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વહ%વટ%તં; જવાબદાર અને પારદશ'ક બને તે માટ+ ?યાયL ૂણ'

યવહાર અને િનZઠાએ

વહ%વટ%તં;ના આવ\યક ]ુણો છે . વહ%વટ%તં;ની કાય'દ7તા અને _ુJધતા માટ+ નાગ=રકને <હ+ર
સ)ામંડળની કાય'િવિધઓની જUર% કાગળો અર`ઓની અને એ માટ+ િનયત થયેલ માપદં ડોની
<ણકાર%હોય તો કાય'દ7તા અને _ુJધતા બંને ,ુFૃઢ બનાવી શકાય. આ િસJધાંતને અ9ુસર%ને 6યેક
<હ+રમંડળના કામકાજમાં પારદિશbતા અને જવાબદાર%ને ઉ)ેજન આપવાના હ+R ુથી <હ+ર સ)ામંડળોના
િનયં;ણ હ+ઠળની મા=હતી નાગ=રકો મેળવી શક+ તે માટ+ ક+?c સરકાર+ તાર%ખ ૧૨મી ઓકટોબર-૨૦૦૫થી
<હ+ર મા=હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ <હ+ર કર+ લ છે .
]ુજરાત િમનરલ ર%સચ' એ?ડ ડ+વલપમે?ટ સોસાયટ%, ગાંધીનગરની કચેર% Jવારા <હ+ર
મા=હતીની િવિવધ e ૃિ)ઓ અને યોજનાઓનો અમલ કરવાની fુ દ% fુ દ% શાખાઓના અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫ના અમલ અ?વયે ૧ થી ૧૭ િનયમસં.હો તૈયાર કર%ને આ LુMતકામાં સમાિવZટ
કરવામાં આવેલ છે . તેમાં અ;ેની કચેર%ની fુ દ% fુ દ% શાખાઓ Jવારા hુતરિવiાન અને ખિનજ
ખાતાની યોજનાઓનો અમલ, કાય'પJધિત શાખાઓના કમ'ચાર%/ અિધકાર%ની િવગતો jવી ક+ તેમની
સ)ાઓ અને ફરજો, કાય', જવાબદાર%ઓ વગેર+ િવગતોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે . કોઇ પણ
નાગ=રકને સરળતાથી મા=હતી ઉપલWધ થઇ શક+ તેની કાળ` રાખીને તથા સરળ ]ુજરાતી ભાષામાં
નાગ=રકો સહ+લાઇથી સમ` શક+/ <ણી શક+ તે ર%તે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . j ખાતાની વેબસાઇટ
નં.www.gmrds.in ઉપરથી <ણી શકાશે. મહદ8શે ઉtોગકારોને, િમનરલ એસોસીએશનોને/કચેર%ઓને
તથા કોઇ પણ નાગ=રકને માગ'દશ'ન માટ+ ઉપયોગી િનવડશે.
૧.

સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો

ર.

અિધકાર%uીઓ અને કમ'ચાર%ઓની સ)ા અને ફરજો

૩.

કાય કરવા માટ+ ના િનયમો, િવિનયમો, ,ુચનાઓ, િનયમસં.હ અને દફતરો

૪.

નીિત ઘડતર અને નીિતના અમલ માટ+ સંબધ
ં ી જનતાના િતિનિધ6વ માટ+ની યવથા

પ.

દતાવેજો ક7ાઓ 8ગે9 ુ ં પ;ક

૬.

<હ+રતં;ને લગતા બોડ' , પ=રષદો, સિમિતઓ અને અ?ય મંડળો 8ગેની િવગત િનયત
નAુનામાં મા=હતી.
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૭.

સરકાર% મા=હતી અિધકાર%ઓના નામ હોFૃો અ?ય િવગતો

૮.

િનણ'ય લેવાની =Iયામાં અ9ુસરવાની કાય'પJધિત

૯.

અિધકાર%ઓ અને કમ'ચાર%ઓની મા=હતી-LુMતકા (ડ%ર+ કટર%)

૧૦.

િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયા' Aુજબ મહ+નતાણાની પQિત સહ%ત દર+ ક અિધકાર%અને કમ'ચાર%ને
મળRું માિસક મહ+નતાSુ

૧૧.

6યેક સંથાને ફાળવેલ 8દાજપ;

૧૨.

સહાયક% કાય'Iમોના અમલ 8ગેની પQિત

૧૩.

આપેલ રાહતો, પરમીટ ક+ અિધTૃત મેળવનારની િવગતો

૧૪.

કાય કરવા માટ+ નકક% કર+ લા ધોરણો

૧૫.

િવ<SુUપે ઉપલWધ મા=હતી

૧૬.

મા=હતી મેળવવા માટ+ નાગ=રકોને ઉપલWધ સવલતોની િવગત

૧૭.

અ?ય ઉપયોગી મા=હતી
]ુજરાત િમનરલ ર%સચ' એ?ડ ડ+વલપમે?ટ સોસાયટ%, ગાંધીનગરને સંબિં ધત ઘણી ખર% મા=હતી

<હ+ર જનતાને સામેથી જ L ૂર% પાડ% લોકતં;ની કામગીર%માં પારદિશbતતા લાવવા એક સંિનZઠ યાસ
કરવામાં આવેલ છે .
આમ છતાં આ LુMતકા આખર% નથી અને <હ+ર જનતાના િતભાવો ,ુચનો <vયા બાદ દર
વષw આ કારની LુMતકાને અtતન કરવામાં આવનાર છે . આશા છે <હ+ર જનતા આ LુMતકાનો
મહ)મ લાભ લેશે.
આ LુMતકામાં આવર% લેવાયેલ િવષયો 8ગે વxુ મા=હતી મેળવવા માટ+ આ LુMતકામાં
દશા' વેલ <હ+ર મા=હતી અિધકાર%ઓનો સંપક' સાધવાનો રહ+ છે .
આ LુMતકામાં ઉપલWધ ન હોય તે મા=હતી મેળવવા માટ+ અરજદાર+ િનયત ફોમા' માં, િનયત
ફ% સાથે <હ+ર મા=હતી અિધકાર%uી, ]ુજરાત િમનરલ ર%સચ' એ?ડ ડ+વલપમે?ટ સોસાયટ%,Wલોક નં.૧,
સાતમો માળ, ઉtોગભવન, ગાંધીનગરને અર` કરવાથી મા=હતી મળ% શકશે.

4

