એન.ઓ.સી. િવગેર�ની ચકાસણી કલેકટરશ્રી કક્ષાએ કરવામાં આવશે,

ત્યારબાદ પરવાનગી �ગે િનણર્ય લેવામાં આવે છે . તેમજ નગર રચના

અિધકાર�શ્રીનો અ�ભપ્રાય પણ લેવામાં આવે છે . વ�ુમાં સરકારશ્રીના સદર
ઠરાવથી બીનખેતી આપવાની સમય મયાર્દામાં પણ ફ�રફાર કરવામાં આવેલ

છે . બીનખેતી આપવાની વૈદ્યાિનક સમય મયાર્દા મહ�મ ૯૦-�દવસની (ત્રણ

માસની) ન�� કરવામાં આવેલ છે . તેમ છતાં કાયર્પધ્ધિતમાં સરળ�કરણ
અને કાયર્માં ઝડપ લાવવાના ઉદ્દે શથી નીચે �ુજબની સમય મયાર્દા ન��

કરવા�ુ ં સરકારશ્રી દ્વારા વહ�વટ� ર�તે ઠરાવેલ છે .

૧. સમગ્ર રા�યમાં રહ�ણાંકના હ�� ુ માટ� બીનખેતી પરવાનગીની મં�ુર�

આપવા માટ� ની વ�ુમાં વ�ુ સમય મયાર્દા ૪૫-�દવસની.

૨. સમગ્ર રા�યમાં અન્ય હ�� ુ માટ� બીનખેતી પરવાનગીની મં�ુર� આપવા

વ�ુમાં વ�ુ સમય મયાર્દા ૬૦-�દવસની.
૩. આ �ગે સરકારશ્રીના ઠરાવમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલ છે ક� , ઉક્ત
�ુદ્દા નં.૧ અને ૨ �ગે જમીન મહ�� ૂલ કાયદામાં �ુધારો થાય ન�હ� ત્યાં �ુધી
આ એક વહ�વટ� �ુચના હોય, આવી બીનખેતી ઉપયોગની અર�ઓના કોઇ
�કસ્સામાં ઉપર દશાર્વલ
ે સમય મયાર્દામાં િનકાલ કરવો શ� ન બને તો
તેવા �કસ્સામાં બીનખેતીની મં�ુર� આપો-આપ મળે લ ગણાશે ન�હ�.
(૬) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૨૦૧૮
/૪૨૫/ક, તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ થી જમીન મહ�� ૂલ સં�હતાની કલમ-૬૫
હ�ઠળની ઓનલાઇન અર� કરવાની કાયર્પધ્ધિત �ગે (૧) ઓનલાઇન
અર� તથા એ�ફડ�િવટ (૨) નકલ તથા પ્ર�ક્રયા ફ� (૩) � ૂવર્ ચકાસણી
અિધકાર�શ્રી અને કામગીર� (૪) ઓનલાઇન અ�ભપ્રાય (૫) મહ�� ૂલી
ટાઇટલની ચકાસણી (૬) િનણર્યની �ણ કરવી (૭) ઓનાલાઇન પેમન્ે ટ
િવગેર�ની � ૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે .
(૭) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૧૨૦૧૮
/�ુમક-વીઆઇપી-૧૩/ક, તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૮ થી �જલ્લા પંચાયતો અને
તા�ુકા પંચાયતો પાસેથી જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમ ૧૮૭૯ ની કલમ-૬૫,
૬૬, અને ૬૭ પરત્વેના અિધકારો પરત લેવામાં આવેલ છે . તેમજ
તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૮ બાદ �બનખેતી પરવાનગી મેળવવા �ગની અર�ઓ
ઓનલાઇન માધ્યમથી સ્વીકારવાની �ુચના આપવામાં આવેલ છે .

(૮)

સરકારશ્રીના

બખપ/૧૦૨૦૧૮/૪૨૫/ક,

મહ�� ૂલ

િવભાગના

તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૮

થી

ઠરાવ

જમીન

ક્રમાંક:

મહ�� ૂલ

કાયદાની કલમ-૬૫ હ�ઠળ બીનખેતી પરવાનગીની ઓનલાઇન અર�

કરવાની કાયર્પધ્ધિત �ગે (૧) ઓનલાઇન અર� તથા એ�ફડ�િવટ (૨)

નકલ તથા પ્ર�ક્રયા ફ� (૩) � ૂવર્ ચકાસણી અિધકાર�શ્રી અને કામગીર� (૪)
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ઓનલાઇન અ�ભપ્રાય (૫) મહ�� ૂલી ટાઇટલની ચકાસણી (૬) િનણર્યની �ણ

કરવી (૭) ઓનાલાઇન પેમેન્ટ િવગેર�ની � ૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે .

