પ્રકરણ : ૧
પ્રસ્તાવના
૧.૧

આ પુસ્તિકા (માસ્િિી અસ્િકાર અસ્િસ્િયમ , ૨૦૦૫) િી લોકશાિીમાં
પ્રાશ્રાદભૂસ્મકા અંગે જાણકારી

િાગસ્રકો

માસ્િિગાર

થાય

અિે

વિીવટમાં પારદસ્શિિા અિે જવાબદારીિે ઉત્તેજિ
મળે િેમજ સ્વલંબિા દૂ ર થાય.

૧.૨

આ પુસ્તિકાિો ઉદ્દેશ / િેિુ

વિીવટમાં થિાં વ્યવિારમાં સામાન્ય િાગસ્રકિે
માસ્િિી ઉપલબ્િ થાય અિે વાદસ્વવાદ વગર વિીવટ
ચાલે અિે સરળિા રિે.

૧.૩

આ પુસ્તિકા કઇ વ્યસ્િઓ / સંતથાઓ / સંગઠકો વગેરિ
ે ે સરકારિા વિીવટમાં પારદસ્શિિા આવે જે માટે દરેક
ઉપયોગી છે ?

વ્યસ્િિે ઉપયોગી થાય.

૧.૪

આ પુસ્તિકામાં આપેલી માસ્િિીિું માળખુ

માસ્િિી મેળવવાિા અસ્િકાર અસ્િસ્િયમ ૨૦૦૫ અિે

૧.૫

િેિો અમલ, િા.૧૨-૧૦-૨૦૦૫ થી થશે.
વ્યાખ્યાઓ ( પુસ્તિકામાં વાપરવામાં આવેલ જુ દા જુ દા --શબ્દોિી વ્યાખ્યા આપવા સ્વિંિી )

૧.૬

કોઇ વ્યસ્િ આ પુસ્તિકામાં આવરી લેવાયેલ સ્વષયો અંગે સબંસ્િિ ખાિાિા વડા અિે ઉપસ્તથિ સત્તા અસ્િકારી
વિુ માસ્િિી મેળવવા માંગે િો િે માટે િી સંપકિ વ્યસ્િ .

૧.૭

આ પુસ્તિકામાં ઉપલબ્િ િ િોય િે માસ્િિી મેળવવા માસ્િિી મેળવવાિા અસ્િકાર અસ્િસ્િયમ ૨૦૦૫
માટે િી કાયિપદ્વસ્િ અિે ફી.

િેઠળ સ્િયિ કરેલ કાયિપદ્વસ્િ અિુસાર.

પ્રકરણ :૨
( નનયમ – સંગ્રહ (૧) )
સંગઠનની નવગતો કાયો અને ફરજો
૨.૧

જાિેર િંત્ર ઉદ્દેશ / િેિુ

િી આર્મસિ એકટ-૧૯૫૯ િથા િે િેઠળિા આર્મસિ રુલ્સ -૧૯૬૨ િેઠળ
તવરક્ષણ માટે િા િસ્થયાર પરવાિા િી ફાળૅ વણી કરવી , મુંબઇ પોલીસ
એકટ-૧૯૫૧ મુજબ કાયદો અિે વ્યવ્તથા જાળવવા િથા સ્િયંત્રણ માટે
પ્રસ્િબંસ્િિ જાિેરિામાઓિી પ્રસ્સસ્દ્વ કરી અમલીકરણ કરવાિી , િથા
ઇન્ડીયિ પીિલ કોડ -૧૮૬૦ િથા િી ફોજદારી કાયિરીિી અસ્િસ્િયમ ૧૯૭૩ મુજબ કાયદો અિે વ્યવ્તથા જાળવવા કાર્યવાિિી કરવાિી િેમજ િી
ગુજરાિ અસામાસ્જક પ્રવૃસ્િ પ્રસ્િબંિક અસ્િસ્િયમ -૧૯૮૫ મુજબ
અસામાસ્જક િત્વો સામે અટકાયિિી પગલા લેવાિી કાયિવાિી કરવાિી,
િી પેટરોસ્લયમ એકટ-૧૯૩૪ િથા પેટરોસ્લયમ રુલ્સ -૨૦૦૨ િેઠળ
પેટરોલીયમ પરવાિા અિે પેટરોલીયમ એિ.ઓ.સી આપવાિી ,િી
પોઇઝિ એકટા -૧૯૧૯ િથા િે િેઠળિા સ્િયમો -૧૯૬૩ િેઠળ પોઇઝ્િ
પરવાિા આપવાિી િથા રીન્યુ કરવાિી કામગીરી િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ
-૧૯૮૪ િથા િે િેઠળિા રુલ્સ -૧૯૮૩ િેઠળ એક્ષ્પ્લોઝીવ પદાથિિી
એિ.ઓ.સી િથા પરવાિા આપવાિી , િી સીટીઝિ શીપ એકટ -૧૯૫૫
િથા િે િેઠળિા સ્િયમો -૧૯૫૬ િેઠળ ભારિેય િાગસ્રકત્વ આપવાિી
કાયિવાિી કરવાિી િથા િે િેઠળિા સ્િયમો , ઠરાવો , પસ્રપત્ર મુજબ
જરૂરી કાયો અિે ફરજો બજાવવાિા રિે છે .

૨.૨

જાિેર િંત્રિું સ્મશિ / દુ રંદેશીપણુ કાયદો અિે વ્યવતથા જાળવવા અંગે મુંબઇ પોલીસ અસ્િસ્િયમ -૧૯૫૧
(સ્વઝિ)

િી જોગવાઇઓ િેઠળ જાિેરિામા પ્રસ્સદ્વ કરીિે પ્રસ્િબંિો મુકવા અંગે ,
ગેરકાયદે સર િારણ કરેલા િસ્થયારો ઉપર સ્િયંત્રણ , ગેરકાયદે સર
લાયસંસ વગર િારણ કરેલા તફોિક પદાથો ઉપર સ્િયંત્રણ , પોઇઝિ
પદાથોિા ગેરકાયદે સર રાખવા ઉપર સ્િયંત્રણો રાખવાિો િેિુ છે .

૨.૩

જાિેર િંત્રબો ટું કો ઇસ્િિાસ અિે િેિી કાયદો અિે વ્યવતથા જાળવવા અંગિ
ે ા કાયદા િથા િે િેઠળિા સ્િયમો
રચિાિો સંદભિ

િેમજ વિીવટી િુ કમો િેઠળ િેમજ અવરિવર સરકારશ્રીિા ઠરાવો /
પસ્રપત્રો િેઠળ વિીવટી કામગીરીમાં સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટશ્રી િરફ્થી લેવાિો
સ્િણિયિો સમાવેશ થાય છે .

૨.૪

જાિેર િંત્રિી ફરજો

આ અંગેિા િોરણો જે િે કાયદાથી િક્કી થયેલ છે . જેથી લાગુ પડિા
કાયદાઓ અિે સ્િયમો અિે સરકારી ઠરાવો વંચાણો લઇ સ્જલ્લામાં
કાયદો અિે વ્યવતથા િી પસ્રસ્તથસ્િ જાળવવાિી કામગીરી કરવાિી
િંત્રિી ફરજો છે .

