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3 
 

માહીતી (મેળવવાનો) અડધકાર અડધડનયમ, ૨૦૦૫ની કલમ-૪ (બી) હેઠળ નક્કી કરવામાાં 

આવેલ ૧૭ મુદ્દાઓને લગતી ગજુરાત લોકાયુક્તશ્રીની કચેરી, ગાાંધીનગરની માહીતી:- 
 

 માહિતીનો અહિકાર અહિહનયમ, ૨૦૦૫ ની કલમ-૪(૧)(ખ) ની જોગવાઈ મુજબ દરકે જાિેર 

સત્તા મંડળે નીચે દર્ાાવેલ ૧૭ મુદ્દાઓની માહિતી તૈયાર કરવાની િોય છે.  
 

મુદ્દા નં. ૧  વ્યવસ્થા તંત્ર, કાયો અન ેફરજો. 
મુદ્દા નં. ૨   અહિકારીઓ અન ેકમાચારીઓની સત્તા અન ેફરજો.  
મુદ્દા નં. 3  દેખરખે અને જવાબદારીના માધ્યમ સહિત હનર્ણ્ાય લેવાની પ્રહિયામાં   

  અનુસરવાની કાયારીહત. 
મુદ્દા નં. ૪  કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરલેા િોરણો (Norms)   
મુદ્દા નં. ૫  કચેરીના કાયો બજાવવા માટે કમાચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા   

  હનયમો/ હવહનયમો, સૂચનાઓ, હનયમ સંગ્રિો અને રકેોડા . 
મુદ્દા નં. ૬  જાિેર તંત્ર અથવા તેના હનયંત્રણ િેઠળ િોય તેવા દસ્તાવેજોના વગોનું  પત્રક.   
મુદ્દા નં. ૭  નીહત  ઘડતરના અથવા તેના અમલીકરણના સંબંિમાં જનતાના સભ્યો સાથે 

હવચાર હવહનમય માટે અથવા તેમના દ્વારા રજૂઆત માટેની હવદ્યમાન કોઈ 

વ્યવસ્થાની હવગતો.  
મુદ્દા નં. ૮  તેના ભાગ તરીકે બનલેા બોડા , કાઉન્સીલો, સહમહતઓ અને બીજા મંડળોનું પત્રક 

તેમજ તેમની બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની કાયાનોિંો 

લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ?  
મુદ્દા નં. ૯     અહિકારી/કમાચારીઓની માિીહત  પુહસ્તકા.  
મુદ્દા નં. ૧૦  અહિકારી/કમાચારીઓને મળતું માહસક મિેનતાણું.  
મુદ્દા નં. ૧૧  તમામ યોજનાઓ સૂહચચત ખચા અને ચુકવેલા નાણા પરના અિેવાલોની હવગતો 

દર્ાાવતી તેની દરકે એજન્સીને ફાળવેલ અંદાજપત્ર.  
મુદ્દા નં. ૧૨  ફાળવેલ રકમો સહિત સબસીડી કાયાિમોની અમલ બજવણીની રીત અને એવા 

કાયાિમોના લાભાથીઓની હવગતો.  
મુદ્દા નં. ૧૩  આપેલ છૂટછાટો, પરવાનગીઓ તથા અહિકૃહતઓ મેળવનારાની હવગતો.  
મુદ્દા નં. ૧૪  ઈલેકટર ોહનક સ્વરૂપમાં ઉપલબ્િ અથવા તેની પાસેની માહિતીને લગતી હવગતો. 
મુદ્દા નં. ૧૫  જાિેર ઉપયોગ માટે હનભાવવામા ંઆવતા િોય, તો તેવા ગ્રંથાલય અથવા તેના 

વાંચનકક્ષના કામકાજના કલાકો સહિતની માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને  

ઉપલબ્િ સુહવિાઓની હવગતો. 
મુદ્દા નં. ૧૬  જાિેર માહિતી અહિકારીઓના નામો, િોદ્દા અન ેબીજી, હવગતો. 
મુદ્દા નં. ૧૭  ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માિીતી પ્રહસધ્િ કરવી જોઈર્ે અને ત્યારપછી દર વર્ષે 