(૯) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૧૨૦૧૮

/૪૨૫/ક, તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૯ માં ઠરાવ્યા �ુજબ બીનખેતી પરવાનગી

આપવા માટ� તથા તે �ગેની દં ડનીય કાયર્વાહ� કરવાની, તે �ગેની શરતો

િનયત કરવા �ગેની તથા બીનખેતી કર અને �પાંતર કર ન�� કરવાની

સક્ષમ સ�ાઓ નવેસરથી કલેકટરશ્રી અને િનવાસી અિધક કલેકટરશ્રીને

�ુપ્રત કરવામાં આવેલ છે . (૪) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ

ક્રમાંક: બખપ/૧૦૧૨૦૧૮ /૪૨૫/ક, તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૮ થી જમીન

મહ�� ૂલ સં�હતાની કલમ-૬૫ �તગર્ત બીનખેતી પરવાનગી મેળવવાની

કાયર્પધ્ધિતમાં �ુધારા કરવામાં આવેલ છે . ઉક્ત તા.૧/૭/૨૦૦૮ ના

ઠરાવના પ�રિશષ્ટ-૨ માં બીનખેતીની પરવાનગી માટ� ની અર�નો ન� ૂનો
તથા પ�રિશષ્ટ-૩ માં બીનખેતી પરવાનગીની અર� સાથે અરજદાર� ર�ૂ

કરવાના થતા �ુરાવાઓની િવગત ન�� કરવામાં આવેલ છે . (૫) મહ�� ૂલ

તપાસણી કિમ�રશ્રી �ુજરાત રા�ય ગાંધીનગર �ુજબ જમીન મહ�� ૂલ

અિધિનયમની વ�ુ આઠ સેવાઓ ઓનલાઇન કરવામાં આવેલ છે . �માં
જમીન મહ�� ૂલ અિધિનયમની કલમ-૬૫, ૬૫(ક), ૬૫(ખ), ૬૬, ૬૭,
સ�હતની અર�ઓ www.iora.gujarat.gov.in પર કરવાની રહ� છે .

(૧૦) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૨૦૧૮

/૪૨૫/ક તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૯ થી ઓનલાઇન અર�ની કાયર્પધ્ધિતમાં (૧)
ઓનલાઇન બીનખેતી પરવાનગીની અર� કોઇ કારણસર અગ્રાહ્ય/દફતર�

કરવામાં આવતા અરજદારશ્રી દ્વારા �ુન: ઓનલાઇન અર� કર� ત્યાર� જો

અગાઉના સોગંદનામામાં કોઇ ક્ષિત ન હોઇ તો નવેસરથી સોગંદના�ું ન

બનાવતા, અગાઉ અપલોડ કર� લ સોગંદના�ું �ુન: અપલોડ કર� શકશે. (૨)

અગાઉ કરવામાં આવેલ ઓનલાઇન અર� અરજદારાના પક્ષે કોઇ ક્ષિત
હોવાના કારણોથી અગ્રાહ્ય/દફતર� કરવામાં આવેલ હોય તો કારણોની � ૂતર્તા
થયા બાદ અરજદાર �ુન: અર� કર� તો અર� ફ� ભરપાઇ કરવાની રહ�શ.ે

(૩) � જમીનમાં અગાઉ બીનખેતી પરવાનગી અપાયેલ હોય અને જો એક
થી વ�ુ પ્લોટ/�હસ્સા ધારકો હોય તો �રવાઇઝ્ડ બીનખેતી પરવાનગી

આપવાના �કસ્સામાં અર� અને સોગંદનામા પર ફક્ત � તે પ્લોટ/�હસ્સા

ધારક� સહ� કરવાની રહ�શ.ે સબંિધત સવ� નંબરના તમામ કબ્�દારની
સહ�ઓ જ�ર� રહ�શે નહ�.

(૧૧) સરકારશ્રીના મહ�� ૂલ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: બખપ/૧૦૨૦૧૯

/૧૮૯૮/ક તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૯ થી ઓનલાઇન અર�ની કાયર્પધ્ધિત વ�ુ
ઝડપી અને પારદિશ�તા લાવવા સા� પ્રોિવઝનલ મં�ૂર�, ખે�ૂત ખાતેદાર

ખરાઇ અને બો� સાથે બીનખેતી પરવાનગીની � ૂચનાઓ પ�રપિત્રત
વ્યા�કતને િનયમો,

િવિનયમો,
�ુચનાઓ

િનયમસંગ્રહ અને
દફતરોની

નકલ

અહ�થી મળશે.

કરવામાં આવેલ છે .

સરના�ુ ં :- એન.એ.શાખા, ૫ મો માળ, બી-બ્લોક, કલેકટર કચેર�, �જલ્લા
સેવા સદન-૨, અઠવાલાઇન્સ, �ુરત.
ટ� લીફોન નંબર
ફ�કસ

૨૬૫૨૧૩૨

ઈ-મેઈલ

-

અન્ય

-

૨૬૫૫૭૫૭

(૧) �ુજરાતના જમીન મહ�� ૂલ િનયમો-૧૯૭ર ના િનયમ-૧૪૧ �ુજબ શોધાઈ
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િવભાગ ઘ્વારા
િનયમો િવિનયમો
�ુચનાઓ િનયમ
સંગ્રહ અને
દફતરોની નકલ

ફ�, િનયમ-૧૪ર (એ) �ુજબ ફ� િનયમ-૧૪ર (બી) �ુજબ �ુકાબલ ફ� લેવા માટ�
નકક� થયેલ છે .

