કલેકટર અને િજ લા ચુટં ણી અિધકારી ીની કચેરી, ચુટં ણી શાખા,
િજ લા સેવા સદન, મ નં-૧, ાઉ ડ લોર,
સુભાષ ીજ સકલ પાસે, અમદાવાદ
માિહતી મેળવવાના અિઘકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ના અમલીકરણ બાબત.
માિહતી મેળવવાના અિધિનયમ-૨૦૦૫ની જોગવાઈઓ અનુસંધાને કલેકટર કચેરી ખાતે ચૂંટણી શાખા માટે એપલેટ
ઓથોરેટી તરીકે અિધક િજ લા ચુંટણી અિધકારી ી, અમદાવાદ અને

હેર માિહતી અિધકારી તરીકે મામલતદાર ી, (ચુંટણી)

અમદાવાદની િનયુિ ત થયેલ છે . સદર અિધિનયમની કલમ-૪(ખ)ના મુ ા નં-૧ થી ૧૭માં જણાવેલ િવગતોની માિહતી મુ ાવાર નીચે
મુજબ છે .
મુ ા
નં

મુ ાની િવગત

અમલીકરણની િવગત

૧

યવ થાતં ો, કાય અને ફરજોની
િવગતો

અ ેની કચેરીની ચુંટણી શાખામાં નીચે મુજબ યવ થા તં અમલમાં છે .
સંસદીય મતદાર િવભાગ અને િવઘાનસભા મતદાર િવભાગની ચૂંટણી તેમજ મતદારયાદી તૈયાર
કરવા માટે િજ લા ક ાએ િજ લા ચૂંટણી અિઘકારી તરીકે કલેકટર ીને િનયુકત કરવામાં આવેલ છે.
તેમનાં તાબા નીચે અિઘક િજ લા ચૂટં ણી અિઘકારી અને મામલતદાર(ચૂંટણી) ઉ૫રાંત ચૂંટણી શાખામાં
નાયબ મામલતદાર અને કલાક ફરજ બ વે છે .
જે માં મુ ય વે સંસદીય / િવઘાનસભા મતદાર િવભાગની મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવી, મતદારોને
ફોટો ઓળખ૫ ો આ૫વા ઉ૫રાંત સંસદીય / િવઘાનસભા મતદાર િવભાગની ચૂંટણીની કામગીરીનો
સમાવેશ થાય છે .
ઉ૫રાંત નીચે મુદા નં.ર માં જણાવેલ િવગતે કામગીરી / ફરજો બ વવામાં આવે છે .

૨

િવભાગ
અિધકારીઓ
અને
કમચારીઓની સ ાઓ અને ફરજો

(i) લોકસભા તેમજ િવઘાનસભાની ચૂંટણી માટે િનયત કાયદા અને િનયમો હેઠળ િતરહીત મતદારયાદી
તૈયાર કરવાની કામગીરી (ii) મતદાન મથકો નકકી કરવાની કામગીરી ઉ૫રાંત (iii) (૧)મતદાતાઓને
ફોટો-ઓળખ કાડ આપવા (૨)ઓળખ કાડને લગતા સુધારાઓ (૩)ડુિ લકેટ ફોટો આઇડી કા સ
બનાવવા (૪) હેર જનતાની માગણી અ વયે મતદાર યાદીની માિણત નકલો આપવી (૫)ચૂંટણી
સંબંિધત રેકડની