આ પ્રકાર્નોને અદ્યતન કરવા જોઈર્ે.  
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મુદ્દા નાં. ૧  વ્યવસ્કથા તાંત્ર, કાયો અને ફરજો. 
વ્યવસ્કથા તાંત્રઃ-   

કચેરીનુાં વહીવટી માળખુાં 
 

લોકાયુક્તશ્રી  
રજીસ્કટર ાર   

નાયબ રજીસ્કટર ાર  
મદદનીશ રજીસ્કટર ાર 

સડચવ 
 સેકશન અડધકારી  

 

૧ કચેરીનુાં 
સરનામુાં  

લોકાયુક્ત કચેરી, લોકાયુક્ત ભવન,  
સેક્ટર ૧૦-બી, સે.ર૧ પોલીસ સ્ટેશન સામે,  
ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

૨ કચેરી સમય સવારના ૧૦.૩૦ થી સાાંજ ે૬.૧૦ સુધી 
(રીશેષ સમય અડધો કલાક બપોરે ર થી ૩ કલાક દરમમયાન)   

 

મુદ્દા નાં. ૧  વ્યવસ્કથા તાંત્ર, કાયો અને ફરજો. 
 

કાયો અને ફરજોઃ-  
 

ગજુરાત રાજ્યમાં જાિેર િોદે્દદારો સામે આકે્ષપોની તપાસ કરવા તેમજ ખોટા અને કુ્ષલ્લક 

આકે્ષપો સામે જાિેર િોદે્દદારોની પ્રહતષ્ઠા અને ગૌરવનંુ રક્ષણ કરવા માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી 

બાબતો માટે જોગવાઈ કરવા બાબત લોકાયુક્ત અહિહનયમ, ૧૯૮૬ અમલમાં આવેલ છે. આકે્ષપ 

એટલે જાિેર િોદે્દદાર ે તેના િોદ્દાની િેહસયતમાં ભ્રષ્ટાચાર માટે દોહર્ષત િોય અથવા તેનામાં 

કતાવ્યહનષ્ઠાનો અભાવ િોય અથવા અંગત હિત અથવા અયોગ્ય કે ભ્રષ્ટ પ્રયોજનોથી પોતાના કાયો 

અદા કરવા પ્રેરાયો િોય અથવા પોતાને અથવા અન્ય કોઈ વ્યહક્તને લાભ મળે અથવા અનુગ્રિ 

થાય અથવા અન્ય કોઈ વ્યહક્તને ગેરવ્યાજબી નુકસાન અથવા િાડમારી થાય તે રીતે પોતાના 

િોદ્દાનો દુરઉપયોગ કયો િોય એવું પ્રહતજ્ઞાપૂવાકનું કથન.   
 

જાહેર હોદે્દદાર  
 

 જાિેર િોદે્દદાર એટલે કે,  
૧. મુખ્ય મંત્રી, મંત્રી, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, નાયબ મંત્રી, મુખ્ય મંત્રીના સંસદીય સહચવો. 
ર. કંપની અહિહનયમ, ૧૯પ૬ ની કલમ ૬૧૭ મુજબ, જ ેસરકારી કંપનીમાં તેની ભરપાઈ  થયેલી 

ર્ેર મૂડીની એકાવન ટકા કરતાં ઓછી ન િોય તેટલી મૂડી રાજ્ય સરકાર િરાવતી િોય તે 

સરકારી કંપનીના અધ્યક્ષ અથવા ઉપાધ્યક્ષ અને જ ે કંપનીમાં તેની ભરપાઈ થયેલી ર્ેર 

મૂડીની એકાવન ટકા કરતાં ઓછી ન િોય તેટલી મૂડી રાજ્ય સરકાર િરાવતી િોય તે 

કંપનીની સિાયક િોય તેવી કંપનીના અધ્યક્ષ અથવા ઉપાધ્યક્ષ અથવા બીનસરકારી 

ડાયરકેટર /સભ્ય  
૩. મંુબઈ અહિહનયમ અથવા ગજુરાત અહિહનયમની રૂએ અથવા તે િેઠળ સ્થપાયેલ રાજ્ય 