૨.૫

જાિેર િંત્રિી મુખ્ ય પ્રવૃસ્િઓ / કાયો

કાયો અિે ફરજો.
૧. તવરક્ષણ માટે િસ્થયાર પરવાિા આપવા.
૨. તવરક્ષણ માટે િસ્થયાર પરવાિા િાજા કરવા.
૩. એક્ષ્પ્લોઝીવિા સ્િયમો િેઠળ તટોરેજ લાયસંસ િથા એિ.ઓ.સી
આપવી.
૪. કાયમી / િં ગામી ફટાકડા પરવાિા આપવા.
૫.પેટરોસ્લયમ પરવાિા િથા પેટરોસ્લયમ એિ.ઓ.સી આપવી
૬. પોલઝિ પરવાિા આપવા િથા િાજો કરવો.
૭. જન્મ , મરણ , લગ્નિા પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ કરવી.
૮. પાસા કાયદા િેઠળ અસામાસ્જક િત્વોિી અટકાયિ કરવી.
૯. સોલેશ્યમ તકીમ િેઠળ (િીટ એંડ રિ) ભોગ બિેલ વ્યસ્િઓિા
વારસદારોિે સિાય ચુકવવા કાયિવાિી કરવી.
૧૦. ચાસ્રત્ર અિે પૂવિ ઇસ્િિાસ અંગેિા અસ્ભપ્રાય આપવા.
૧૧. િાલુકા સબ જેલિા કે દીઓિે ખોરાક પુરો પાડવા અંગેિા કોન્ટર ાક્ટ
મંજુર કરવા.
૧૨. લોંગ ટમિ સ્વઝા લંબાવવા અંગે સરકારશ્રીિા ગૃિ સ્વભાગમાં
દરખાતિ મોકલવી.
૧૩. િી સીટીઝિ શીપ એકટ અિે રુલ્સ િેઠળ ભારિીય િાગસ્રકત્વ
મેળવવા અંગેિી દરખાતિો સરકારશ્રીમાં મોકલવી.
૧૪. િોટલ પરવાિા અંગે અપીલિા કે સોમાં સ્િણિય કરવાિી.
૧૫. સલ્ફર િથા સોડીયમ ક્લોરેટિા પરવાિા િથા એિ.ઓ.સી આપવી.
૧૬. ફોરેિ કોંટરીબ્યુશિ એકટ -૧૯૭૬ િથા િે િેઠળિા સ્િયમો -૧૯૭૬
મુજબ સ્વદે શરથી દાિ મેળૅવવા અંગે પ્રમાણપત્રવ આપવું.
૧૭.િેલીકો્ટરિા ઉિરાણ અંગે એક ટર ાસ્ફક રુલ્સ એંડ એગ્યુલેશિ િેઠળ
એિ.ઓ.સી આપવી.
૧૮. પ્રદુષણિે લગિી ફરીયાદ અિે િેિા સ્િકાલ કરાવવો.
૧૯. આમજિિા િરફથી મળૅ િા આવેદિપત્રો તવીકારી સરકારશ્રીમાં
મોકલવાં.
૨૦. લો ઓફીસસિ રુલ્સ -૧૯૩૯ મુજબ સ્જલ્લા સરકારી વકીલ િથા
આસી. પબ્લીક પ્રોસીક્યુટરોિી સ્િમણુંક અંગિ
ે ી દરખાતિો ગૃિ
સ્વભાગમાં મોકલવી.
૨૧.ન્યુઝ પેપર પ્રસ્સસ્દ્વ અંગે ટાઇટલ વેરીસ્ફકે શિિી દરખાતિ કે દ્ર
સરકારિ મોક્લવી.
૨૨. પોલીસ કતટડીમાં થિાં મૃત્યુિાં પ્રસંગે મેજીતટર ે રીયલ ઇં કવાઅયરી
િથા ગૃિ સ્વભાગ િથા માિવ અસ્િકારે પંચિે રીપોટિ મોકલવો.
૨૩. સ્વદે શમાં મૃત્યુ પામેલ ઇસમોિા સ્કતસામાં િેમિા વારસદારોિે
સ્વદે શી દુ િાવાસ િરફથી મળૅ િા િાણાંિી ચુકવણીિી કાયિવાિી કરવામાં
આવે છે .

૨.૬

જાિેર િંત્ર દ્વારા આપવામાં આવિી પેટરોલીયમ લાયસંસ અિે એિ.ઓ.સી, પોઇઝિ પરવાિો , તવરક્ષણ
સેવાઓિી યાદી અિે િેિુ સંસ્ક્ષપ્ત માટે િા િસ્થયાર પરવાિો , એકક્ષ્પ્લોઝીવ પદાથોિા સંગ્રિ માટે
સ્વવરણ

એિ.ઓ.સી અંગેિી માંગણીઓ અંગેિી સ્િયિ થયેલ િમુિામાં અરજી
સાથે જરૂરી પુરાવા, ક્જેકલીતટ પ્રમાણે રજુ કરવાિા પુરાવાઓ સાથે
અરજી કરવાિી રિે છે .

૨.૭

જાિેર િંત્રિા રાજ્ય, સ્િયાર્મક કચેરી , સ્જલ્લા કક્ષાએ મેજીતટર ે ટશ્રી , પ્રાંિ કક્ષાએ સબ ડીવીઝિલ મેજીતટર ે ટશ્રી ,
પ્રદે શ , સ્જલ્લો, બ્લોક વગેર ે તિરોએ િાલુકા કક્ષાએ કાયિપાલક મેજીતટર ે ટશ્રી કાયિરિ છે .
સંતથાગિ માળખાિો આલેખ (જ્યાં

લાગુ પડિુ િોય ત્યાં)
૨.૮

જાિેર

િંત્રિી

અસરકારિા

અિે સરકારીિા વખિોવખિિા કાયદાઓિું પાલિ થાય અિે લોકો ભયમુિ

કાયિક્ષમિા વિારવા માટે િી લોકો વાિાવરણમાં રિે િેમજ કાયદો અિે વ્યવતથાિી જાળવણી માટે
પાસેથી અપેક્ષાઓ.

પ્રસ્િબંસ્િિ જાિેરિામાઓિો અમલ થાય િે મુજબિી લોકો પાસે િંત્રિી
અપેક્ષાઓ છે .

૨.૯

લોક

સિયોગ

મેળવવા

માટે િી પ્રસાર માધ્યમો.

ગોઠવણ અિે પધ્િસ્િઓ.
૨.૧૦

૨.૧૧

સેવાઓ આપવાિા દે ખરેખ સ્િયંત્રણ સ્જલ્લા કક્ષાએ મેજીતટર ે ટશ્રી , પ્રાંિ કક્ષાએ સબ ડીવીઝિલ મેજીતટર ે ટશ્રી ,
અિે જાિેર ફસ્રયાદ સ્િવારણ માટે

િાલુકા કક્ષાએ કાયિપાલક મેજીતટર ે ટશ્રીિા ફે રણા દરર્મયાિ દે ખરેખ અિે

ઉપલબ્િ િંત્ર

સ્િયંત્રણ અંગેિું િંત્ર છે .