(ર) માહ�તી (મેળવવાના)અિધકાર અિધિનયમ-ર૦૦પ ના િનયમોના િનયમ-૮
�ુજબ ફ� ના દર ન�� કરવામાં આવેલ છે .

માટ� લેવાની ફ� (જો
હોય તો)
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પ્રકરણ-પ (િનયમ સંગ્રહ-૪)
નીિત ધડતર અથવા નીિતના અમલ સંબધ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપરામશર્ અથવા તે મના પ્રિતિનિધત્વ માટ� ની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની
િવગત .

પ.૧

�ું નીિતઓના ધડતર માટ� જનતાની અથવા તેના પ્રિતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/સહભા�ગતા
મેળવવા માટ� ની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના ન� ૂનામાં આવી નીિતની િવગતો
આપો.

અ.નં.

િવષય/�ુ�ૃો

�ું જનતાની

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ� ની વ્યવસ્થા

સહભાગીતા
�ુિનિ�ત
કરવા�ુ ં જ�ર�
છે ? (હા/ના)
૧

સરકારશ્રી તરફથી �

હા

(૧) સરકારશ્રી તરફથી અલગ અલગ િવષયોના

� કાયદામાં �ુધારો

કાયદામાં

�ુધારો

કરવા

માટ�

પ્રથમ

પ્રાથિમક

કરવામાં આવે છે તે

�હ�રના�ું બહાર પાડ� જનતાના વાંધા �ુચનો

કાયદા / િનયમોમાં

મંગાવવામાં આવે છે અને જનતા તરફથી વાંધા

�ુધારા �ગે

�ુચનો મળ્યા બાદ કાયદામાં જ�ર� �ુધારો કરવામાં

�હ�રનામા ની

આવે છે .

પ્રિસધ્ધી બાબત

(ર) �ુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ ની કલમ૯૩/૯૪ માં ગ્રામ સભા �ગેની જોગવાઈ કયાર્ �ુજબ
માન.�ુખ્ય મંત્રીશ્રી તરફથી બહાર પાડ�લ �ુચનાઓ
�ુજબ ગામે-ગામ "ગ્રામસભાઓ" યોજવામાં આવે છે .
અને આવી ગ્રામસભામાં �લ્લા / તા�ુકાના િવિવધ
ખાતાના અિધકાર�/ કમર્ચાર�ઓ હાજર રહ� ગામના
લોકો સાથે તેઓની �ુશ્ક�લી/ર�ુઆત સાંભળ� તેમના
પ્ર�ોનો િનકાલ કરવામાં આવે છે . આમ ગ્રામસભાથી
જનતાની સીધી સહભાગીતા મેળવવામાં આવે છે .

આનાથી નાગ�રકને કયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ધડતર અને અમલમાં
જનતાની સહભા�ગતા નકક� કરાઈ છે તે સમજવામાં મદદ થશે.
૫.૨

�ું નીિતઓના ધડતર માટ� જનતાની અથવા તેનાં પ્રિતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/સહભા�ગતા
મેળવવા માટ� ની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના
ન�ુનામાં આપો.

અ.નં.

િવષય/�ુ�ૃો

�ું જનતાની
સહભાગીતા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ� ની વ્યવસ્થા

�ુિનિ�ત
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કરવા�ું
જ�ર� છે ?

(હા/ના)
૧

ુ ને લગતા
મહ��લ

હા

(૧)

માન.�ુખ્ય

મંત્રીશ્રીના

“સ્વાગત”

કાયર્ક્રમ

હ�ઠળ

તેમજ િવિવધ

કોઈપણ નાગર�ક માન.�ુખ્ય મંત્રીશ્રીની કચેર�માં તેમના

િવભાગોને લગતા

કામ �ગે ર�ુઆત કર� તે ર�ુઆત વીડ�યો કોન્ફરન્સ

પ્ર�ોના િનકાલ

મારફતે સંબિધત �લ્લા કલેકટરશ્રીઓ સાથે ચચાર્ પરામશર્

બાબત.