સરકારની માહલકીના અથવા તેના હનયંત્રણ િેઠળના કોપોરરે્નના અધ્યક્ષ અથવા 

ઉપાધ્યક્ષ અથવા બીનસરકારી ડાયરકેટર /સભ્ય 
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૪. ગજુરાત રાજ્યમાં કાયદાથી સ્થાહપત યુહનવહસાટીના કુલપહત   
 
મુદ્દા નાં. ૨   અડધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો.  
   
 માનનીય લોકાયુક્તશ્રી ધ્વારા કચેરીના રહજસ્ટર ારશ્રીને જાિેર િોદે્દદાર સામે મળેલ 

ફહરયાદમાં પ્રાથહમક તપાસ કરવાની સત્તા સોપંેલ છે તેમજ કચેરીના હનભાવ માટેની નાણાકીય 

સત્તા સોપવામાં આવલે છે. માનનીય લોકાયુક્ત દ્વારા કચેરીના અહિકારીઓ તેમજ કમાચારીઓને 

જ ેફરજો સોપંવામાં આવે છે તે મુજબ કામગીરી કર ેછે.  
 
મુદ્દા નાં. 3  દેખરખે અને જવાબદારીના માધ્યમ સડહત ડનર્મય લેવાની પ્રડિયામાાં  

  અનુસરવાની કાયમરીડત. 

 
 લોકાયુક્ત કચેરીમાં મળેલ ફહરયાદમાં હનણાય લેવા માટે ગજુરાત લોકાયુક્ત હનયમો, ૧૯૮૯ 

મુજબ કાયાવાિી કરવામાં આવે છે. સદરિુ હનયમોના પ્રકરણ ર, ૩ અને ૪ માં તેની જોગવાઈ 

કરવામાં આવેલ છે.  
 

મુદ્દા નાં. ૪  કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરલેા ધોરર્ો (Norms)  
  

લોકાયુક્ત કચેરી ખાતે ન્યાયીક, વિીવટી તેમજ હિસાબી કામગીરી કરવામાં આવે છે આ 

અંગે કોઈ િોરણો નક્કી કરવામાં આવેલ નથી. દરકે પ્રકારનું કાયા યોગ્ય સમયમાં નીચે  દર્ાાવેલ 

ખાતાના અહિકારી/કમાચારી દ્વારા કરવામાં આવે છે.  
 
 

 
 
 

 

મુદ્દા નાં. ૫  કચેરીના કાયો બજાવવા માટે કમમચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાતા  ડનયમો/ 

ડવડનયમો, સૂચનાઓ, ડનયમ સાંગ્રહો અને રકેોિમ. 
 

ગજુરાત લોકાયુક્ત અહિહનયમ, ૧૯૮૬ ની જોગવાઈઓ અમલમાં લાવવાના િેતુ માટે 

માનનીય લોકાયુકતશ્રીને મળેલ સત્તાની રૂએ ‘ગજુરાત લોકાયુક્ત હનયમો, ૧૯૮૯‘ બનાવવામાં 

આવેલ છે. અને તે હનયમો મુજબ ન્યાહયક કાયાવાિી િાથ િરવામા ંઆવે છે જ ેઅત્રેની કચેરીની 

વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવેલ છે. વિીવટી અને નાણાકીય બાબતોમાં સરકારશ્રીના પ્રવતામાન 

હનયમોની જોગવાઈ મુજબ કાયાવાિી કરવામાં આવે છે. 
 