મુખ્ ય કચેરી અિે જુ દા જુ દા તિરોએ સસ્ચવશ્રી ગૃિ સ્વભાગ , બ્લોક િં.૨ , િવા સસ્ચવાલય , ગાંિીિગર સ્જલ્લા
આવેલી અન્ય કચેરીઓિા સરિામા ( કક્ષાએ મેજીતટર ે ટશ્રી , પ્રાંિ કક્ષાએ સબ ડીવીઝિલ મેજીતટર ે ટશ્રી , િાલુકા

૨.૧૨

વપરાશકારિે સમજવામાં સરળ પડે

કક્ષાએ કાયિપાલક મેજીતટર ે ટશ્રી િાલુકા કક્ષાએ મામલિદારશ્રી વલસાડ /

િે માટે સ્જલ્લાવાર વગીકરણ કરો )

પારડી / ઉમરગામ / િરમપુર / કપરાડા/ વાપી

કચેરી શરૂ થવાિો સમય :

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકથી

કચેરી બંિ થવાિો સમય :

સાંજ ે ૧૮-૧૦ કલાક સુિી

પ્રકરણ :- ૩
( નનયમ – સંગ્રહ (૨) )
અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સંતથાિા અસ્િકારીઓ અિે કમિચારીઓિી સત્તા અિે ફરજોિી સ્વગિો આપો.
ચીટિીશ શાખા :િોદ્દો

સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટશ્રી વલસાડ

સત્તાઓ

વિીવટ

૧. િી આર્મસિ એકટ -૧૯૫૯ િથા િે િેઠળિા આર્મસિ રુલ્સ -૧૯૬૨
૨. મુંબઇ પોલીસ એકટ -૧૯૫૧
૩. િી ઇં ડીયિ પીિલ કોડ-૧૮૬૦
૪. િી ફોજદારી કાયિરીિી અસ્િસ્િયમ -૧૯૭૩
૫. િી ગુજરાિ અસામાસ્જક પ્રવૃસ્િ પ્રસ્િબંિક અસ્િસ્િયમ -૧૯૮૫
૬. િી પેત્રોલીયમ એકટ -૧૯૩૪ િથા પેટરોલીયમ રુલ્સ-૨૦૦૨
૭. િી પોઇઝિ એકટ -૧૯૧૯ િથા િે િેઠળિા સ્િયમો -૧૯૬૩
૮. િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ -૧૯૮૪ િથા િે િેઠળિા રુલ્સ -૧૯૮૩
૯. િી સીટીઝિશીપ એક્ટ -૧૯૫૫ િથા િે િેઠળિા રુલ્સ -૧૯૮૩
૧૦. લો ઓફીસસિ રુલ્સ-૧૯૩૯
૧૧. ફોરેિ કોન્ટીબ્યુશિ ( રેગ્યુલેશિ) એકટ -૧૯૭૬ િથા િે િેઠળિા સ્િયમો -૧૯૭૬
૧૨ િી સ્પ્રજં સ એકટ -૧૮૯૪ િથા સબજેલ મેન્યુઅલ
૧૩.િી પાસપોટિ એકટ -૧૯૬૭
૧૪. સરકારશ્રીિા ગૃિ સ્વભાગ / કાયદા સ્વભાગિા બિાર પાડવામાં આવિા ઠરાવો /પસ્રપત્રો
િી જોગવાઇઓ.

િાણાંકીય

૧.

િસ્થયાર પરવાિા ફી, રીન્યુ ફે , પોઇઝિ પરવાિા ફી િથા રીન્યુ ફી , પેટરોસ્લયમ પરવાિા ફી
િથા રીન્યુ ફી ચલિ દ્વારા સરકારશ્રીમાં સબંસ્િિ િેડમાં ભરપાઇ કરાવવામાં આવે છે .

૨.

સીટીઝિશીપ એકટ િેઠળ ભારિીય િાથગંગસ્રકત્વ આપવાિા કે સોમાં જરૂરી ફી ચલિ
દ્વારા સરકારશ્રીમાં સબંસ્િિ િેડે જમા કરાવવામાં આવે છે.

અન્ય

૧.

----

ફરજો

૧.

ઉપરોિ કાયદાઓ િથા સરકારશ્રીિા ગૃિ સ્વભાગ/ કાયદા સ્વભાગિા પસ્રપત્રો / ઠરાવોિી
જોગવાઇ મુજબ સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટશ્રી દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવે છે .

પ્રકરણ :- ૪
( નનયમ – સંગ્રહ – ૩ )
કાયો કરવા માટે ના નનયમો , નવનનયમો, ચૂચનાઓ નનયમસંગ્રહ અને દફતરો.
૪.૧ જાિેર િંત્ર અથવા િેિા સ્િયંત્રણ િેઠળિા અસ્િકારીઓ અિે કમિચારીઓએ ઉપયોગ કરવાિા સ્િયમો, સ્વસ્િયમો ,
ચૂચિાઓ , સ્િયમસંગ્રિ અિે દફિરોિી યાદી િીચેિા િમૂિા મુજબ આપો. આ િમૂિો દરેક પ્રકારિા દતિાવેજ માટે ભરવાિો
છે .
દતિાવેજિું િામ / મથાળુ

દતિાવેજિો પ્રકાર
પેટરોસ્લયમ લાયસંસ અિે પેટરોસ્લયમ એિ.ઓ.સે , પોઇઝમ પરવાિો ,
તવરક્ષણ માટે િા િસ્થયાર પરવાિો , એક્ષ્પ્લોઝીવ પદાથોિા સંગ્રિ માટે
એિ.ઓ.સી અંગેિી માંગણીઓ / પરવાિગીિા કે સોિી કામગીરી

િીચે આપેલા પ[રકારોમાંથી એક પસંદ કરો.
( સ્િયમો, સ્વસ્િયમો, સૂચિાઓ, સ્િયમ સંગ્રિ, દફિરો, અન્ય )
દતિાવેજ પરિું ટું કુ લખાણ
વ્યસ્િિે સ્િયમો , સ્વસ્િયમો , સૂચિાઓ

સરિામુ :- કલેકટર કચેરી , િાયબ ચીટિીશ શાખા , સ્જલ્લા સેવા સદિ

સ્િયમસંગ્રિ અિે દફત્રોિી િકલ અિીથી

વલસાડ ટે લીફોિ િંબર :- ૦૨૬૩૨ -૨૪૪૨૭૪

મળશે.
ફે ક્સ :- ૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫
સ્વભાગ દ્વારા સ્િયમો, સ્વસ્િયમો , સૂચિાઓ,

સરકારશ્રી િરફથી પ્રવિિમાિ સ્િયમો અિુસાર.

સ્િયમસંગ્રિ અિે દફિરોિી િકલ માટે લેવાિી
ફી ( જો િોય િો )

પ્રકરણ :- ૫
( નનયમ સંગ્રહ – ૪ )
નીનત ઘડતર અથવા નીનતના અમલ સબંિી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ – પરામર્મ અથવા તેમના
પ્રનતનનનિત્વ માટે ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત.
નીનત ઘડતર :
૫.૧ શું િીસ્િઓિા ઘડ્િર માટે જિિાિી અથવા િેિા પ્રસ્િસ્િસ્િઓિી સલાિ- પરામશિ / સિભાસ્ગિા મેળવવવા માટે િી કોઇ
જોગવાઇ છે ? િોય િો , િીચેિા િમુિામાં આવી િીસ્િિી સ્વગિો આપો.
અ.િં.

