પ્રકરણ : ૧
પ્રસ્તાવના
૧.૧

આ પુસ્તિકા (માહિિી અધિકાર અધિધિયમ , ૨૦૦૫) જાિેર
િી પ્રાશ્રાદભ ૂધમકા અંગે જાણકારી

િંત્રિા

બીિજરૂરી

વિીવટમાં

ધવલંબ

િથા

પારદસ્ર્હિિા
ગેરરીિી

અટકે

િેમજ
અિે

લોકોપયોગી પ્રવ ૃિો સાચા અથથમાં લોકો માટે જ છે .
િેિો અિેસાસ થાય.
૧.૨

આ પુસ્તિકાિો ઉદ્દે શ / િેત ુ

સરકારી કચેરીઓ / સંખ્યાઓમાંથી જરૂરે માહિિી
મેળવવા / જોવામાં સરળિા રિે.

૧.૩
૧.૪

આ પુસ્તિકા કઇ વ્યસ્તિઓ / સંતથાઓ / સંગઠકો આ પુસ્તિકા જાિેર ક્ષેત્રિા વિીવટમાં પારદધશિિા
વગેરેિે ઉપયોગી છે ?

લાવવા માટે િમામ તિરે ઉપયોગી છે .

આ પુસ્તિકામાં આપેલી માહિિીનુ ં માળખુ

માહિિી મેળવવાિા અધિકાર અધિધિયમ ૨૦૦૫
જમ્મુ અિે કાશ્મીર ધસવાયિા દે શિે લાગુ પડે છે ,
અિે િેિો અમલ, િા.૧૨-૧૦-૨૦૦૫ થી થશે.

૧.૫

વ્યાખ્યાઓ ( પુસ્તિકામાં વાપરવામાં આવેલ જુદા જુદા --શબ્દોિી વ્યાખ્યા આપવા ધવિંિી )

૧.૬

કોઇ વ્યસ્તિ આ પુસ્તિકામાં આવરી લેવાયેલ ધવષયો સબંધિિ
અંગે વધુ માહિિી મેળવવા માંગે િો િે માટેિી સંપકથ

ખાિાિા

વડા

અિે

ઉપસ્તથિ

સત્તા

અધિકારી

વ્યસ્તિ .
૧.૭

આ પુસ્તિકામાં ઉપલબ્િ િ િોય િે માહિિી મેળવવા માહિિી મેળવવાિા અધિકાર અધિધિયમ ૨૦૦૫
માટેિી કાયથપદ્વધિ અિે ફી.

િેઠળ ધિયિ કરે લ કાયથપદ્વધિ અનુસાર.

પ્રકરણ :૨
( નનયમ – સંગ્રહ (૧) )

સંગઠનની નવગતો કાયો અને ફરજો
૨.૧

કુદરિી આપધત્તઓ અિે ઔદ્યોગગક આપધત્તઓમાં આમ જિિાિે સૌથી

જાિેર િંત્ર ઉદ્દે શ / િેત ુ

ઓછં નુકશાિ થાય િેમજ જીવિાિી િ થાય, મ ૃત્યુિા મુખમાંથી
બચાવે લેવાિો િથા અસરગ્રતિોિે િાણાંકીય રાિિ અિે પ્રાથધમક
સુધવિા આપવાિો છે .
૨.૨

જાિેર િંત્રનુ ં ધમશિ / દુરં દેશીપણુ ક્રમશ:
(ધવઝિ)

૨.૩

જિ

જાગૃધિ

કુદરિી

લાવી

આપિો

અિે

ઔદ્યોગગક

આપધિઓિી અસરકારકિા ઓછી કરવાિો છે .

જાિેર િંત્રબો ટુંકો ઇધિિાસ અિે િેિી રાજ્યમાં િથા દે શમાં અિે ધવશ્વમાં ઉદ્દર્વેલ કુઅદરિી િથા માિવ
રચિાિો સંદર્થ

સર્જિિ ઔદ્યોગગક આપધત્તઓિા પ્રર્ાવ ઓછો કરવા માટે િથા
લઘુત્તમ નુકશાિ થાય અિે માિવ જીવિિે બચાવી શકાય િે માટે
ગુજરાિ સરકારે ગુજરાિ રાજ્ય આપધિ વ્યવતથાપિ સત્તા મંડળૅ િા
રચિા કરે લ છે . અિે િે માટેિો કાયદો પણ અમલમાં મુકેલ છે .

૨.૪

જાિેર િંત્રિી ફરજો

ગુજરાિ તટેટ ડીઝાતટર મેિેજમેંટ એકટ-૨૦૦૩ િથા િેિા ધિયમો,
ધવધિયમો ઠરાવ અિે પહરપત્રોિી સુચિા મુજબ ધિયમોનુસાએ
કામગીરી કરવાિી ફરજ.

૨.૫

જાિેર િંત્રિી મુખ્ય પ્રવ ૃધિઓ / કાયો

આપધત્તઓિા હકતસામાં જાિેર જિિાિે બચાવવાિી િથા રાિિ
પિોંચાડવાિી કામગીરી િથા નુકશાિિો અંદાજ કાઢવાિી કામગીરી.