 
 
 

ન્યાયીક વિીવટી હિસાબી 
મદદનીર્ કલાકા /ગજુ. ટાઇપીસ્ટ  મદદનીર્ 
સેક્ર્ન અહિકારી મદદનીર્ રજીસ્ટર ાર સહચવશ્રી 
મદદનીર્ રજીસ્ટર ાર રજીસ્ટર ારશ્રી રજીસ્ટર ારશ્રી 
રજીસ્ટર ારશ્રી   
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મુદ્દા નાં. ૬ જાહેર તાંત્ર અથવા તેના ડનયાંત્રર્ હેઠળ હોય તેવા દસ્કતાવજેોના વગોનુાં  પત્રક.   
 

લોકાયુક્ત કચેરીમાં નીચે મુજબના પત્રક હનભાવવામાં આવે છે. 
 

  ન્યાડયક ડવભાગઃ  
૧. ઈન્કવાયરી રહજસ્ટર, ર. ઈન્વેસ્ટીગેર્ન રહજસ્ટર, ૩. રોજમેળ રહજસ્ટર,                    
૪. વીટનેર્ રહજસ્ટર, પ. લીટીગેર્ન રહજસ્ટર, ૬. આર.ટી.આઈ. અપીલ રહજસ્ટર  

 

  વહીવટી ડવભાગઃ  
૧. િાજરી પત્રક, ર. અવર-જવર રહજસ્ટર, ૩. ખાતાકીય તપાસનું રહજસ્ટર,                      
૪. ગણવેર્નું રહજસ્ટર, પ. આકહસ્મક રજાનું રહજસ્ટર,  

 

  ડહસાબી ડવભાગઃ  
૧. જનરલ કેર્બુક, ર. પરમેનન્ટ એડવાન્સ રહજસ્ટર, ૩. આઈકેર્ રહજસ્ટર,                 
૪. સીવીલ-સી રહજસ્ટર, પ. ચેકબુક રહજસ્ટર, ૬. એક્સપેન્ડીચર (ખચા) રહજસ્ટર,                    
૭. એ.બી.સી. રહજસ્ટર, ૮. મેડીકલ બીલ રહજસ્ટર, ૯. ડેડસ્ટોક રહજસ્ટર. 

 
મુદ્દા નાં. ૭  નીડત  ઘિતરના અથવા તેના અમલીકરર્ના સાંબાંધમાાં જનતાના સભ્યો સાથે 

ડવચાર ડવડનમય માટે અથવા તેમના દ્વારા રજૂઆત માટેની ડવદ્યમાન કોઈ 

વ્યવસ્કથાની ડવગતો.  
 

 લોકાયકુ્ત કચેરીને લાગ ુપડત ુું નથી.  
 

મુદ્દા નાં. ૮  તેના ભાગ તરીકે બનેલા બોિમ, કાઉન્સીલો, સડમડતઓ અને બીજા માંિળોનુાં 

પત્રક તેમજ તેમની બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની 

કાયમનોાંધો લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ?  
 

લોકાયકુ્ત કચેરીને લાગ ુપડત ુું નથી.  
 
મુદ્દા નાં. ૯     અડધકારી/કમમચારીઓની માહીડત  પડુસ્કતકા. 
  

લોકાયકુ્ત કચેરીના અહિકારી/કમાચારીઓની માિીહત  પુહસ્તકા આ સાથે સામેલ 

છે.  
 

મુદ્દા નાં. ૧૦  અડધકારી/કમમચારીઓને મળતુાં માડસક મહેનતાર્ુાં.  
 

સરકારશ્રીના પ્રવતતમાન નનયમોનસુાર અતે્રની કચેરીના અનિકારી/ 
કમતચારીઓને મહનેતાણ ુચકુવવામાું આવે છે.  
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મુદ્દા નાં. ૧૧  તમામ યોજનાઓ સૂડચત ખચમ અને ચુકવેલા નાર્ા પરના અહેવાલોની ડવગતો 

દશામવતી તેની દરકે એજન્સીને ફાળવેલ અાંદાજપત્ર. 
 

લોકાયુક્ત કચરેીની કોઈ યોજના નથી પરંતુ લોકાયુક્ત કચેરીના વિીવટી ખચા માટે 

નીચે મુજબ બજટેની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે.   
 