૩

િનણય
લેવાની
અનુસરવાની પ ધિત

૪

કાય કરવા માટે ન કી કરેલ ા ધોરણો

૫

કાય
કરવા માટેના િનયમો,
િવિનયમો, સુચ નો, િનયમસં હો
અને દફતરો

૬

િવભાગના
યિ તઓ

િનયં ણ

યાઓ

હેઠળની

ળવણી (૬)મતપેટીઓ, િવ

ં મતદાન યં ો,

લોખંડની પેટીઓ અને મતદાર

યાદીના અગાઉના રેકડની ળવણી માટેની જવાબદારી (૭)ચૂંટણી સંબિં ધત ટેશનરી છપાવવી અને
ળવવી (૮)િવધાનસભા ચૂંટણીનું અસરકારક અને સુચા સંચ ાલન (૯)ઉમેદવારોના ઉમેદવારીપ ો
વીકારવા અને ચકાસણી કરવી (૧૦)હ રફ ઉમેદવારોને ચૂટં ણી તીકો ફાળવવા (૧૧)ચૂંટણી સંબંિધત
નો ટસ િસ ધ કરવી (૧૨)હરીફ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરવી (૧૩)મતપ ો છપાવવા અને સેવા
મતદારોને ટપાલ મતપ ો મોકલવા (૧૪)ચુંટણી સામ ી સાથે મતદાન અિધકારીઓને મતદાન મથક પર
મોકલવા (૧૫)મતદાનના દવસે મતિવ તારમાં મતદાન
યાની દેખરેખ અને (૧૬)ભારતના ચૂટં ણી
પંચ અને મુ ય ચૂંટણી અિધકારીને જ રી અહેવાલ મોકલવા (૧૭)ચૂંટણી દરિમયાન વૈધાિનક
જોગવાઈઓ મુજબ મુ ત અને યાયી રીતે ચુટં ણી
યા પૂણ કરવાની સંપણ
ુ જવાબદારી.
ભારતના ચૂટં ણી પંચ તથા મુ ય િનવાચન અિઘકારી ી, ગાંઘીનગર વારા વખતોવખત આ૫વામાં
આવતી સુચ ના મુજબ તબકકાવાર મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવાની અને સંસદીય/િવઘાનસભા ચૂંટણીની
કામગીરી કરવામાં આવે છે .
ભારતના ચૂટં ણી પંચ તથા મુ ય િનવાચન અિઘકારી ી, ગાંઘીનગર વારા વખતોવખત આ૫વામાં
આવતી સુચ ના મુજબ તબકકાવાર મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવાની અને સંસદીય/િવઘાનસભા ચૂંટણીની
કામગીરી કરવામાં આવે છે .
અ ેની ચુંટણી શાખામાં થતી િવિવધ કામગીરીના િનયમો, િવિનયમો, સુચનો, િનયમસં હો િવગેર ે નીચે
મુજબ છે.
(૧) લોક િતિનિધ વ અિધિનયમ-૧૯૫૦
(૨) લોક િતિનિધ વ અિધિનયમ-૧૯૫૧
(૩) મતદાર ન ધણી િનયમો-૧૯૬૦
(૪) ચુંટણી સંચાલન િનયમો- ૧૯૬૧
(૫) સીમાંકન અિઘિનયમ-૨૦૦૨
સંસદીય મ.િવ.માં સમાિવ િવ.સ.મ.િવ.ના ચૂંટણી અિઘકારી ી તરીકે નાયબ કલેકટર
ક ાના અિઘકારી ીઓ ફરજ બ વે છે જેઓ િવ.સમ.િવ.નાં ચૂંટણી અિઘકારી ી તરીકે ૫ણ ફરજ
બ વે છે . તે જ રીતે િવ.સમ.િવ.નાં મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારી ી તરીકે મામલતદાર ક ાના
અિઘકારી ીઓ ફરજ બ વે છે . જે ઓ િવ.સમ.િવ.નાં મદદનીશ ચૂંટણી અિઘકારી ી તરીકે ૫ણ ફરજ
બ વે છે . ઉ૫રાંત મતદારયાદીની કામગીરી માટે મતદાર ન ઘણી અિઘકારી ીઓ, મદદનીશ મતદાર
ન ધણી અિધકારી ીઓ, બી.એલ.ઓ. ફરજ બ વે છે .
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૭

૮
૯

૧૦

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

નીિત ઘડતર અથવા તેના અમલ
સંબંધી જનતા સ યો સાથે સલાહ
પરામશ માટે અથવા તેમના
િતિનિધ વ માટે કોઈ યવ થા
હોય તો તેની િવગતો
િવભાગના િનયં ણ હેઠળ બોડ,
પ રષદ અને સિમિતઓની િવગતો
અિધકારી ીઓ અને કમચારીઓની
માિહતી પુિ તકા