૨.૬

જાિેર િંત્ર દ્વારા આપવામાં આવિી મકાિ સિાય , ઘરવખરી સિાય , રોકડ સિાય, મ ૃત્યુ સિાય િથા પશુ
સેવાઓિી યાદી અિે િેન ુ સંગક્ષપ્િ સિાય િાલુકાિા િંત્ર દ્વારા પિોંચાડવાિી કામગીરી િથા રાિિ
ધવવરણ

૨.૭

સામગ્રી પિોંચાડવાિી કામગીરી.

જાિેર િંત્રિા રાજ્ય, ધિયામ્ક કચેરી ર્જજલ્લા

કક્ષાએ

કલેકટરશ્રી

િથા

િગરપાગલકા

ધવતિાર

માટે

, પ્રદે શ , ર્જજલ્લો, બ્લોક વગેરે મામલિદારશ્રી િથા િાલુકા કક્ષાએ મામલિદારશ્રી અિે િાલુકા ધવકાસ
તિરોએ

સંતથાગિ

માળખાિો અધિકારીશ્રી

આલેખ (જ્યાં લાગુ પડતુ િોય ત્યાં)
૨.૮

જાિેર

િંત્રિી

અસરકારિા

અિે જાિેર જિિા કુદરિી િથા ઔદ્યોગગક આપધિઓ ધવશે સંપ ૂણથ માહિિી

કાયથક્ષમિા વિારવા માટેિી લોકો અિે જાણકારી મેળવે અિે અકતમાિિા પ્રસંગોએ બચાવ રાિિિી
પાસેથી અપેક્ષાઓ.
૨.૯

લોક

સિયોગ

કામગીરીમાં સિકાર આપે એવી અપેક્ષા છે .

મેળવવા

માટેિી પ્રચાર પ્રસાર માધ્યમો િથા િાલુકાિા ગામોમાં યોજવામાં આવેલ

ગોઠવણ અિે પધ્િધિઓ.
૨.૧૦

સેવાઓ
ધિયંત્રણ

ધશગબર િથા ગ્રામસર્ામાં કાયમી િોરણે આ મુદ્દો રાખીિે

આપવાિા
અિે

જાિેર

દે ખરે ખ ર્જજલ્લા કક્ષાએ મામલિદાર ડીઝાતટર મેિેજમેન્ટ સેલ િથા િાયબ
ફહરયાદ મામલિદાર ડીઝાતટર મેિેજમેન્ટ સેલ વલસાડ કલેકટર કચેરી ,

ધિવારણ માટે ઉપલબ્િ િંત્ર

વલસાડ

૨.૧૧

મુખ્ય કચેરી અિે જુદા જુદા તિરોએ (૧) મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી જીએસડીએમએ બ્લોક િં.૧૧/૧૨
આવેલી અન્ય કચેરીઓિા સરિામા પાંચમો માળ , ઉદ્યોગ ર્વિ, ગાંિીિગર
ુ ધવર્ાગ બ્લોક િં.૧૧/૩
( વપરાશકારિે સમજવામાં સરળ (૨) રાિિ કધમશિર અિે સગચવશ્રી મિેસલ
ુ ધવર્ાગ, ગાંિીિગર.
પડે િે માટે ર્જજલ્લાવાર વગીકરણ મિેસલ
કરો )

૨.૧૨

કચેરી શરૂ થવાિો સમય :

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકથી

કચેરી બંિ થવાિો સમય :

સાંજે ૧૮-૧૦ કલાક સુિી

પ્રકરણ :- ૩
( નનયમ – સંગ્રહ (૨) )
અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સંતથાિા અધિકારીઓ અિે કમથચારીઓિી સત્તા અિે ફરજોિી ધવગિો આપો.
૧ : િોદ્દો :- કલેકટરશ્રી , વલસાડ
૨. મામલિદારશ્રી ડીઝાતટર મેિેજમેંટ સેલ
સત્તાઓ – વિીવટી

(૧)

અસરગ્રતિ ધવતિારોિી મુલાકાિ.

(૨)

િગરપાગલકા ધવતિારમાં મામલિદારશ્રીઓ મારફિે અિે િે ધસવાયિા ગ્રામ્ય ધવતિાર
િાલુકા ધવકાસ અધિકારીશ્રી મારફિે બચાવ રાિિિી કામગીરી િથા સિાય પિોંચાડવાિી
કામગીરી.

(૩)

નુકશાિિા અંદાજ માટે સવે ટીમિી રચિા િથા અધિકારીશ્રીઓિી ટુંકડી મોકલવાિી
કામગીરી.

(૪)

અસરગ્રતિોિે પ્રાથધમક સુધવિા , આશ્રય તથાિો િથા ચા, કોફી , િાતિો િથા ફુડ પેકેટ
પિોંચાડવાિી કામગીરી.

િાણાકીય

(૧)

સરકારશ્રી િરફથી મળૅ િી સિાયિી ગ્રાંટિી િાબાિી કચેરીઓિે પેટા ફાળવણી.

(૨)

સી.એમ.રીલીફ ફંડિી મળે લ ગ્રાંટમાંથી રાિિ પિોંચાડવાિી િથા ગ્રાંટિી ફાળવણીિા
હક
ુ મો કરવાિી કામગીરી.