લોકાયુક્તશ્રીના પગાર-ભથ્થાનો ખચાઃ-  

માંગણી નં. ૩૫,  

બજટે સદર-૨૦૬૨-૦૦-૦૦૩-૦૧  

લોકાયુક્તનો ખચા  (Charged) હબનમતપાત્ર. 

લોકાયુક્ત કચેરીના કમાચારી/અહિકારીગણના પગાર-ભથ્થા તથા અન્ય ખચાઃ-  
માંગણી નં. ૩પ  
બજટે સદરઃ ૨૦૬૨-૦૦-૧૦૩-૦૨ 

લોકાયુક્ત કચેરીનો ખચા (Voted)  મતપાત્ર  

 

મુદ્દા નાં. ૧૨  ફાળવેલ રકમો સડહત સબસીિી કાયમિમોની અમલ બજવર્ીની રીત અને 

એવા કાયમિમોના લાભાથીઓની ડવગતો.  
  

લોકાયુક્ત કચેરીને લાગુ પડતું નથી. 
 

મુદ્દા નાં. ૧૩  આપેલ છૂટછાટો, પરવાનગીઓ તથા અડધકૃડતઓ મેળવનારાની ડવગતો.  
   

લોકાયુક્ત કચેરીને લાગુ પડતું નથી. 
 
મુદ્દા નાં. ૧૪  ઈલેકટર ોડનક સ્કવરૂપમાાં ઉપલબ્ધ અથવા તેની પાસેની માડહતીને લગતી 

ડવગતો. 
   

ગજુરાત લોકાયુક્ત કચેરીની વેબસાઈટ ઉપર ગજુરાત લોકાયુકત અહિહનયમ- 
૧૯૮૬ અને ગજુરાત લોકાયુકત હનયમો-૧૯૮૯ અંગ્રજેી તેમજ ગજુરાતી ભાર્ષામાં  
તથા, િેલ્પલાઇન નંબર, અહિકારી/કમાચારીઓની હવગત હવગેર ેકચેરીની  
વેબસાઇટ – https://lokayukta.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબ્િ છે.   

  

મુદ્દા નાં. ૧૫  જાહેર ઉપયોગ માટે ડનભાવવામાાં આવતા હોય, તો તેવા ગ્રાંથાલય અથવા 

તેના વાચનકક્ષના કામકાજના કલાકો સડહતની માડહતી મેળવવા માટે 

નાગડરકોને  ઉપલબ્ધ સુડવધાઓની ડવગતો. 
 

લોકાયુક્ત કચેરીને લાગુ પડતું નથી. 
 

https://lokayukta.gujarat.gov.in/
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મુદ્દા નાં. ૧૬  જાહેર માડહતી અડધકારીઓના નામો, હોદ્દા અને બીજી ડવગતો. 
લોકાયુક્ત કચેરીમાં માહિતીનો અહિકાર અહિહનયમ, ૨૦૦૫ ની જોગવાઈ મુજબ 

નીચે દર્ાાવેલ અહિકારીઓ ફરજ બજાવે છે.  
 

જાિેર માહિતી અહિકારી એપેલેટ ઓથોરીટી 
શ્રી કે. પી. ર્ાિ, સેકર્ન ઓફીસર મીસ હવલાસ એમ. દેસાઇ, સહચવ 
૦૭૯-ર૩ર પપ૮૦૮ (ઓ) ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૬૭૦ (ઓ) 

 
મુદ્દા નાં. ૧૭  ઠરાવવામાાં આવે તેવી બીજી માહીતી પ્રડસધ્ધ કરવી જોઈશે અને ત્યારપછી 

દર વર્ષે આ પ્રકાશનોને અદ્યતન કરવા જોઈશે.  
 