કર� તેનો િનણર્ય લેવામાં આવે છે
(ર) માન.�ુખ્ય મંત્રીશ્રીના ફ�રયાદ િનવારણ કાયર્ક્રમ
�લ્લા કક્ષાએ કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષાપણા હ�ઠળ દર માસે
ચોથા �ુ�વાર� રાખવામાં આવે છે . આ ફ�રયાદ િનવારણ
કાયર્ક્રમમાં કોઈપણ નાગ�રક તરફથી કોઈપણ ખાતા
િવભાગને લગતી અર� ૧પ �દવસ પહ�લા સંબિધત
કચેર�ને મોકલીને તેની નકલ કલેકટર કચેર�ને મોકલવામાં
આવે છે તે આધાર� કલેકટર કચેર� તરફથી સંબિધત
ખાતાનો અ�ભપ્રાય મેળવી � તે અરજદારની હાજર�માં
તેની ફર�યાદ �ગે િનકાલ કરવામાં આવે છે .
(૩) દર માસે ત્રી� શિનવાર� �લ્લા સંકલન સિમિતની
મીટ�ગ �લ્લાના તમામ અિધકાર�શ્રીઓ સાથે કલેકટરશ્રી
ના અધ્યક્ષાપણ હ�ઠળ રાખવામાં આવે છે તેમા જનતાના
પ્રિતિનિધઓ માન.સંસદ સભ્યશ્રી/ માન.ધારાસભ્યશ્રીઓ
/માન.પ્ર�ુખશ્રી �જ.પં. તરફથી જનતાના પ્ર�ોની ર�ુઆત
કરવામા આવે છે અને તેનો િનણર્ય આ મીટ�ગમાં કરવામાં
આવે છે
(૪) કલેકટર કચેર�માં લોકોના પ્ર�ો સાંભળવા માટ�
જનસંપકર્ કચેર� કાયર્રત છે તેમાં વગર્-ર ના અિધકાર�
જનસંપકર્ અિધકાર� તર�ક� ફરજ બ�વે છે અને લોકોને

સાંભળ� જ�ર� માગર્દશર્ન �ુ�ુ પાડ� છે .

(પ) તા.૧-પ-ર૦૦૪ ના રોજથી માન.�ુખ્ય મંત્રીશ્રીના
વરદ હસ્તે "જન સેવા ક�ન્દ્ર" શ� કરવામાં આવેલ છે . �મા
જનતા તરફથી માકર્ શીટ, લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ િવગેર�ની ખર�
નકલ, દાખલાઓ, એફ�ડ�વીટ � તે �દવસે જ કર�
આપવામાં આવે છે �નો સારો એવો પ્રિતસાદ જનતા
તરફથી મળે લ છે .
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પ્રકરણ-૬ (િનયમ સંગ્રહ-પ)
�હ�ર તંત્ર અથવા તે ના િનયંત્રણ હ�ઠળની વ્ય�કતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની
કક્ષાઓ �ગે � ંુ પત્રક.

૬.૧

સરકાર� દસ્તાવેજો િવશેની મા�હતી આપવા નીચેના ન�ુનાનો ઉપયોગ કરો. જયાં આ
દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ છે તેવી જગ્યાઓ �વી ક� સ�ચવાલય કક્ષા, િનયામકની કચેર�,
કલેકટર કચેર�, અિધક કલેકટર કચેર�, પ્રાંત અિધકાર�ની કચેર�, મામલતદાર કચેર�
(અન્યો લખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો.)

અ�ુ.
નં.

દસ્તાવેજની કક્ષા

દસ્તાવેજ�ુ ં નામ

દસ્તાવેજ મેળવવાની

નીચેની વ્ય�કત

અને તેની એક

કાયર્પઘ્ધિત

પાસે છે /તેના

લીટ�માં ઓળખાણ
૧

િનયંત્રણમાં છે .

ુ
જમીન મહ��લ

સંબિધત અિધકાર�ના

અિધિનયમ-૧૮૭૯ ની

�ુકમ/નંબર/તાર�ખ

સાદા

કલમ-૬૬, ૬૭ �ુજબ

અથવા ગામ�ુ ં નામ

અર� કરવાની હોય

મામલતદારના

બાંધકામ િનમયબઘ્ધ

સવ� નંબર/બ્લોક

છે .

િનયંત્રણ હ�ઠળ નકલ

કરવા � ગામનો �ુકમ

નંબર ની િવગત

આપવાની કામગીર�

અન્ય દસ્તાવેજની જ�ર

જણાવવાની રહ�શે.

થાય છે .

(૧) સંબિધત અરજદાર� (૧) કલેકટર કચેર� ના
કાગળ

ઉપર

હોય તો તેની િવગત
(ર) હાલ મા�હતી
અિધકાર અિધિનયમર૦૦પ ના િનયમ-૬
માં જણાવ્યા પ્રમાણે
ન�ુના-ક માં અર�
કરવાની જોગવાઈ
કર� લી છે .