(૩)

કચેરી ખચથિે લગિા િથા િાલુકા ખચથિે લગિા બીલો િૈયાર કરી મંજુર કરાવી ચુકવણુ ં
કરવાિી કામગીરી.

અન્ય

ફરજો

(૪)

એ.સી બીલિા ડી.સી બીલ મોકલવાિી કામગીરી.

(૧)

કચેરીિી િમામ વિીવટી કામગીરી.

(૨)

રે કડથ વગીકરણિી કામગીરી.

(૩)

માધસક પત્રકો િથા ખચથિા પત્રકો મોકલવાિી કામગીરી.

(૪)

દુઘથટિા પ્રસંગે જાણ કરવાિી જવાબદારી

(૫)

અસરગ્રતિ ધવતિારોિી મુલાકાિ લેવાિી કામગીરી.

(૬)

કુદરિી આપધિઓ અિે ઔદ્યોગગક આપધિઓિી મોકડ્રીલ કરવાિી કામગીરી.

(૭)

િાિા મોટા અકતમાિિા પ્રસંગોિે બચાવ રાિિિી કામગીરી.

(૮)

ડીઝાતટર મેિેજમેંટિે લગિી પરચુરણ કામગીરી.

(૯)

અન્ય ર્જજલ્લાઓમાં સરકારશ્રીિી સુચિા મુજબ રાિિ સામગ્રી પિોંચાડવાિી કામગીરી.

(૧)

વિીવટી અિે િાણાંકીય કામગીરી ઉપરા6િ સુપરધવઝિિી કામગીરી િથા અસરગ્રતિ
ધવતિારોમાં પુિ: તથાપિિી કામગીરી િથા અસરગ્રતિોિે પ્રાથધમક સુધવિાઓ આપવાિી
િથા લંચ અિે ડીિર માટે ફ્રુડ પેકેટ મોકલવાિી કામગીરી.

પ્રકરણ :- ૪
( નનયમ – સંગ્રહ – ૩ )

કાયો કરવા માટેના નનયમો , નવનનયમો, ચ ૂચનાઓ નનયમસંગ્રહ અને દફતરો.
૪.૧

જાિેર િંત્ર અથવા િેિા ધિયંત્રણ િેઠળિા અધિકારીઓ અિે કમથચારીઓએ ઉપયોગ કરવાિા
ધિયમો, ધવધિયમો , ચ ૂચિાઓ , ધિયમસંગ્રિ અિે દફિરોિી યાદી િીચેિા િમ ૂિા મુજબ આપો.
આ િમ ૂિો દરે ક પ્રકારિા દતિાવેજ માટે ર્રવાિો છે .

દતિાવેજનુ ં િામ /

દતિાવેજિો પ્રકાર

મથાળુ

તટેમ્પ એકટ િેઠળ રીફંડ ચુકવવાિા હક
ુ મો

કામગીરી

ુ ધવર્ાગિા વખિો
િી ગુજરાિ ડીઝાતટર મેિેજમેંટ એકટ ૨૦૦૩ િથા સરકારશ્રીિા મિેસલ
વખિિા ઠરાવો, પહરપત્રો િથા રાિિ ધિયમ સંગ્રિ િેઠળૅ િી કામગીરી.

દતિાવેજ પરનુ ં ટુંકુ
લખાણ
વ્યસ્તિિે ધિયમો,

સરિામુ :- કલેકટર કચેરી, ડીઝાતટર શાખા , વલસાડ

ધવધિયમો,
સુચિાઓ
ધિયમસંગ્રિ અિે

ર્જજલ્લા સેવા સદિ વલસાડ

દફિરોિી િકલ

ટેલીફોિ િંબર : ૦૨૬૩૨ -૨૪૪૨૭૪

અિીઠી મળશે.

ફેતસ : ૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫
ઇ મેઇલ :- collector-val@gujarat.gov.in

ધવર્ાગ દ્વારા

સરકારશ્રી િરફથી પ્રવિથમાિ ધિયમો અનુસાર

ધિયમો, ધવધિયમો
, સુચિાઓ,
ધિયમસંગ્રિ 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 શુ ં િીધિઓિા ઘડ્િર માટે જિિાિી અથવા િેિા પ્રધિધિધિઓિી સલાિ- પરામશથ / સિર્ાગગિા મેળવવવા
માટેિી કોઇ જોગવાઇ છે ? િોય િો , િીચેિા િમુિામાં આવી િીધિિી ધવગિો આપો.
અ.િં.

ધવષય / મુદ્દો

શુ ં જિિાિી સિર્ાગીિા સુધિધિિ કરવાનુ ં જરૂરી છે ?

જિિાિી સિર્ાગીિા
મેળવવા માટેિી વ્યવતથા

૧

લાગુ પડતુ િથી.
આિાથી િાગહરકિે કયા આિારે િીધિ ધવષયક બાબિોિા ઘડિર અિે અમલમાં જિિાિી સિર્ાગગિા િક્કી

કરાઇ છે િે સમજવામાં મદદ થશે.
નીનતનો અમલ :
૫.૨ શુ ં િીધિઓિા અમલ માટે જિિાિી અથવા િેિા પ્રધિધિધિઓિી સલાિ- પરામશથ / સિર્ાગગિા મેળવવવા
માટેિી કોઇ જોગવાઇ છે ? િોય િો , િીચેિા િમુિામાં આવી િીધિિી ધવગિો આપો.
અ.િં.