સ્વષય / મુદ્દો

શું જિિાિી સિભાગીિા સુસ્િસ્િિ કરવાિું જરૂરી છે ?

જિિાિી સિભાગીિા
મેળવવા માટે િી વ્યવતથા

૧

સ્જલ્લા કક્ષા માગિ

જિિાિા પ્રસ્િસ્િસ્િઓિી સલાિ અિે પરામશિ

સલામસ્િ સસ્મસ્િ

વલસાડ શિેર અિે વલસાડ
સ્જલ્લાિા રોડ સેફટી અંગિ
ે ા
પ્રશ્નો અંગે સલાિ / પરામશિ
કરવામાં આવે છે .

આિાથી િાગસ્રકિે કયા આિારે િીસ્િ સ્વષયક બાબિોિા ઘડિર અિે અમલમાં જિિાિી સિભાસ્ગિા િક્કી કરાઇ છે
િે સમજવામાં મદદ થશે.
નીનતનો અમલ :
૫.૨ શું િીસ્િઓિા અમલ માટે જિિાિી અથવા િેિા પ્રસ્િસ્િસ્િઓિી સલાિ- પરામશિ / સિભાસ્ગિા મેળવવવા માટે િી કોઇ
જોગવાઇ છે ? િોય િો , િીચેિા િમુિામાં આવી િીસ્િિી સ્વગિો આપો.

અ.િં.
૧

સ્વષય / મુદ્દો
સ્જલ્લા કક્ષા માગિ

શું જિિાિી સિભાગીિા સુસ્િસ્િિ કરવાિું જરૂરી

જિિાિી સિભાગીિા મેળવવા

છે ?

માટે િી વ્યવતથા

િા

સ્જલ્લાિા રોડ અિે માગિ સલામસ્િિા

સલામસ્િ સસ્મસ્િ

પ્રશ્નો અિે િેિા ઉકે લ અંગેિી
જાણકારી લોકો સુિી પિોંચાડવામાં
આવે છે .

પ્રકરણ : ૬
( નનયમ સંગ્રહ -૫)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નનયંત્રણ હેઠળની વ્યનિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનં પત્રક.
૬.૧ સરકારી દતિાવેજો સ્વષેિી માસ્િિી આપવા િીચેિા િમૂિાિો ઉપયોગ કરશે. જ્યાં આ દતિાવેજો ઉપલબ્િ છે િેવી
જગ્યાઓ જેવી કે સસ્ચવાલય કક્ષા, સ્િયામકિી કચેરી કક્ષા , અન્યિો પણ ઉલ્લેખ કરો. (‘અન્યો’ લખવાિી જગ્યાએ કક્ષાિો
ઉલ્લેખ કરો.)
અ.િં
૧

દતિાવેજિી કક્ષા

દતિાવેજિું િામ અિે િેિી એક

દતિાવેજ મેળવવાિી

િીચેિી વ્યસ્િ પાસે છે

લીટીમાં ઓળખાણ

કાયિપદ્વસ્િ

/ િેિા સ્િયત્રંણમાં છે .

તવરક્ષણ િસ્થયાર

િુ કમિી િકલ િથા સબંસ્િિ

સાદા કાગળમાં અરજીથી

અસ્િક સ્જલ્લા

પરવાિા મેળવવાિા

કે સિા પુરાવા િેમજ કે સિા પુરાવા

કરવાથી

મેજીતટર ે ટશ્રી વલસાડ

કે સો (સી-વગિ)

િેમજ કે સ સબંિમાં સરકારશ્રીિા

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

કાયદા અિે પસ્રપત્રો / ઠરાવોિી
િકલો
૨.

પેટરોલીયમ
એિ.ઓ.સીિી
માંગણીઓિા કે સો (
સી- વગિ)

૩.

પોઇઝિ પરવાિા
માંગણીિા કે સો ( સીવગિ)

૪.

એક્ષ્પ્લોઝીવ પદાથોિા
સંગ્રિ માટે િી
એિ.ઓ.સી માંગણી .
(સી- વગિ)

૫.

પાસા કાયદા િેઠળિા
અટકાયિિા િુ કમો
(કાયમી)

૬

સલ્ફર / સોડીયમ
ક્લોરટિા પરવાિાિી

માંગણીિા કે સો ( સીવગિ)
૭

મુંબઇ પોલીસ

એજિ

એજિ

એજિ

અસ્િસ્િયમ િેઠળિા
પ્રસ્િબંસ્િિ િેઠળિા
પ્રસ્િબંસ્િિ જાિેરિામા (
એ- વગિ)

પ્રકરણ : ૭
( નનયમ – સંગ્રહ – ૭ )
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડમ , પનરષદ , સનમનતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનં પત્રક
૭.૧

જાિેર િંત્રિે લગિા બોડિ , પસ્રષદો , સસ્મસ્િઓ અિે અન્ય મંડળો અંગેિી સ્વગિ િીચેિા િમૂિામાં આપો.
- માન્યિા પ્રાપ્ત સંતથાિું િામ અિે સરિામુ : કલેકટર કચેરી, સ્જલ્લા સેવા સદિ , વલસાડ
- માન્યિા પ્રાપ્ત સંતથાિો પ્રકાર (બોડિ , પસ્રષદ , સસ્મસ્િઓ, અન્ય મંડળો)
- માન્યિા પ્રાપ્ત સંતથાિો ટૂં કો પસ્રચય (સંતથાપિા વષિ, ઉદ્દેશ/ મુખ્ ય પ્રવૃસ્િઓ)
- માન્યિા પ્રાપ્ત સંતથાિી ભૂસ્મકા (સલાિકાર/ સંચાલક/કાયિકારી/અન્ય )
- માળખુ અિે સભ્ય બંિારણ.
- સંતથાિા વડા : કલેકટરશ્રી વલસાડ
- મુખ્ ય કચ્રી અિે િેિી શાખાઓિા સરિામા :- કલેકટર કચેરી, ચીટિીશ શાખા , સ્જલ્લા સેવા સદિ વલસાડ
- બેઠકોિી સંખ્ યા –
- શું જિિા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શકે છે ? –
- બેઠકોિી કાયિિોંિ જિિાિે ઉપલબ્િ છે . ? જો િેમ િોય િો િે મેળવવા માટે િી પદ્વસ્િિી માસ્િિી આપો.

પ્રકરણ :- ૮ (નનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકારી માનહતી અનિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય નવગતો.
૮.૧ જાિેર િંત્રિા સરકારી માસ્િિી અસ્િકારીઓ , મદદિીશ સરકારી માસ્િિી અસ્િકારીઓ અિે સ્વભાગીય કાયદાકીય
(એપેલટ
ે ) સિાસ્િકારી સ્વશેિી સંપકિ માસ્િિી િીચેિા િમૂિામાં આપો.
સરકારી િંત્રિું િામ : કલેકટર કચેરી , ચીટિીશ શાખા , વલસાડ સરકારી માસ્િિી અસ્િકારીઓ :
સરકારી માસ્િિી અસ્િકારીઓ
અ.િં.

૧.

િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી
કોડ

શ્રી
સ્િવાસી
એિ.એ.રાજપુિ અસ્િક
કલેકટર
વલસાડ

૦૨૬૩૨

ફોિ િંબર
કચેરી
૨૪૪૩૮૬

ઘર
---

ફે ક્સ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

ફે ક્સ

ઇ-મેઇલ

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

સ્વભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સત્તાસ્િકારી .
અ.
િં.

િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી
કોડ

૧.

શ્રી આર.આર.રાવલ

કલેકટરશ્રી
વલસાડ

૦૨૬૩૨

ફોિ િંબર
કચેરી

ઘર
---

સરિામુ

પ્રકરણ : ૯
નનણમય લેવાની પ્રનિયામાં અનસરવાની કાયમપધ્િનત.
૯.૧

જુ દા જુ દા મુદ્દાઓ અંગે સ્િણિય લેવા માટે કોઇ
કાયિપધ્િસ્િ અિુસરવામાં આવે છે ? (સસ્ચવાલય
સ્િયમસંગ્રિ અંગે કામકાજિા સ્િયમોિા
સ્િયમસંગ્રિ , અન્ય સ્િયમો/ સ્વસ્િયમો વગેરિ
ે ો
સંદભિ ટાંકી શકાય

(૧) િી આમિસ એકટ -૧૯૫૯ િથા િે િેઠળિા આર્મસિ રુલ્સ ૧૯૬૨ િેઠળ તવરક્ષણ માટે િસ્થયાર પરવાિા આપવામાં
આવે છે . આવા પરવાિા ૨૧ વષિથી ઉપરિી વ્યસ્િઓિે
જેમાં અરજદાર પાસે સ્િયમ િમુિા – ક માં અરજી બે
િકલોમાં િીચે મુજબિાં પુરાવાઓ સાથે અરજી કરવાિી રિે

છે .
૧. રિેઠાણિા પુરાવા ,
૨. િોકરી િંિાિા પુરાવા
૩. વાસ્ષિક આવકિા પુરાવા ( છે લ્ લા પાંચ વષિિા )
૪. જન્મ પ્રમાણપત્રિી ખરે િકલ
૫. બે અગ્રગણ્ય / સદગ્રિતથોિા ચાલ ચલગિ અંગિ
ે ા
પ્રમાણપત્ર
૬. શારીરીક યોગ્યિા અંગિ
ે ું ડોકટરી પ્રમાણપત્ર
૭. લાયસંસ ફી રૂ.૧૦૦/- જમા કયાિિું મુળ ચલિ
૮. િાજેિરિા સટીફાઇડ ફોટા િં.૪
૯. સ્િયિ અરજીફોમિ ઉપર રુ.૩/- િી કોટિ ફી તટે ર્મપ
( િમામ પુરાવાઓ બે િકલોમાં )
અરજી મળ્યે પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી અિે સબ ડીવીઝિલ
મેજીતટર ે ટશ્રીિા અસ્ભપ્રાય મેળવી સુિાવણી રાખી સ્દિ-૭૫
માં માંગણી અંગે આખરી સ્િણિય લેવામાં આવે છે . અત્રેિા
સ્િણિયથી અરજદાર િારાજ િોય િો િેમણે સ્દિ-૩૦ માં
િાયબ સસ્ચવશ્રી ગૃિ સ્વભાગ , ગાંિીિગરિે અપીલ કરવાિી
રિે છે .
(૨) મુબ
ં ઇ પોલીસ એકટ -૧૯૫૧ િી કલમ-૩૭(૧) િથા ૩૭(૩)
શસ્ત્રબંિી અિે સભા સરઘસબંિી અંગિ
ે જાિેરિામા કાયદો
અિે વ્યવતથા જાળવવાિા કામે િિેવારો િથા અન્ય
કારણોસર પ્રસ્સદ્વ કરવામાં આવે છે .
(૩) િી ગુજરાિ અસામાસ્જક પ્રવૃસ્િ પ્રસ્િબંિક અસ્િસ્િયમ ૧૯૮૫ િી જોગવાઇઓ િેઠળ કાયદો અિે વ્યવ્તથા જાળવવા
અંગે અસામાસ્જક પ્રવૃસ્િ જેવી કે દારુિો ગેરકાયદે સર િંિો
કરિાર બુટલેગર , ભયજિક વ્યસ્િ , સરકારી જમીિ પચાવી
પાડિાર સ્વગેર ે અસામાસ્જક િત્વો સ્વરુદ્વ અટકાયિી પગલાં
િરીકે પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી િથા િશાબંિી સ્વભાગિા
અસ્ભપ્રાયો મેળવી પાસા અટકાયિી પગલાં લેવામાં આવે છે .
(૪) િી પેટરોલીયમ એકટ-૧૯૩૪ િથા પેટરોસ્લયમ રુલ્સ-૨૦૦૨
િા સ્િયમ-૧૪૪ િેઠળ પેટરોલીયમ પદાથોિા સંગ્રિ માટે
પેટરોલીયમ એિ.ઓ.સી આપવામાં આવે છે . આ એિ.ઓ.સી
મેળવવા માટે અરજદારે િીચેિા પુરાવા સિ અરજી િમુિા
િં.૯ િા ફોમિમાં અરજી કરવાિી રિે છે .
૧. સ્િયિ િમુિાિી અરજી ઉપર રૂ.૩/- િો કોટિ ફી તટે ર્મપ
૨. જમીિિી માલીકી અંગિ
ે ા પુરાવા
૩. જે િે િેિું માટે સ્બિખેિીિી પરવાિગીિા પુરાવા.
૪. એક્ષ્પ્લોઝીવ ખાિાએ મંજુર કરેલ પત્ર િથા િકશો.
૫. જે િે કં પિીિો અસ્િકૃ િ કરિોપ પત્ર ( લેટર ઓફ ઇન્ડેન્ટ )
અરજી મળ્યે પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી , સબ ડીવીઝિલ
મેજીતટર ે ટશ્રી, િાયબ સ્િયામકશ્રી ઔદ્યોસ્ગક સલામિી અિે
જિરલ મેિજ
ે રશ્રી સ્જલ્લા ઉદ્દ્દ્યોગ કે ન્દ્રિો અસ્ભપ્રાય મેળવી
તથળ સ્િરીક્ષણ કરી સ્દિ -૯૦ માં માંગણી અંગે આખરી
સ્િણિય લેવામાં આવે છે .
(૫) િી પોઇઝિ એકટ- ૧૯૧૯ િથા િે િેઠળિા સ્િયમો ૧૯૬૩ પોઇઝિ પદાથોિા સંગ્રિ માટે પરવાિો આપવામાં
આવે છે . જે માટે અરજદારે અત્રેિી કચેરીિે સ્િયિ િમુિાિા
ફોમિમાં િીચેિા પુરાવા સાથે અરજી કરવાિી રિે છે .
૧. સ્િયિ ફોમિમાં અરજી ઉપર રુ.૩/- િો કોટિ ફી તિેર્મપ
૨. જમીિિી માલીકી અંગિ
ે ા પુરાવા / જી.આઇ.ડી.સી
એલોટમેંટ લેટર
૩. પોઇઝિ પદાથિિા સંગ્રિ માટે તથળ – સ્તથસ્િિા િકશા.
૪. પોઇઝિ પદાથિ અન્ય કાયદા િેઠળ આવિું િોય િો િે
કાયદા િેઠળ લીિેલ પરવાિાિી સ્વગિ.
અરજે મળ્યે પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી , સબ ડીવીઝિલ
મેજીતટર ે ટશ્રી , િાયબ સ્િયામકશ્રી ઔદ્યોસ્ગક સલામસ્િ અિે
જિરલ મેિજ
ે રશ્રી સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્દ્રિો અસ્ભપ્રાય મેળવી
તથળ સ્િરીક્ષણ કરી સ્દિ-૬૦ માં માગણી અંગે આખરી