ર� કડર્ શાખાના નાયબ

(ર) પ્રાંત કચેર�માં
િશરરસ્તેદાર તેમજ
મામલતદાર
કચેર�માં નાયબ
મામલતદાર
ુ ના િનયત્રંણ
મહ��લ
હ�ઠળ નકલ
આપવાની કામગીર�
થાય છે .
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પ્રકરણ-૮ (િનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓનાં નામ,હો�ૃો અને અન્ય િવગતો.
૮.૧

�હ�ર તંત્રના સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ, મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ અને
િવભાગીય કાયદાક�ય (એપેલટ
ે ) સ�ાિધકાર� િવશેની સંપકર્ મા�હતી

સરકાર� તંત્ર�ુ ં નામ: કલેકટર કચેર�,અઠવાલાઇન્સ,�ુરત.
મદદનીશ સરકાર� માહ�તી અિધકાર�ઓ: નાયબ મામલતદારશ્રી, બીનખેતી શાખા, �ુરત
અ.નં. નામ
૧

હોદ્દો

શ્રી.આર.બી.�દવ નાયબ

STD

ફ�ક્સ નં.

૨૬૫૨૧૩૭

૨૬૫૫૭૫૭ 43.nasurat@gmail.com

કોડ
૦૨૬૧

ઇ-મેલ

ફોન નં.

મામ.શ્રી

સરના�ું
બીનખેતી
શાખા,
કલેક્ટર
કચેર�, �ુરત

સરકાર� તંત્ર�ુ ં નામ: કલેકટર કચેર�,અઠવાલાઇન્સ,�ુરત.
સરકાર� માહ�તી અિધકાર�ઓ: મામલતદારશ્રી, બીનખેતી શાખા, �ુરત
અ.નં નામ

હોદ્દો

.
૧

ક�.આર.ચૌધર� ઇ.ચા.

STD
કોડ

૦૨૬૧

ફોન નં.

ફ�ક્સ નં.

ઇ-મેલ

સરના�ું

૨૬૫૫૭૫૮

૨૬૫૫૭૫૭ 43.nasurat@gmail.co

બીનખેતી

મામલતદારશ્રી

m

શાખા,
કલેક્ટર
કચેર�, �ુરત

િવભાગીય એપેલટ
ે સ�ાિધકાર�: િનવાસી અિધક કલેક્ટરશ્રી
અ.નં. નામ
૧

હોદ્દો

એસ.ડ�.વસાવા િનવાસી

STD
કોડ

૦૨૬૧

ફોન નં.

ફ�ક્સ નં.

૨૬૫૫૮૨૮ ૨૬૫૫૭૫૭

ઇ-મેલ

સરના�ું

rdc-sur@gujarat.gov.in

બીનખેતી

અિધક

શાખા,

કલેક્ટરશ્રી

કલેક્ટર
કચેર�,
�ુરત

પ્રકરણ-૯
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ુ રવાની કાયર્પઘ્ધિત.
િનણર્ ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં અ�સ
૯.૧

�ુદા �ુદા �ુ�ૃાઓ �ગે

સરકારશ્રીના

િનણર્ય લેવા માટ� કઈ

બખપ/૧૦૨૦૧૮/૪૨૫/ક,

કાયર્પઘ્ધિત અ�ુસરવામાં

અરજદારશ્રી દ્વારા iora.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન બીનખેતી

આવે છે ? (સ�ચવાલય

પરવાનગીની અર� કરવામાં આવતાં સરકારશ્રીમાંથી � ૂવર્

િનયમસંગ્રહ અને

ચકાસણી અિધકાર�શ્રી દ્વારા અરજદારશ્રીની ઓનલાઇન અર�નો

કામકાજના િનયમોના

સ્વીકાર

િનયમસંગ્રહ અન્ય

�ુધારણા, મામલતદારશ્રી �ુ.એલ.સી., વધારાના મામલતદારશ્રી

િનયમો/ િવિનયમો

અને �ૃિષપંચ િસલ�ગ/ગણોત, નાયબ કલેકટરશ્રી સ્ટ�મ્પ ડ�ુટ�,

વગેર�નો સંદભર્ ટાંક�

�જલ્લા િનર�ક્ષકશ્રી જમીન દફતર ખા�ુ,ં ચીટનીશશ્રી, િવગેર�નો

શકાય.)

માંગવાપાત્ર અ�ભપ્રાય તેઓ દ્વારા ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવે

મહ�� ૂલ

કર�

અર�ની

િવભાગના

ઠરાવ

ક્રમાંક:

તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮

અનવ્યે

િવગતે

નાયબ

કલેકટરશ્રી

જમીન

છે . તેમજ અર�ની િવગતે ઓનલાઇન ૭/૧૨ તથા ગામ ન�ુના
નં.૬

ની

ચકાસણી

કર�

�-તે

જમીન

સંદભ�

કાયદાક�ય

જોગવાઇઓ અ�ુસાર સમય મયાર્દા �ુજબ ગ્રીન ચેનલ, યલો
ચેનલ તેમજ ર� ડ ચેનલ ન�� કર� iora.gujarat.gov.in ના અત્રેના
મામલતદારશ્રીના લોગીનમાં ઓનલાઇન અર� મોકલતાં અત્રેથી
સદર ઓનલાઇન અર� સહ અરજદારશ્રીએ સ્ક�ન કર�ને અપલોડ
કર� લ � ૂરાવઓ તેમજ અરજદારશ્રી દ્વારા ઉક્ત ઓનલાઇન
અર�માં સ્ક�ન કર�ને અપલોડ કર� લા અસલ �ુરાવાઓ અત્રે ર�ૂ
કરતાં અત્રેથી ઓનલાઇન અર� સબંિધત કલાકર્ તરફથી ક�સની
�ુંક� િવગત સહ ન�ધ નાયબ મામલતદારશ્રીને �ુકવામાં આવે છે .
નાયબ મામલતદારશ્રી દ્વારા ઉક્ત અર�ની િવગતે ર�ૂ કર� લ
કાગળો તથા ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ કામના કાગળો તપાસી
મામલતદારશ્રીને મોકલે છે . મામલતદારશ્રી સદર અર�ના
કાગળો