ધવષય / મુદ્દો

શુ ં જિિાિી સિર્ાગીિા સુધિધિિ કરવાનુ ં જરૂરી છે ?

જિિાિી સિર્ાગીિા
મેળવવા માટેિી વ્યવતથા

૧

લાગુ પડતુ િથી.

પ્રકરણ : ૬
( નનયમ સંગ્રહ -૫)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નનયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ં પત્રક.
૬.૧ સરકારી દતિાવેજો ધવષેિી માહિિી આપવા િીચેિા િમ ૂિાિો ઉપયોગ કરશે. જ્યાં આ દતિાવેજો ઉપલબ્િ છે િેવી
જગ્યાઓ જેવી કે સગચવાલય કક્ષા, ધિયામકિી કચેરી કક્ષા , અન્યિો પણ ઉલ્લેખ કરો. (‘અન્યો’ લખવાિી જગ્યાએ
કક્ષાિો ઉલ્લેખ કરો.)

અ.િં દતિાવેજિી કક્ષા
૧

રે ઇિ ફ્લો રજીતટર

દતિાવેજનુ ં િામ અિે િેિી

દતિાવેજ મેળવવાિી

િીચેિી વ્યસ્તિ પાસે છે / િેિા

એક લીટીમાં ઓળખાણ

કાયથપદ્વધિ

ધિયત્રંણમાં છે .

રે ઇિ ફ્લો ફીગસથ

અરજી કરવાથી

મામલિદાર ડીઝાતટર મેિજ
ે મેંટ
સેલ, વલસાડ

૨

સંદેશા રજીતટર

બિેલ બિાવ / આગાિી

અરજી કરવાથી

મામલિદાર ડીઝાતટર મેિજ
ે મેંટ
સેલ, વલસાડ

૩

માિ મ ૃત્યુ રજીતટર

મ ૃત્યુ આંક

અરજી કરવાથી

મામલિદાર ડીઝાતટર મેિજ
ે મેંટ
સેલ, વલસાડ

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

જાિેર િંત્રિે લગિા બોડથ , પહરષદો , સધમધિઓ અિે અન્ય મંડળો અંગેિી ધવગિ િીચેિા િમ ૂિામાં આપો.
- માન્યિા પ્રાપ્િ સંતથાનુ ં િામ અિે સરિામુ : કલેકટર કચેરી, ર્જજલ્લા સેવા સદિ , વલસાડ
- માન્યિા પ્રાપ્િ સંતથાિો પ્રકાર (બોડથ , પહરષદ , સધમધિઓ, અન્ય મંડળો)
ૂ ો પહરચય (સંતથાપિા વષથ, ઉદ્દે શ/ મુખ્ય પ્રવ ૃધિઓ)
- માન્યિા પ્રાપ્િ સંતથાિો ટંક
- માન્યિા પ્રાપ્િ સંતથાિી ભ ૂધમકા (સલાિકાર/ સંચાલક/કાયથકારી/અન્ય )
- માળખુ અિે સભ્ય બંિારણ.
- સંતથાિા વડા : મિોરં જિ કર કલેકટરશ્રી વલસાડ
- મુખ્ય કચેરી અિે િેિી શાખાઓિા સરિામા :-કલેકટર કચેરી, વલસાડ, મિોરં જિ શાખા, ર્જજલ્લા સેવા સદિ
વલસાડ
- બેઠકોિી સંખ્યા –
- શુ ં જિિા બેઠકોમાં ર્ાગ લઇ શકે છે ? – િા
- બેઠકોિી કાયથિોંિ જિિાિે ઉપલબ્િ છે . ? િા
- જો િેમ િોય િો િે મેળવવા માટેિી પદ્વધિિી માહિિી આપો. – િા

પ્રકરણ :- ૮ (નનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકારી મારહતી અનિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય નવગતો.
૮.૧ જાિેર િંત્રિા સરકારી માહિિી અધિકારીઓ , મદદિીશ સરકારી માહિિી અધિકારીઓ અિે ધવર્ાગીય કાયદાકીય
(એપેલેટ) સિાધિકારી ધવશેિી સંપકથ માહિિી િીચેિા િમ ૂિામાં આપો.
સરકારી િંત્રનુ ં િામ : કલેકટર કચેરી , ડીઝાતટર શાખા, વલસાડ સરકારી માહિિી અધિકારીઓ :
િીચેિા િમુિામાં ર્જજલ્લા વાર માહિિી આપો
અ.િં. િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી
કોડ

ફોિ િંબર

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૧.

શ્રી પી.બી.

ડીઝાતટર

૦૨૬૩૨

કુંર્ાણી

મામલિદારશ્રી

કચેરી

ઘર

૨૪૩૨૩૮

--

--

dismgmt-

વલસાડ

val@gujarat.gov.in

વલસાડ
ધવર્ાગીય એપેલેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી .
અ.િં. િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િંબર

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કોડ
૧.

શ્રી કે. જે.