૯.૨

અગત્યિી બાબિો માટે કોઇ ખાસ સ્િણિય લેવા
માટે િી દતિાવેજી કાયિપસ્ધ્ધ્િઓ / ઠરાવેલી
કાયિપધ્િસ્િ/ સ્િયિ માપદં ડો / સ્િયમો કયા ક્યા છે
? સ્િણિય લેવા માટે કયા કયા તિરે સ્વચાર કરવામાં

સ્િણિય લેવામાં આવે છે .
(૬) િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ્ક -૧૯૮૪ િથ અિે િેઠળિા રુલ્સ ૧૯૮૩ િેઠલ અત્રેિી કચેરીએથી કાયમી ફટાકડા પરવાિો ફોમિ
િં.૨૪ માં આપવામાં આવે છે જે માટે અરજદારે િમુિા િં.૪ મં
અરજી િીચેિા પુરાવાઓ સાથે અરજી કરવાિી રિે છે .
૧. સ્િયિ િમુિા િં.૪ માં અરજી
૨. અરજી ઉપર રુ.૩/- િી કોટિ ફી તટે ર્મપ
૩. રિેઠાણ અંગેિા પુરાવા
૪. િંિાિા તથળિા માસ્લકીિા પુરાવા
૫. તથળ – સ્તથસ્િિો િકશો .
૬. ગામ / િગર પંચાયિ િથા િગરપાસ્લકાિું િા વાંિા
પ્રમાણપત્ર
૭. ચાસ્રત્ર અંગે તથાસ્િકક પોલીસિો દાખલો
૭. રુ.૧૫૦/- િું લાયસંસ ફી જમા કયાિિું મુળચલિ
(િમામ પુરાવા -૨ િકલો )
અરજી મળ્યે પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી , િથા સબ ડીવીઝિલ
મેજીતટર ે ટશ્રીિો અસ્બપ્રાય મેળવી સુિાવણી રાખીિે સ્દિ-૬૦
માં માંગણી અંગે આખરી સ્િણિય લેવામાં આવે છે . અરજદાર
અત્રેિા સ્િણિયથી િારાજ થય િોય િો સરકારશ્રીિા ગૃિ
સ્વભાગમાં સ્દિ-૩૦ માં અપીલ કરી શકે છે .
(૭) િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ -૧૯૮૪ િથા િે િેઠળિા રુલ્સ ૧૯૮૩ િેઠળ અત્રેિી કચેરીએથી તફોટક પદાથોિા સંગ્રિ માટે
એિ.ઓ.સી આપવામાં આવે છે . જે માટે અરજદારે િીચેિા
પુરાવાઓ સાથે અત્રેિી કચેરીિે અરજી કરવાિી રિે છે .
૧. સાદી અરજી ઉપર રુ.૩/- િો કોટિ ફી તટે ર્મપ.
૨. જમીિિી માલીકી અંગિ
ે ા પુરાવા .
૩. જે િે િેિું માટે સ્બિખેિી પરવાિગીિા પુરાવા.
૪. તથળ – સ્તથસ્િ િા લેઆઉટ ્લાિ.
અરજી મળ્યે પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી િથા સબ ડીવીઝિલ
મેજીતટર ે ટશ્રીિો અસ્ભપ્રાય મેળવી સુિાવણી રાખીિે સ્દિ-૧૨૦
માં માંગણી અંગે આખરી સ્િણિય લેવામાં આવે છે .
(૮) િી સીટીઝિશીપ એકટ -૧૯૫૫ િથા િે િેઠળિા સ્િયમો
-૧૯૫૬ િેઠળ સ્વદે શી િાગસ્રકોિી વસવાટ પાંચ વષિ કરિાં
વિુ િોય િેઓએ સ્િયિ િમુિામાં અરજી સ્જલ્લા
મેજીતટર ે ટશ્રીિે કરવાિી રિે છે . અરજી મળ્યે પોલીસ
અસ્ભપ્રાયો મેળવીિે સ્વગિવાર દરખાતિ સિકારશ્રીિા ગૃિ
સ્વભાગમાં મોકલાવામાં આવે છે ., ભારિીય િાગસ્રક્ત્વ
પ્રમાણપત્ર આપવાિી સત્તા કે ન્દ્ર , સરકારશ્રી િતિક છે .
(૯) લો ઓફીસસિ રુલ્સ -૧૯૩૯ િેઠળ કાયદાિી કોટોમાં
સરકારી વકીલોિી સ્િમણુંક સરકારશ્રીિા કાયદા સ્વભાગ
િરફ્થી સિે ૧૯૭૩ િા ફોજદારી કાયિરીિી અસ્િસ્િયમિી
કલમ -૨૪ (૪) મુજબ સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટશ્રી િથા સ્જલ્લા એંડ
સેસંસ જજશ્રી દ્વારા ઇન્ટરવ્યુ લઇ પેિલ િૈયાર કરી દરખાતિ
કાયદા સ્વભાગિે મોકલવામાં આવે છે . અિે િેઓ િરફથી
સ્િમણુક
ં િા િુ કમો મોકલવામાં આવે છે .
(૧૦) ફોરેિ કોંટીબ્યુશિ ( રેગ્યુલેશિ) એકટ -૧૯૭૬ િથા િે
િેઠળિા સ્િયમો -૧૯૭૬ િેઠળ સ્વદે શથી િાણાં મેળવવા
માંગિી સંતથાએ સ્િયિ કરેલ ફોમિ િં.એફ.સી.૧.એ માં અરજે
તરે ટરીશ્રી મીિીતટર ી ઓફ િોમ એફસિ િવી સ્દલ્િે િે અરજી
કરવાિી રિે છે . અત્રેિી કચેરીએથી ભલામણ પ્રમાણપત્ર
પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી િથા મામલિદારશ્રીિો અસ્ભપ્રાય મેળવી,
સુિાવણી રાખી , સરકારશ્રીિા ગૃિ સ્વભાગમાં ભલામણ સિ
દરખાતિ કરી, ગૃિ સ્વભાગિી પૂવિ મંજુરી મેળૅવીિે સબંસ્િિ
અરજદાિે પ્રમાણપત્ર આપવાિું રિે છે .
અસ્િક સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટ િથા સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટશ્રી કક્ષાએથી
સ્િણિય લેવામાં આવે છે . જ્યારે અન્ય બાબિોિી સ્વગિ મુદ્દા
િં.૯.૧ મુજબ .

૯.૩
૯.૪

૯.૫
૯.૬

આવે છે . ?
સ્િણિયિે જિિા સુિી પિોચાડવાિી કઇ વ્યવતથા છે
?
સ્િણિય લેવાિી પ્રસ્રયામાં જેિા મંિવ્યો લેવાિાર છે
િે અસ્િકારીઓ ક્યા છે ?