ચકાસીને

iora.gujarat.gov.in

ના

િનવાસી

અિધક

કલેકટરશ્રીના લોગીનમાં મં�ુર/નામં�ુર/દફતર� માટ� મોકલે છે .
િનવાસી અિધક કલેકટરશ્રી તરફથી સદર�ુ ં અર�/ક�સના કાગળો
ચકાસી મં�ુર/નામં�ુર/દફતર� ના અ�ભપ્રાય સાથે કલેકટરશ્રીને
મોકલવામાં આવે છે .
ુ અિધિનયમ
ત્યારબાદ કલેકટરશ્રી તરફથી જમીન મહ��લ
-૧૮૭૯ ની કલમ-૬૫, ૬૬, ૬૭, ૬૭(ક), િનયમ-૧૦૦, ૧૦૧
તથા સરકારશ્રીના તા.ર૭-૭-૮૦ ના ઠરાવ તેમજ ત્યારબાદ
વખતો-વખત �ુધાર� લ ઠરાવો/પ�રપત્રો ઘ્યાનમાં લઈ િનવાસી
અિધક કલેકટરશ્રી / કલેકટરશ્રી દ્વારા ક�સના કાગળો ચકાસી
ઓનલાઇન iora.gujarat.gov.in પોટર્ લ પર કાયર્વાહ� કરતાં
મં�ુર/નામં�ુર/દફતર� નો િનણર્ય લેવામાં આવે છે . ઉક્ત િનણર્ય
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થયા બાદ તાત્કા�લક અસરથી અરજદારશ્રી દ્વારા ઓનલાઇન
પોટર્ લ ઉપર નાંખેલ તેમનાં મોબાઇલ નંબર તથા ઇ-મેલ એડ્ર�સ
ઉપર િનણર્યની િસસ્ટમ દ્વારા �ણ કરવામાં આવે છે .

૯.ર

બાબતો

�વી

ક�,

�ુદરતી

અગત્યની બાબતો માટ�

અગત્યની

આપિ�,

માહામાર�,

કોઈ ખાસ િનણર્ય લેવા

વાવાઝો�ુ,ં ર� લ, ભાર� વરસાદથી શહ�ર ક� ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં

માટ�ની દસ્તાવે�

નીચાણવાળા ભાગોમાં પાણી ભરાય જવા, કોમી તોફાનો થવા

કાયર્પઘ્ધિતઓ/ ઠરાવેલી

�વી અગત્યની બાબતોમાં ડ�ઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની જોગવાઈ,

કાયર્પઘ્ધિતઓ /િનયત

બોમ્બે પોલીસ એકટ, સી.આર.પી.સી. ની િવિવધ જોગવાઈઓ

માપદં ડો/ િનયમો કયા

હ�ઠળ ટોચના અિધકાર�ઓ સાથે તાક�દની મીટ�ગ લોકોને

કયા છે ? િનણર્ય લેવા માટ�

સલામત જગ્યાએ ખસેડવા રાહત ક�મ્પો, �ડ પેક�ટ, પીવાના પાણી

કયા કયા સ્તર� િવચાર

વ્યવસ્થા કરવા માટ� કલેકટરશ્રીના અઘ્યક્ષપણા હ�ઠળ વગર્-૧ ના

કરવામાં આવે છે ?

અિધકાર�ઓને લાયઝન અિધકાર�ઓ તર�ક� તથા વગર્-૧ તથા ર
ના અિધકાર�ઓને નોડલ ઓફ�સર તર�ક� પ�રિસ્થિત ઉપર દ� ખર� ખ
રાખવા િનમ�ુકં કરવામાં આવે છે અને આ મીટ�ગની કાયર્વાહ�
ન�ધ તૈયાર કર� તમામ અિધકાર�ઓને મોકલવામાં આવે છે .

૯.૩

�ુદરતી

િનણર્યને જનતા �ુધી

કોઈપણ

આપ�ત્�

�ગે

હવામાન

ખાતા

તરફથી

પહ�ચાડવાની કઈ

આગાહ�ની �ણ કરવામાં આવે ક� �ુરત જ ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં

વ્યવસ્થા છે ?