ધિવાસી

બોડથ ર

અધિક

૦૨૬૩૨

કચેરી

ઘર

૨૪૪૩૮૬

---

કલેકટર
વલસાડ

પ્રકરણ : ૯
નનણમય લેવાની પ્રરિયામાં અનસરવાની કાયમપધ્િનત.
૯.૧

૯.૨

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે ધિણથય લેવા માટે કોઇ કાયથપ ધ્િધિ

- િી ગુજરાિ ડીઝાતટર મેિજ
ે મેંટ એકટ

અનુસરવામાં આવે છે ? (સગચવાલય ધિયમસંગ્રિ અંગે

૨૦૦૩

કામકાજિા ધિયમોિા ધિયમસંગ્રિ , અન્ય ધિયમો/ ધવધિયમો

- તથાયી હક
ુ મોિી ફાઇલો

વગેરેિો સંદર્થ ટાંકી શકાય

- હરલીફ મેન્યુઅલ

અગત્યિી બાબિો માટે કોઇ ખાસ ધિણથય લેવા માટેિી

- િી ગુજરાિ ડીઝાતટર મેિજ
ે મેંટ એકટ

દતિાવેજી કાયથપધ્ધધ્ધ્િઓ / ઠરાવેલી કાયથપધ્િધિ/ ધિયિ

૨૦૦૩

માપદં ડો / ધિયમો કયા ક્યા છે ? ધિણથય લેવા માટે કયા કયા

- તથાયી હક
ુ મોિી ફાઇલો

તિરે ધવચાર કરવામાં આવે છે . ?

- હરલીફ મેન્યુઅલ

િથા ર્જજલ્લા કક્ષાિી

વિીવટી કધમહટ દ્વારા ધિણથય લેવામાં આવે છે .

૯.૩

ધિણથયિે જિિા સુિી પિોચાડવાિી કઇ વ્યવતથા છે ?

લેગખિમાં ટપાલ દ્વારા િથા અગત્યિા
હકતસામાં ટેગલફોધિક સંપકથ િથા રૂબરૂ સંપકથ
દ્વારા

૯.૪

ધિણથય લેવાિી પ્રહક્રયામાં જેિા મંિવ્યો લેવાિાર છે િે

મામલિદારશ્રી, સબંધિિ િાલુકા ધવકાસ

અધિકારીઓ ક્યા છે ?

અધિકારીશ્રી, પ્રાંિ અધિકારીશ્રી , અધિક
કલેકટરશ્રી

૯.૫

ધિણથય લેિાર અંધિમ સત્તાધિકારી કોણ છે ?

કલેકટરશ્રી

૯.૬

જે અગત્યિી બાબિો પર જાિેર સત્તાધિકારી દ્વારા ધિણથય

---

લેવામાં આવે છે િેિી માહિિી અલગ રીિે િીચેિા િમ ૂિામાં
આપો.

ક્રમ િંબર .
કુદરિી આપધત્ત , ઔદ્યોગગક આપધત્ત , માિવ સર્જિિ

જેિા પર ધિણથય લેવાિાર છે િે ધવષય

આપધત્ત
માગથદશથક સુચિ / હદશાધિદે શ જો કોઇ િોય િો

---

અમલિી પ્રહક્રયા

સરકારશ્રીિી તથાયી સુચિા મુજબ અમલ કરવામાં આવે
છે .

ધિણથય લેવાિી કાયથવાિીમાં સંકળાયેલ

ધિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી, , કલેકટરશ્રી

ઉપર જણાવેલ અધિકારીઓિા સંપકથ અંગેિી માહિિી

ડીઝાતટર મેિેજમેંટ શાખા, કલેકટર કચેરી વલસાડ દોિ
િં.૦૨૬૩૨ ૨૪૩૨૩૮, ૧૦૭૭

જો ધિણથયથી સંત્ષ િ િોય િો , ક્યાં અિે કેવી રીિે અપીલ

અપીલિી જોગવાઇ િથી.

કરવી ?

પ્રકરણ : ૧૦
અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની મારહતી – પક્સ્તકા
(ડીરે કટરી )
૧૦.૧ નીચેના નમ ૂનામાં જજલ્લાવાર માહ્તી આપો.
અ.િં. િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િંબર

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

કોડ
કચેરી
૧.
૧

૨

૩

શ્રી કે. જે.

ધિવાસી

બોડથ ર

અધિક

૪

ઘર

૫

૬

૭

૮

૯

૦૨૬૩૨

૨૪૪૩૮૬

---

૨૪૯૩૩૫

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

શ્રી પી. બી.

મામલિદાર ૦૨૬૩૨

૨૪૩૨૩૮

---

૨૪૯૩૩૫

કુંર્ાણી

ડીઝાતટર

dismgmtવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કલેકટર
વલસાડ
૨

૩
૪
૫

ખાલી જગ્યા

િાયબ

( ફલડ)

મામલિદાર

શ્રી આર.બી.

િાયબ

પટેલ

મામલિદાર

શ્રી એમ.કે.