ટપાલ , િોટીસ બોડિ

૧. પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી
૨. વલસાડ, સબ ડીવીઝિલ મેજીતટર ે ટશ્રી , વલસાડ.
૩. જિરલ મેિજ
ે રશ્રી સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્દ્ર , વલસાડ
૪. િાયબ સ્િયામકશ્રી ઔદ્યોસ્ગક સલામસ્િ અિે તવાતથય ,
વલસાડ
૫. કાયિપાલક મેજીતટર ે ટશ્રીઓ
૬. પોલીસ ઇં તપેકટર / પોલીસ સબ ઇં તપેકટરશ્રીઓ
૭. કાયિ. ઇજિેરશ્રી મા.મ સ્વભાગ, વલસાડ
૮. િશાબંિી ખાિાિા અસ્િકારીશ્રીઓ
૯. પ્રાદે સ્શક અસ્િકારીશ્રી જી.પી.સી બી. વાપી
૧૦. સ્વભાગીય પ્રબંિકશ્રી જી.આઇ.ડી.સી વાપી
૧૧. પ્રાદે સ્શક વાિિ વ્યવિાર અસ્િકારીશ્રી વલસાડ.
૧૨. િાયબ પોલીસ અસ્િક્ષકશ્રી વલસાડ / વાપી .
સ્િણિય લેિાર અંસ્િમ સત્તાસ્િકારી કોણ છે ?
સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટશ્રી અિે સરકારશ્રીિા ગૃિ/ કાયદા સ્વભાગ,
ગાંિીિગર.
જે અગત્યિી બાબિો પર જાિેર સત્તાસ્િકારી દ્વારા સ્િણિય લેવામાં આવે છે િેિી માસ્િિી અલગ રીિે િીચેિા
િમૂિામાં આપો.

રમ િંબર .
જેિા પર સ્િણિય લેવાિાર છે િે સ્વષય

માગિદશિક સુચિ / સ્દશાસ્િદે શ જો કોઇ િોય િો
અમલિી પ્રસ્રયા
સ્િણિય લેવાિી કાયિવાિીમાં સંકળાયેલ
ઉપર જણાવેલ અસ્િકારીઓિા સંપકિ અંગેિી માસ્િિી
જો સ્િણિયથી સંિોષ િ િોય િો , ક્યાં અિે કે વી રીિે અપીલ
કરવી ?

તવરક્ષણ િસ્થયાર પરવાિા આપવા, પેટરોસ્લયમ લાયસંસ
િથા પેટરોસ્લયમ એિ.ઓ.સી , પોઇઝિ પરવાિા આપવા,
એક્ષ્પ્લોઝીવ પરવાિા િથા એિ.ઓ.સી આપવાિી
કામગીરીમાં િથા અસામાસ્જક પ્રવૃસ્િ કરિા િત્વો સામે
પગલાં લેવા બાબિમાં સ્િણિય લેવામાં આવે છે . કાયદો અિે
વ્યવ્તથાિી જાળવણી મટે પ્રસ્િબંસ્િિ િુ ક્કમ કરવાિી
કાયિવાિી કરવામાં આવે છે .
સરકારશ્રીિા સ્વસ્વિ કાયદાઓ િથા સ્િયમોિી જોગવાઇ
િથા િેિા આિુસાંસ્ગક ઠરાવ / પસ્રપત્રો
આખરી સ્િણિય મુજબ અમલવારી કરવાિી રિે.
અસ્િક સ્જલ્લા મેજીતટર ે ટશ્રી વલસાડ
કલેકટર કચેરી , વલસાડ , ફોિ .િં.૦૨૬૩૨-૨૪૪૨૭૯
િાયબ સસ્ચવશ્રી ગૃિ સ્વભાગ, બ્લોક િં.૨ િવા સસ્ચવાલય,
ગાંિીિગર.

પ્રકરણ : ૧૦
અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની માનહતી – પનસ્તકા
(ડીર ેકટરી )
૧૦.૧ નીચેના નમૂનામાં નજલ્લાવાર માનહતી આપો.
અ.િં.

િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િંબર

કોડ

કચેરી

ઘર

૫

૬.

ફે ક્સ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૭

૮
૯
Chitinsવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૧.

૨.

૩.

૪.

૧

શ્રી

કલેકટરશ્રી

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

Chitinsવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

Chitinsવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

Chitins-

આર.આર.રાવલ વલસાડ
૨

શ્રી

સ્િવાસી

એિ.એ.રાજપુિ

અસ્િક
કલેકટરશ્રી
વલસાડ

૩
૪

શ્રી જે. કે .

િાયબ

સોલંકી

ચીટિીશ

શ્રી આર.કે .પટે લ

કારકુ િ

વલસાડ

૫

શ્રી સ્મિેશ

કારકુ િ

રાઠોડ

(એડીએમ)

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

val@gujarat.gov.in
Chitinsવલસાડ
val@gujarat.gov.in

પ્રકરણ : ૧૧ (નનયમસંગ્રહ -૧૦)
નવનનયમોમાં જોગવાઇ કયામ મજબ મહેનતાણાની પદ્વનત સનહત દર ેક અનિકારી અને કમમચારીને મળત માનસક
મહેનતાણ.
૧૧.૧ નીચેના નમૂનામાઅં માનહતી આપો.
અ.િં.

િામ

િોદ્દો

માસ્સક

વળિર /

સ્વસ્િયમમાં જણાવ્યા મુજબ

મિેિિાણુ

વળિર

મિેિિાણુ િક્કી કરવાિી

ભથ્થુ

કાયિપદ્વસ્િ

૧.

૨.

૩.

૪.

૭

૮

૧

શ્રી

કલેકટરશ્રી

૧,૬૫,૧૦૦/-

---

જી.સી.એસ.આર. પે રૂલ્સ મુજબ

આર.આર.રાવલ

વલસાડ

શ્રી

સ્િવાસી

એિ.એ.રાજપુિ

અસ્િક

૨

પગાર ભથ્થા િથા િોરણસરિાં
૮૧,૨૦૦/-

---

૭૬,૫૦૦/-

---

કલેકટરશ્રી
વલસાડ
૩

શ્રી જે. કે . સોલંકી

િાયબ
ચીટિીશ

૪

શ્રી આર.કે .પટે લ

કારકુ િ

૧૯,૯૦૦/-

---

૫

શ્રી સ્મિેશ રાઠોડ

કારકુ િ

૧૯,૯૦૦/-

---

(એડીએમ)

અન્ય મળવાપાત્ર ભથ્થા.

પ્રકરણ : ૧૨ (નનયમસંગ્રહ -૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર.
તમામ યોજનાઓ , સનચત ખચમ અને કર ેલ ચકવણી અંગે અહે વાલોની નવગતો.
નવકાસ, નનમામણ અને તકનનકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
૧૨.૧ જુ દી જુ દી યોજિાઓ અન્વયે જુ દી જુ દી પ્રવૃસ્િઓ માટે અંદાજપત્રિી સ્વગિોિી માસ્િિી િીચેિા િમૂિામાં
આપો.
વષિ ૨૦૧૭-૧૮
અ.િં.