લોકાયુક્ત કચેરી સ્વતંત્ર અન ેસ્વાયત સંસ્થા છે. કચેરીનુ ંકામ તપાસ અને અન્વેર્ષણ પ્રકારનુ ં

છે. કચેરીની મુખ્ય કામગીરી જાિેર પદાહિકારીઓ  જમે કે મુખ્ય મંત્રી, મંત્રીઓ, રાજ્ય કક્ષાના 

મંત્રીઓ, નાયબ મંત્રીઓ, સંસદીય સહચવો, સરકારી કંપની/તેની સિાયક કંપની/ સરકારી 

માહલકીનાં અન ેસરકારી હનયંત્રણ િેઠળનાં બોડા/ કોપોરરે્નના અધ્યક્ષ/ ઉપાધ્યક્ષ બીન સરકારી 

ડાયરકેટર/ સભ્ય અન ેયુહનવહસાટીના કુલપહત (વાઈસ ચાન્સેલર) સામેની ભ્રષ્ટાચાર અન ેસત્તાના  

દુર-ઉપયોગ અંગેના આકે્ષપોની ફહરયાદ મળેથી તપાસ કરવાની છે.  
 

ગજુરાત લોકાયુક્ત એક્ટ ૧૯૮૬ ની કલમ-૯(૧) મુજબ આ અહિહનયમની જોગવાઈઓને 

આહિન રિીને કોઇપણ વ્યહક્ત, રાજ્ય સેવક તરીકેની તેની િેહસયત હસવાય, આ અહિહનયમ િેઠળ 

લોકાયુક્તને આક્ષેપો જણાવતી ફરીયાદ કરી ર્કે છે. 
 
પરંતુ, નારાજ થયેલ વ્યહકત, મૃત્યુ પામી િોય અથવા કોઇપણ કારણસર જાતે કામ કરવાને 

અસમથા િોય ત્યાર ેકાયદાની રુએ જ ેકોઇ વ્યહક્ત તેની સંપહત્તનું પ્રહતહનહિત્વ િરાવતી િોય તે 

વ્યહક્ત અથવા યથાપ્રસંગે, તેણે આ અથે અહિકૃત કરલેી કોઇ વ્યહક્ત ફહરયાદ કરી ર્કે છે.  
 
કલમ-૯(૨) મુજબ દરકે ફહરયાદ હનયત કરલે નમુનામાં કરવાની રિે છે અને તેની સાથે 

હનયત કયાા મુજબનું સોગંદનામંુ રજૂ કરવાના િોય છે.  
 
કલમ-૯(3) મુજબ અન્ય કોઇ અહિહનયમમાં ગમે તે મજકુર િોય તેમ છતા,ં પોલીસ 

કસ્ટડીમાં અથવા જલેમાં અથવા પાગલ વ્યહક્તઓ માટેના કોઇ આશ્રયસ્થાનમાં અથવા તેમના 

માટેના અન્ય સ્થળે િોય તેવી કોઇ વ્યહક્તએ લોકાયકુ્તને લખેલો કોઇ પત્ર, જનેા સરનામે તે પત્ર 

લખ્યો િોય તેને, પોલીસ અહિકારીએ અથવા એવી જલે, આશ્રયસ્થાન અથવા અન્ય સ્થળનો 

િવાલો િરાવતી બીજી વ્યહક્તએ ખોલ્યા હવના અને હવલંબ કયાા વગર રવાના કરવાનો િોય છે 

અને લોકાયુક્તને ખાતરી થાય કે તેમ કરવું જરુરી છે, તો તેઓ, તે પત્રને પેટા કલમ (૨) ની 

જોગવાઇઓ અનુસાર કરલેી ફહરયાદ તરીકે ગણી ર્કે  છે. 
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કલમ-૯(૪) મુજબ ફરીયાદીએ, હનયત કરવામાં આવેલ છે તે રીતે અને ત ે સત્તાહિકારી 

અથવા એજ્નન્સી પાસે, રૂ. ૧૦૦૦/- (એક િજાર રુહપયા) ની રકમ અનામત મૂકવાની િોય છે, પરંતુ 

લોકાયુક્ત, લેહખતમાં પૂરતાં કારણો નોિંીને, ફરીયાદીને આ કલમ િેઠળ રકમ અનામત મૂકવાની 

જરુહરયાતમાંથી મુક્ત કરી ર્કે છે. લીિેલ અનામત રકમનો હનકાલ અહિહનયમની કલમ-૨૧ મુજબ 

કરવામાં આવે છે.  
 