કારકુિ

૦૨૬૩૨

૨૪૩૨૩૮

---

૨૪૯૩૩૫

dismgmtવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨

૨૪૩૨૩૮

---

૨૪૯૩૩૫

dismgmtવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨

૨૪૩૨૩૮

---

૨૪૯૩૩૫

dismgmt-

રઠોડ

વલસાડ

val@gujarat.gov.in

પ્રકરણ : ૧૧ (નનયમસંગ્રહ -૧૦)
નવનનયમોમાં જોગવાઇ કયામ મજબ મહેનતાણાની પદ્વનત સરહત દરે ક અનિકારી અને કમમચારીને મળત માનસક
મહેનતાણ.
૧૧.૧ નીચેના નમ ૂનામાં મારહતી આપો.
અ.િં. િામ

િોદ્દો

૧.

૨.

૩.

૧

શ્રી કે. જે. બોડથ ર

ધિવાસી

માધસક

વળિર /

ધવધિયમમાં જણાવ્યા મુજબ

મિેિિાણુ

વળિર

મિેિિાણુ િક્કી કરવાિી

ર્થ્થુ

કાયથપદ્વધિ

૭

૮

---

જી.સી.એસ.આર. પે રૂલ્સ મુજબ

૪.

અધિક

પગાર ર્થ્થા િથા િોરણસરિાં

કલેકટર

અન્ય મળવાપાત્ર ર્થ્થા.

વલસાડ
૨

શ્રી પી.બી.કુંર્ાણી

મામલિદાર

---

ડીઝાતટર
૩

ખાલી જગ્યા

િાયબ

(ફલડ)

મામલિદાર

---

૪

શ્રી આર.બી.પટેલ

િાયબ

---

મામલિદાર
૫

શ્રી એમ.કે. રઠોડ

કારકુિ

૧૯,૯૫૦/-

---

પ્રકરણ : ૧૨ (નનયમસંગ્રહ -૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર.
તમામ યોજનાઓ , સચચત ખચમ અને કરે લ ચકવણી અંગે અહેવાલોની નવગતો.
નવકાસ, નનમામ ણ અને તકનનકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
૧૨.૧ જુદી જુદી યોજિાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવ ૃધિઓ માટે અંદાજપત્રિી ધવગિોિી માહિિી િીચેિા
િમ ૂિામાં આપો.
વષથ ૨૦૧૯-૨૦
પ્રવ ૃધિ

પ્રવ ૃધિિા

સ ૂગચિ

મંજુર

ચ ૂટી

છે લ્લા વષથન ુ ં

કાયથિી ગુણવિા

િામ /

શરૂ

અંિિી

રકમ

થયેલ

કરે લ /

ખરે ખર ખચથ

માટે સંપ ૂણથપણે

સદર

કયાથિી

અંદાજેલ

રકમ

ચુકવેલ

કામગીરી માટે

િારીખા

િારીખ

રકમ

જવાબદાર

(િપ્િાિી

અધિકારી

અ.િં. યોજિાનુ ં

પ્રવ ૃધિ

સંખ્યા)
૧.
૧

૨.

૩.

૪.

૭

૮
લાગુ
પડતુ
િથી

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૨
૩
૪

અન્ય જાહેર તંત્રો માટે :
સદર

સ ૂચચત

મંજર થયેલ

છૂટી કરે લ

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

ચકવેલ રકમ

કલ ખચમ

(હ્્તાની સંખ્યા)
મામર
લાગુ પડતુ િથી

પ્રકરણ : ૧૩
સહાયકી કાયમિમોનાં અમલ અંગે ની પદ્વનત.
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મારહતી આપો.
•

કાયથક્રમ / યોજિાનું િામ.

•

કાયથક્રમ / યોજિાિો સમયગાળો

•

કાયથક્રમિો ઉદ્દે શ

•

કાયથક્રમિા ર્ૌધિક અિે િાણાંકીય લક્ષયાંકો (છે લ્લા વષથ માટે )

•

લર્ાથીિી પાત્રિા

•

લાર્ અંગેિી પ ૂવથ જરૂહરયાિો

•

કાયથક્રમિો લાર્ લેવાિી પદ્વધિ

•

પાત્રિા િક્કી કરવા અંગેિા માપદંડો

•

કાયથક્રમમાં આપેલ લાર્િી ધવગિ (સિાયકીિી રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્ય મદદ પણ
દશાથવવી.

•

સિાયકી ધવિરણિી કાયથપદ્વધિ

•

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

•

અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય ત્યાં )

•

અરજીપત્રકિો િમ ૂિો (લાગુ પડત ુ િોય િો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી િોય િો અરજદારે
અરજીમાં શુ ં શુ ં દશાથ વવું િેિો ઉલ્લેખ કરો.

•

ગબડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

ગબડાણોિો િમ ૂિો.

•

પ્રહક્રયા લગિી સમતયાઓ અંગે કયાં સંપકથ કરવો.

•

ઉપલબ્િ ધિધિિી ધવગિો (ર્જજલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે જેવા ધવધવિ તિરોએ)

•

િીચેિા િમ ૂિામાં લાર્ાથીઓિી યાદી.

ક્રમ િં

લાર્ાથીનુ ં સિાયકીિી માિા /

કોડ

િામ

રકમ

પસંદગીિો

સરિામુ

ધપિા/વાલી માપદંડ
ર્જજલ્લો

શિેર

િગર /

ઘર િં.

ગામ
લાગુ પડત ુ
િથી.