િવિનમયોમાં જોગવાઈઓ કયા
મુજબ મહેનતાણાની પ ધિત
સિહત તેના દરેક અિધકારીઓ અને
કમચારીઓને મળતા
માિસક
મહેનતા ં
યેક સં થાને ફાળવેલ અંદાજપ
સહાયકી કાય મોના અમલ અંગે
પ ધિત
રાહતો, પરિમટ કે અિધકૃત અંગ ેની
માિહતી
વી
પે ઉપલ ધ માિહતી

મુદા નં.૪ મુજબ

અ ેની ચુંટણી શાખાને સદરહુ ં બાબત લાગુ પડતી નથી.
અ ેની ચુંટણી શાખાના અિધકારી ી/કમચારી ીના નામની િવગતો.
(૧) ી સી.એ.ગાંધી- અિધક િજ લા ચૂંટણી અિઘકારી ી
(૨) ી એમ.પી.પં યા- અિધક િજ લા ચૂટં ણી અિધકારી ી-(૨) (નવી ઉભી થયેલ જ યાએ)
(૩) ી એ. .પટેલ- મામલતદાર ી(મતદારયાદી)
(૪) િવવેક બી.દર - મામલતદાર ી (ચૂટં ણી)
(૫) સુ ી પ પટેલ- મામલતદાર ી
(૬) પા થવ એ. ભાટી- મામલતદાર ી
(૭) ણવ વી. પટેલ- મામલતદાર ી
(૮) ી એન.એસ.ભાવસાર- નાયબ મામલતદાર
(૯) ી .બી,પટણી- નાયબ મામલતદાર
(૧૦) ી એસ.એલ.ડામોર- લાક
(૧૧) ી જે .કે.રાણા- લાક
(૧૨) ી કે.એ.મોદી- લાક
(૧૩) ી એન.આર.મેણાત-કલાક
(૧૪) ી આર.જે .દાંતણીયા- પટાવાળા
રા ય સરકાર ી તરફથી વગવાર િનયત કરેલ પગાર ધોરણ મુજબ દરેક વગના
અિધકારી ી,કમચારી ીઓને તેમની નોકરીને યાને લઈ િનયમ મુજબ માિસક પગાર/ મળતર ચુકવવામાં
આવે છે .

અ ન
ે ી ચુંટણી શાખા ને સદરહુ ં બાબત લાગુ પડતી નથી.
અ ન
ે ી ચુંટણી શાખા ને સદરહુ ં બાબત લાગુ પડતી નથી.
અ ેની ચુંટણી શાખા ને સદરહુ ં બાબત લાગુ પડતી નથી.
િવ

પે અ ેની શાખાની દરેક કામગીરીની માિહતી www.ahmedabad.gujarat.gov.in અને

www.ceo.gov.in ઉપર ઉપલ ધ છે .
૧૫

માિહતી મેળ વવા માટે નાગરીકોને
ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો

૧૬

હેર માિહતી અિધકારી ીઓના
નામ, હો ા અને બી િવગતો

૧૭

અ ય ઉપયોગી માિહતી

અ ેની શાખાથી દરેક કામગીરીની માિહતી www.ahmedabad.gujarat.gov.in

અને

www.ceo.gov.in ઉપર ઉપલ ધ છે તથા વધુ માિહતી માટે ચુંટણી શાખા વારા માિહતી ઉપલ ધ
કરવામાં આવે છે .
િવવેક બી. દર મામલતદાર(ચૂંટણી) અને

હેર માિહતી અિધકારી ી, અમદાવાદ. ટે.નં

૦૭૯-૨૭૫૫૨૨૬૫, EX-૧૧૨

તા: ૦૧/૦૧/૨૦૧૯
થળ: અમદાવાદ

હેર માિહતી અિધકારી અને
મામલતદાર (ચુટં ણી) અમદાવાદ
નં.ઈએલસી/આર.ટી.આઈ/પી.એ.ડી/૨૦૧૯
કલેકટર અને િજ લા ચુંટણી અિધકારીની કચેરી
સુભાષ ીજ સકલ પાસે,અમદાવાદ
તારીખ:૦૧/૦૧/૨૦૧૯

િત
ી કલેકટર સાહેબ,
પી.આર.ઓ. શાખા, અમદાવાદ તરફ ઉ૫ર મુજબ માિહતી સાદર કરેલ છે.
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