કલમ-૯(૫) મુજબ આ અહિહનયમની કલમ ૧૦ માં અથવા તેની અન્ય કોઇ જોગવાઈમાં 

ગમે તે મજકુર િોય તેમ છતાં, આ અહિહનયમ િેઠળ જાણીજોઇને અથવા દ્વેર્ષપૂવાક ફરીયાદમાં  

કોઇપણ ખોટો આકે્ષપ કરનાર દરકે વ્યહક્તને, દોહર્ષત ઠયે, બે વર્ષાની મુદત સુિીની કેદની હર્ક્ષા 

થઈ ર્કે છે અને તે દંડને પણ પાત્ર થાય છે. આ હર્ક્ષાપાત્ર ગુનો પોલીસ અહિકારનો ગણારે્. 
 
ક્લમ-૧૦(૨)  મુજબ લોકાયુક્ત સમક્ષની દરકે તપાસ ખાનગીમાં ચલાવવાની િોય છે અને 

ખાસ કરીને ફહરયાદીની અને જનેે તપાસથી અસર થતી િોય તે જાિેર િોદે્દદારની ઓળખ તપાસ 

પિેલાં, તપાસ દરમ્યાન અથવા ત્યારપછી, કોઈપણ રીતે તે પ્રહસધ્િ કરી ર્કારે્ નિી.ં  
ઉપરોક્ત જોગવાઈના ઉલ્લંઘન થયેથી સદરિુ ગુના માટે દોહર્ષત ઠયે, બ ે વર્ષાની મુદત 

સુિીની કેદની હર્ક્ષા કરવામાં આવે છે તેમજ તે દંડને પાત્ર પણ થાય છે.   
 
----------------------------------------------------------------------  
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લોકાયુક્ત કચેરીના અહિકારી/કમાચારીઓની માહિતી. (મુદ્દા નં. ૯ )  
 

અ.નું.  અનિકારીનુું નામ હોદ્દો ટેલીફોન નુંબર 
૧. જસ્ટીસશ્રી આર.એચ.શકુલ    માન. લોકાયકુ્તશ્રી  ૨૩૨-૫૬૬૬૭ 

ફેક્ષ-ર૩રપપ૭પપ 
૨. શ્રી બી. ડી. સોની  રજજસ્રાર  ૨૩૨-૫૬૬૬૯ 
૩. શ્રીમતી એમ. પી. પુંચાલ આસીસ્ટન્ટ રજજસ્રાર  ૨૩૨-૫૫૭૫૩ 
૪. મીસ નવ. એમ. દેસાઇ  સચચવ  ૨૩૨-૫૬૬૭૦ 
૫. શ્રી વી. એમ. ભટ્ટ  સેકશન અનિકારી(જયડુી) ૨૩૨-૫૫૭૫૧ 
૬. શ્રી કે. પી. શાહ  સેકશન અનિકારી ૨૩૨-૫૫૮૦૮ 
૭. શ્રી એમ. ટી. મેથ્ય ુ પ્રા.સેકે્રટરી ટુ લોકાયકુત  ર૩ર-પ૬૬૬૮ 
૮ શ્રી વી. આર. પટેલ ગજુરાતી સ્ટેનો. ગે્રડ-૧  ૨૩૨-૫૫૮૦૭  
૯. શ્રી પી. આર. પટેલ  મદદનીશ -- 

૧૦. શ્રી એ. કે. વ્યાસ  મદદનીશ -- 
૧૧. શ્રી એ. આર. નતવારી કલાકત  -- 
૧ર. શ્રી એમ. આર. જોષી  ગજુરાતી ટાઈનપસ્ટ  -- 
૧૩. શ્રી આર. એ. સોની  કલાકત કમ ટાઈનપસ્ટ  -- 

 
 
 
 

 
                                     

 