પ્રકરણ : ૧૪ (નનયમસંગ્રહ -૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો , પરમીટ કે અનિકૃનત મેળવનારની નવગતો.
િીચેિા િમ ૂિા મુજબ માહિિી આપો.
•

કાયથક્રમનુ ં િામ

•

પ્રકાર (રાિિ/ પરમીટ / અધિકૃધિક

•

ઉદ્દે શ

•

િક્કી કરે લ લક્ષયાંક (છે લ્લા વષથ માટે )

•

પાત્રિા

•

પાત્રિા માટેિાં માપદં ડો

•

પ ૂવથ જરૂરીયાિો

•

લાર્ મેળવવાિી પદ્વધિ

•

રાિિ / પરમીટ / અધિકૃધિિી સમયમયાથદા

•

અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાં )

•

અરજીિો િમ ૂિો ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાં )

•

ગબડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

ગબડાણોિો િમ ૂિો

•

િીચે આપેલા િમ ૂિામાં લાર્ાથીિી ધવગિો.

•

ક્રમ િં

લાર્ાથીનુ ં સિાયકીિી માિા /

કોડ

િામ

રકમ

પસંદગીિો

સરિામુ

ધપિા/વાલી માપદંડ
ર્જજલ્લો

શિેર

િગર /
ગામ

લાગુ પડત ુ

ઘર િં.

િથી.
રાિિ માટે િીચેિી માહિિી પણ આપવી.
•

આપેલ લાર્િી ધવગિ

•

લાર્ોનુ ં ધવિર

•

પ્રકરણ : ૧૫ (નનયમસંગ્રહ -૧૪)

કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા િોરણો.
૧૫.૧ ધવધવિ પ્રવ ૃધિઓ / કાયથક્રમો િાથ િરવા માટે ધવર્ાગે િક્કી કરે લ િોરણોિી ધવગિો આપો. મ
અ.િં

અધિકારી

ધસિેમા

ધવડીયો

કેબલ

િોટલ

કમથચારી
લાગુ પડતુ િથી.

પ્રકરણ : ૧૬ (નનયમસંગ્રહ -૧૫)
નવજાણરપે ઉપલબ્િ મારહતી.
૧૬.૧ વીજાણુરુપે ઉપલબ્િ ધવધવિ યોજિાઓિી માહિિીિી ધવગિો આપો.
કોમ્પ્યુટરાઇઝડ કોપી ઉપલબ્િ છે .
પ્રકરણ : ૧૭ (નનયમસંગ્રહ -૧૬)
મારહતી મેળવવા માટે નાગરરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની નવગતો.
૧૭.૧ લોકોિે માહિિી મળે િે માટે ધવર્ાગે અપિાવેલ સાિિો , પદ્વધિઓ અથવા સવલિો જેવી કે,
•

કચેરી ગ્રંથાલય

કલેકટર કચેરી વલસાડ

•

િાટક અિે શો

•

વિથમાિ પત્રો

•

પ્રદશથિો

•

િોહટસ બોડથ

•

કચેરીમાં રે કડથ ન ું ધિરીક્ષણ િા

•

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

•

ઉપલબ્િ મુહદ્દિ ધિયમ સંગ્રિ : મિોરં જિ કર િથા સુખ સુધવિા કરિે લગિા િે િેઠળિા અંિગથિ

િા

ઠરાવો / પહરપત્રો
•

જાિેર િંત્રિી વેબસાઇટ :

•

જાિેર ખબરિા અન્ય સાિિો : પ્રસાર માધ્યમ.
પ્રકરણ : ૧૮ (નનયમસંગ્રહ -૧૭)
અન્ય ઉપયોગી મારહતી.

૧૮.૧ લોકો દ્વારા પ ૂછાિા પ્રશ્નો અિે િેિા જવાબો.
૧૮.૨ માહિિી મેળવવા અંગે.
•

અરજીપત્રક (સંદર્થ માટે ર્રે લા : સાદા કાગળિી અરજી / અરજી પત્રકિી િકલ

•

ફી : સરકારશ્રીિા ધિયમાનુસાર

•

માહિિી મેળવવા માટેિી અરજી કઇ રીિે કરવી કેટલીક હટપ્પણી: મિોરં જિ કર કલેકટરશ્રી વલસાડિે
સંબોિીિે

•

માહિિી આપાઅિો ઇન્કાર કરવામાં આવે િેવા વખિે િાગહરકિા અધિકાર અિે અપીલ કરવાિી
કાયથવાિી.