યોજિાિું

પ્રવૃસ્િ

પ્રવૃસ્િ

પ્રવૃસ્િિા

સૂસ્ચિ

મંજુર

ચૂટી

છે લ્ લા વષિિું

કાયિિી ગુણવિા

િામ /

શરૂ

અંિિી

રકમ

થયેલ

કરેલ /

ખરેખર ખચિ

માટે સંપણ
ૂ પ
િ ણે

સદર

કયાિિી

અંદાજેલ

રકમ

ચુકવેલ

કામગીરી માટે

િારીખા

િારીખ

રકમ

જવાબદાર

(િપ્તાિી

અસ્િકારી

સંખ્ યા)
૧.

૨.

૩.

૪.

૭

૧

૮

૯

૧૦

૧૧

મામુર

૨
૩
૪

નોંિ : આવી કોઇ યોજના ર્ાખામાં નથી.
અન્ય જાહેર તંત્રો માટે :
સદર

સૂનચત

મંજર થયેલ

છૂટી કર ેલ

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

ચકવેલ રકમ
(હ્પ્તાની સંખ્ યા)

મામર
નોંિ : આવી કોઇ યોજના ર્ાખામાં નથી.

કલ ખચમ

૧૨

પ્રકરણ : ૧૩
સહાયકી કાયમિમોનાં અમલ અંગેની પદ્વનત.
૧૩.૧ નીચેના નમૂના માનહતી આપો.
•

કાયિરમ / યોજિાિું િામ.

•

કાયિરમ / યોજિાિો સમયગાળો

•

કાયિરમિો ઉદ્દેશ

•

કાયિરમિા ભૌસ્િક અિે િાણાંકીય લક્ષ્ાંકો (છેલ્ લા વષિ માટે )

•

લભાથીિી પાત્રિા

•

લાભ અંગેિી પૂવિ જરૂસ્રયાિો

•

કાયિરમિો લાભ લેવાિી પદ્વસ્િ

•

પાત્રિા િક્કી કરવા અંગેિા માપદં ડો

•

કાયિરમમાં આપેલ લાભિી સ્વગિ (સિાયકીિી રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાિવવી.

•

સિાયકી સ્વિરણિી કાયિપદ્વસ્િ

•

અરજી ક્યાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોિો સંપકિ કરવઓ.

•

અરજી ફી ( લાગુ પડિુ િોય ત્યાં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડિુ િોય ત્યાં )

•

અરજીપત્રકિો િમૂિો (લાગુ પડિુ િોય િો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી િોય િો અરજદારે અરજીમાં શું શું
દશાિવવું િેિો ઉલ્લેખ કરો.

•

સ્બડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

સ્બડાણોિો િમૂિો.

•

પ્રસ્રયા લગિી સમતયાઓ અંગે કયાં સંપકિ કરવો.

•

ઉપલબ્િ સ્િસ્િિી સ્વગિો (સ્જલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેર ે જેવા સ્વસ્વિ તિરોએ)

•

િીચેિા િમૂિામાં લાભાથીઓિી યાદી.

રમ િં

લાભાથીિું

સિાયકીિી માિા /

પસંદગીિો

કોડ

િામ

રકમ

માપદં ડ

સ્પિા/વાલી

સરિામુ
સ્જલ્લો

શિેર

િગર /
ગામ

(િમામ લાગુ પડિુ િથી)

પ્રકરણ : ૧૪ (નનયમસંગ્રહ -૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો , પરમીટ કે અનિકૃ નત મેળવનારની નવગતો.

ઘર િં.

િીચેિા િમૂિા મુજબ માસ્િિી આપો.
•

કાયિરમિું િામ

•

પ્રકાર (રાિિ/ પરમીટ / અસ્િકૃ સ્િક

•

ઉદ્દેશ

•

િક્કી કરેલ લક્ષ્ાંક (છે લ્ લા વષિ માટે )

•

પાત્રિા

•

પાત્રિા માટે િાં માપદં ડો

•

પૂવિ જરૂરીયાિો

•

લાભ મેળવવાિી પદ્વસ્િ

•

રાિિ / પરમીટ / અસ્િકૃ સ્િિી સમયમયાિદા

•

અરજી ફી ( લાગુ પડિુ િોય ત્યાં )

•

અરજીિો િમૂિો ( લાગુ પડિુ િોય ત્યાં )

•

સ્બડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

સ્બડાણોિો િમૂિો

•

િીચે આપેલા િમૂિામાં લાભાથીિી સ્વગિો.

રમ િં

લાભાથીિું

સિાયકીિી માિા /

પસંદગીિો

કોડ

િામ

રકમ

માપદં ડ

સ્પિા/વાલી

સરિામુ
સ્જલ્લો

શિેર

િગર /

ઘર િં.

ગામ
લાગુ પડિુ
િથી
રાિિ માટે િીચેિી માસ્િિી પણ આપવી.
•

આપેલ લાભિી સ્વગિ

•

લાભોિું સ્વિર

•

પ્રકરણ : ૧૫ (નનયમસંગ્રહ -૧૪)

કાયો કરવા માટે નક્કી કર ેલા િોરણો.
૧૫.૧ સ્વસ્વિ પ્રવૃસ્િઓ / કાયિરમો િાથ િરવા માટે સ્વભાગે િક્કી કરેલ િોરણોિી સ્વગિો આપો. મામુર
પ્રકરણ – ૪ માં દશાિવેલ બાબિો અંગે િાગસ્રક અસ્િકારપત્રકમાં જણાવ્યા મુજબ ઠરાવેલ સમય મયાિદામાં અરજીિો યોગ્ય રીિે
સ્િકાલ થાય િે મુજબિું િોરણ અપિાવેલ છે .

પ્રકરણ : ૧૬ (નનયમસંગ્રહ -૧૫)
નવજાણરુપે ઉપલબ્િ માનહતી.
૧૬.૧ વીજાણુરુપે ઉપલબ્િ સ્વસ્વિ યોજિાઓિી માસ્િિીિી સ્વગિો આપો.
પ્રકરણ : ૧૭ (નનયમસંગ્રહ -૧૬)
માનહતી મેળવવા માટે નાગનરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની નવગતો.
૧૭.૧ લોકોિે માસ્િિી મળે િે માટે સ્વભાગે અપિાવેલ સાિિો , પદ્વસ્િઓ અથવા સવલિો જેવી કે ,
•

કચેરી ગ્રંથાલય કલેકટર કચેરી , વલસાડ

•

િાટક અિે શો

િા

•

વિિમાિ પત્રો

િા

•

પ્રદશિિો

•

િોસ્ટસ બોડિ

•

કચેરીમાં રેકડિ િું સ્િરીક્ષણ િા

•

દતિાવેજોિી િકલો મેળવવાિી પદ્વસ્િ : સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરી મેળવી શકાય.

•

ઉપલબ્િ મુસ્દ્દિ સ્િયમ સંગ્રિ : સરકારશ્રીિાં કાયદા િથા િે િેઠળિા સ્િયમો િેમજ અંિગિિ ઠરાવો / પસ્રપત્રો

•

જાિેર િંત્રિી વેબસાઇટ : http://www.collectorvalsad.gujarat.gov.in/

•

જાિેર ખબરિા અન્ય સાિિો : પ્રસાર માધ્યમ

િા
િા