ગામપંચાયત દ્રારા તથા શહ�રમાં મહાનગરપા�લકાની મદદથી
માઈક ઘ્વારા લોકોને સલામત જગ્યાએ ખસી જવા તેમજ
માછ�મારોને દ�રયામાં ન જવા, ખોટ� અફવાઓથી �ુર રહ�વા
ચેતવણી આપવામાં આવે છે .

૯.૪

િનણર્ય લેવાની પ્ર�ક્રયામાં

(૧) કલેકટરશ્રી, �ુરત

�નાં મંતવ્યો લેવાનાર છે

(ર) કિમશ્નરશ્રી �ુરત મહાનગરપા�લકા

તે અિધકાર�ઓ કયા છે ?

(૩) પોલીસ કિમશ્નરશ્રી �ુરત શહ�ર
(૪) �ુખ્ય કારોબાર� અિધકાર�શ્રી�ુરત શહ�ર� િવકાસ સત્તા મંડળ
(પ) પ્રાંત અિધકાર�શ્રીઓ
(૬) મામલતદારશ્રીઓ

૯.પ િનણર્ય લેનાર �િતમ સત્તાિધકાર� કોણ છે ?

કલેકટરશ્રી, �ુરત

૯.૬

� અગત્યની બાબતો પર �હ�ર સત્તાિધકાર�

�ુદરતી આપિ�, માહામાર�, વાવાઝો�ુ,ં ર� લ,

ઘ્વારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે તેની મા�હતી

ભાર� વરસાદથી શહ�ર ક� ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં

અલગ ર�તે નીચેના ન� ૂનામાં આપો.

નીચાણ વાળા ભાગોમાં પાણી ભરાય જવા,
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કોમી તોફાનો

ક્રમ નંબર
�ના પર િનણર્ય લેવાનાર છે તે

�ુદરતી આપિ�, માહામાર�, વાવાઝો�ુ,ં ર� લ, ભાર� વરસાદથી શહ�ર ક�

િવષય

ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં નીચાણવાળા ભાગોમાં પાણી ભરાય જવા, કોમી
તોફાનો �ગે લેવા પાત્ર પગલા

માગર્દશર્ક � ૂચન/�દશાિનદ� શ જો કોઈ

ડ�ઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટ

હોય તો
કોઈપણ �ુદરતી આપિત્ત �ગે હવામાન ખાતા તરફથી આગાહ�ની �ણ

અમલની પ્ર�ક્રયા

કરવામાં આવે ક� � ુરત જ ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં ગામપંચાયત દ્રારા તથા
શહ�રમાં મહાનગરપા�લકાની મદદથી માઈક ઘ્વારા લોકોને સલામત
જગ્યાએ ખસી જવા તેમજ માછ�મારોને દ�રયામાં ન જવા, ખોટ�
અફવાઓથી �ુર રહ�વા ચેતવણી આપવામાં આવે છે .
િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહ�માં સંકળાયેલ

(૧) કલેકટરશ્રી �ુરત

અિધકાર�ઓનો હો�ૃો

(ર) કિમશ્નરશ્રી �ુરત મહાનગરપા�લકા
(૩) પોલીસ કિમશ્નરશ્રી �ુરત શહ�ર
(૪) �ુખ્ય કારોબાર� અિધકાર�શ્રી �ુરત શહ�ર� િવકાસ સત્તા મંડળ
(પ) પ્રાંત અિધકાર�શ્રીઓ
(૬) મામલતદારશ્રીઓ

ઉપર જણાવેલ અિધકાર�ઓના સંપકર્

(૧) કલેકટરશ્રી �ુરત

�ગેની મા�હતી

(ર) કિમશ્નરશ્રી �ુરત મહાનગરપા�લકા
(૩) પોલીસ કિમશ્નરશ્રી �ુરત શહ�ર
(૪) �ુખ્ય કારોબાર� અિધકાર�શ્રી �ુરત શહ�ર� િવકાસ સત્તા મંડળ
(પ) પ્રાંત અિધકાર�શ્રીઓ
(૬) મામલતદારશ્રીઓ

જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો, કયાં

ઉપરોકત પેરા ૯.૧ માં લીધેલ િનણર્ય સામે સ�ચવશ્રી મહ�� ૂલ િવભાગ

અને ક�વી ર�તે અપીલ કરવી ?

(િવવાદ) અમદાવાદની કોટર્ માં અપીલ કરવાની જોગવાઈ છે .

પ્રકરણ -૧૦
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની મા�હતી - ��ુ સ્તકા
અ�ુ.

નામ

હોઘ્દો

એસટ�ડ�
કોડર્

૧

શ્ર ક�.આર.ચૌધર�

ઇ.ચા.

૦ર૬૧

ફોનનંબર

ફ�કસ

કચેર�

ધર

૨૬૫૫૭૫૮

--

ઈ-મેઈલ

-

બી-બ્લોક,

બીનખેતી
શ્રી આર.બી.�દવ

નાયબ

કલેકટર કચેર�
અઠવાલાઇન્સ,

મામલતદારશ્રી

૨

સરના�ુ.