૧૮.૩ જાિેર િંત્ર દ્વારા લોકોિે અપાિી િાગલમિી બાબિમાં.
• િાલીમ કાયથક્રમનું િામ અિે િેન ુ ં સંગક્ષપ્િ વણથિ.
• િાલીમ કાયથક્રમ / યોજિાિી મુદિ
• િાલીમિો ઉદ્દે શ
• ર્ૌધિક અિે િાણાંકીય લક્ષયાંકો ( છે લ્લુ વષથ )
• િાલીમ માટેિી પાત્રિા
• િાલીમ માટેિી પ ૂવથ જરૂરીયાિો ( જો કોઇ િોય િો )
• િાણાંકીય િેમજ અન્ય પ્રકારિી સિાય ( જો કોઇ િોય િો )
• સિાયિી ધવગિ ( િાણાંકીય સિાયિી રકમ જો િોય િો જણાવો.)
• સિાય આપવાિી પધ્િધિ
• અરજી કરવા માટે સંપકથ માહિિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પ્ડતુ િોય ત્યાં )
• અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય ત્યાં )
• અરજી ફોમથ ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદારે પ ૂરી પાડવાિી ધવગિો
જણાવો.)
• ગબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• ગબડાણો / દતિાવેજોિો િમુિો.
• અરજી કરવાિી કાયથપદ્વધિ.
• પસંદગીિી કાયથપદ્વધિ.
• િાલીમ કાયથક્રમનું સમયપત્રક ( જો ઉપલબ્િ િોય િો )
• િાલીમિા સમયપત્રક અંગે િાલીમાથીિે જાિ કરવાવિી પદ્વધિ.
• િાલીમ કાયથક્રમ અંગે લોકોમાં જાગરુકિા લાવવા માટે જાિેર િંત્રએ કરવાિી વ્યવતથા.
• ર્જજલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા , એમ ધવધવિ તિરે િાલીમ કાયથક્રમિા હિિાધિકારીઓિી યાદી.
૧૮.૪ ધિયમસંગ્રિ -૧૩ સમાધવષ્ટ િ કરાયેલ હ્ય િેવા , જાિેર િંત્રએ આપવાિા પ્રમાણપત્રો િા- વાંિા
પ્રમાણપત્ર
• પ્રમાણપત્ર અિે િા – વાંિા પ્રમાણપત્રિા િામ અિે ધવિરણ .
• અરજી કરવા માટેિી પાત્રિા.
• અરજી કરવા માટેિી સંપકથ માહિિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાં )
• અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય ત્યાં )

• અરજી ફોમથ ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદારે પ ૂરી પાડવાિી ધવગિો
જણાવો. )
• ગબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• ગબડાણો / દતિાવેજોિા િમુિા.
• અરજી કરવાિી કાયથ પદ્વધિ.
• અરજી મળ્યા પછી જાિેર િંત્રમાં થિાર પ્રહક્રયા.
• પ્રમાિપત્ર આપવામાં સામાન્ય રીિે લાગિો સમય.
• પ્રમાણપત્રિો કાયદે સરિો સમયગાળો.
• િવીકરણ માટેિી પ્રહક્રયા ( જો િોય િો )
૧૮.૫ િોંિણી પ્રહક્રયા અંગે
•

ઉદ્દે શ

•

િોંિણી માટેિી પાત્રિા

•

પ ૂવથ જરૂરીયાિો ( જો િોય િો )

•

અરજી કરવા માટે સંપકથ માહિિી.

•

અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાઅં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય ત્યાં )

•

અરજીિો િમ ૂિો ( અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદારે પ ૂરી પડવાિી ધવગિો
દશાથવો.

•

ગબડાણ / દતિાવેજોિી યાદી .

•

ગબડાણ / દતિાવેજોિો િમુિો.

•

અરજીિી પધ્િધિ

•

અરજી મળ્યા પછી જાિેર િંત્રમાં થિાર પ્રહક્રયા

•

િોંિણીિી કાયદે સરિાિો ગાળો ( જો લાગુ પડતુ િોય િો )

•

િવીકરણિી પ્રહક્રયા ( જો િોય િો )

૧૮.૬ જાિેર િંત્ર કર ઉઘરાવવા અંગે. (મ્યુધિધસપલ કોપોરે શિ , વ્યવસાય વેરો , મિોરં જિ વેરો વગેરે )
•

વેરાનું િામ અિે ધવવરણ :

•

કર ધિિાથ રણ માટે િી કાયથવાિી અિે માપદંડ

•

મોટા કસુરદારોિી યાદી.

૭ વીજળી / પાણીિા િંગામી અિે કાયમી જોડાણો આપવા અિે કાપવા અંગે.
આ બાબિ મ્યુધિધસપલ કોપોરે શિ / િગરપાગલકા/ યુપીસીએલ િે લાગુ પડશે. )
• જોડાણ માટે િી પાત્રિા
• પ ૂવથ જરૂરીયાિો ( જો િોય િો )
• અરજી માટે િી સંપકથ માહિિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાં )
• અન્ય ફી / શુલ્ક ( લાગુ પડત ુ િોય ત્યાં )

• અરજીિો િમ ૂિો ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદાવરે પ ૂરી પાડવાિી
ધવગિો જણાવો.
• ગબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• ગબડાણો / દતિાવેજોિો િમુિો
• અરજી કરવાિી પધ્િધિ
• અરજી મળ્યા પછી જાિેર િંત્રમાં થિાર પ્રહક્રયા
• ગબલમાં વાપરે લ શબ્દ પ્રયોગોનુ ં ટુંકુ ધવવરણ.
• ગબલ અથવા સેવાિી બાબિમાં મુશ્કેલી િોય િો સંપકથ માહિિી .
• ટેહરફ અિે અન્ય ખચથ
૧૮.૮ જાિેર િંત્ર દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવિાર અન્ય સેવાઓિી ધવગિ.
મામુર