૦ર૬૧

૨૬૫૨૧૩૭

--

-

પાંચમો માળ,
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મામલતદારશ્રી

૩

શ્રી સહદ� વિસ�હ

�ુરત.

ક્લાકર્

૦ર૬૧

૨૬૫૨૧૩૭

--

-

ક્લાકર્

૦ર૬૧

૨૬૫૨૧૩૭

--

-

પટાવાળા

૦ર૬૧

૨૬૫૨૧૩૭

--

-

એચ.ભાડલીયા

૪

શ્રી �હતેશ
.ડ�.ગરાસીયા

૫

શ્રી આર.એમ.વૈધ્ય
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પ્રકરણ -૧૧(િનયમ સંગ્રહ-૧૦)
ુ બ મહ�નતાણાની પઘ્ધિત સ�હત દર� ક
િવિનયમોમાં જોગવગાઈ કયાર્ �જ
અિધકાર� અને કમર્ ચાર�ને મળ� ંુ માિસક મહ�નતા� ંુ

ક્રમ

નામ.

હોદ્દો.

નં.

માિસક

વળતર/

િવિનયમમાં જણાવ્યા

મહ�નતા�ુ ં

વળતર ભથ્�ુ ં

�ુજબ મહ�નતા�ુ ં નકક�
કરવાની કાયર્પઘ્ધિત

૧

શ્રી ક�.આર.ચૌધર�

ઇ.ચા.

૯૧,૩૩૫/-

મામલતદારશ્રી
બીનખેતી

૨

શ્રી આર.બી.�દવ

૩

શ્રી સહદ� વિસ�હ એચ.ભાડલીયા

ક્લાકર્

૪

શ્રી �હતેષ ડ�. ગરાસીયા (લીયન

ક્લાકર્

તમામ ભથ્થા

સરકારશ્રીના નાણા

સ�હત

િવભાગના ઠરાવ
અ�ુસાર

નાયબ

--||--

--||--

૨૭,૪૩૧/-

--||--

--||--

૨૬,૫૮૩/-

--||--

--||--

૩૭,૮૭૩

--||--

--||--

મામલતદારશ્રી ૪૮,૩૬૮/-

મામલતદાર કતારગામ કચેર�)

૫

શ્રી આર.એમ.વૈધ્ય

પટાવાળા
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પ્રકરણ-૧૬ (િનયમ સંગ્રહ-૧પ)
વી���ુ પે ઉપલભ્ય મા�હતી
૧૬.૧

વી��ુ�પે ઉપલભ્ય િવિવધ યોજનાઓની મા�હતીની િવગતો આપો.

www.collectorsurat.in
1.

Case Judgements

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Application forms Downloads
Govt. Resolutions
Disaster Management
Rain fall Details
Important Telephone Numbers
Media Gallery
Application Status of Section 43, 65, 66, 65-A,
65-B, JMN
Case Status: RTS, CTS, SUO MOTO, 73AA, JMN
SIT Status
E-Citizen

9.
10.
11.

right to information
citizen charter
forms downloads

12.

FAQ’S

APPLICATION FOR ANDROID MOBILE PHONE ON
GOOGLE PLAY STORE
GO TO GOOGLE PLAYSTORE & SEARCH:
COLLECTOR OFFICE SURAT
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પ્રકરણ-૧૭ (િનયમસંગ્રહ-૧૬)
મા�હતી મે ળવવા માટ� નાગ�રકોની ઉપલભ્ય સવલતોની િવગતો
૧૭.૧

લોકોને મા�હતી મળે તે માટ� િવભાગે અપનાવેલ સાધનો,પઘ્ધિતઓ અથવા સવલતો �વી ક�,
જનસંપકર્ અિધકાર�ની કચેર�, બી-બ્લોક, ત્રીજો માળ, કલેકટર કચેર�, �જલ્લા સેવા સદન-૨
અઠવાલાઇન્સ, �ુરત
�હ�ર ખબરનાં અન્ય સાધનોઃ-જન સેવા ક�ન્દ્ર,પોલીસ હ�ડ કવાટર્ રની બા�ુમાં અઠવાલાઈન્સ,
�ુરત
વતર્માનપત્રોમાં
નો�ટસ બોડર્ ઉપર મા�હતી પ્રિસઘ્ધ કર� શકાય છે .
કચેર�માં ર� કડર્ � ુ ં િનર�ક્ષણ કર� શકાય છે
દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવાની પઘ્ધિત :- અરજદાર� સંબિં ધત િવષયને લગતી મા�હતી
મેળવવા માટ� અર� કરવાથી તેમને નકલ આપવામાં આવે છે .
ઉપલભ્ય �ુ�દ્રત િનયમસંગ્રહ :- કચેર�માં ઉપલભ્ય રાખવામાં આવેલ છે .
�હ�ર તંત્રની વેબસાઈટ :- વેબસાઈટ પર �ુકવામાં આવે છે .
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