પ્રકરણ : ૧
પ્રસ્તાવના
૧.૧

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

િાગહરકો

માહિિગાર

થાય

અિે

વિીવટમાાં પારદધશિિા અિે જવાબદારીિે ઉત્તેજિ
મળે િેમજ ધવલાંબિા દૂ ર થાય.

૧.૨

આ પુસ્તિકાિો ઉદ્દે શ / િેત ુ

વિીવટમાાં થિાાં વ્યવિારમાાં સામાન્ય િાગહરકિે
માહિિી ઉપલબ્િ થાય અિે વાદધવવાદ વગર
વિીવટ ચાલે અિે સરળિા રિે.

૧.૩
૧.૪

આ પુસ્તિકા કઇ વ્યસ્તિઓ / સાંતથાઓ / સાંગઠકો સરકારિા વિીવટમાાં પારદધશિિા આવે જે માટે દરે ક
વગેરેિે ઉપયોગી છે ?

વ્યસ્તિિે ઉપયોગી થાય.

આ પુસ્તિકામાાં આપેલી માહિિીનુ ાં માળખુ

માહિિી મેળવવાિા અધિકાર અધિધિયમ ૨૦૦૫
અિે િેિો અમલ, િા.૧૨-૧૦-૨૦૦૫ થી થશે.

૧.૫

વ્યાખ્યાઓ ( પુસ્તિકામાાં વાપરવામાાં આવેલ જુદા જુદા --શબ્દોિી વ્યાખ્યા આપવા ધવિાંિી )

૧.૬

કોઇ વ્યસ્તિ આ પુસ્તિકામાાં આવરી લેવાયેલ ધવષયો સબાંધિિ
અંગે વધુ માહિિી મેળવવા માાંગે િો િે માટેિી સાંપકક

ખાિાિા

વડા

અિે

ઉપસ્તથિ

સત્તા

અધિકારી

વ્યસ્તિ .
૧.૭

આ પુસ્તિકામાાં ઉપલબ્િ િ િોય િે માહિિી મેળવવા માહિિી મેળવવાિા અધિકાર અધિધિયમ ૨૦૦૫
માટેિી કાયકપદ્વધિ અિે ફી.

િેઠળ ધિયિ કરે લ કાયકપદ્વધિ અનુસાર.

પ્રકરણ :૨
( નનયમ – સંગ્રહ (૧) )

સંગઠનની નવગતો કાયો અને ફરજો
૨.૧

જાિેર િાંત્ર ઉદ્દે શ / િેત ુ

પેન્શિ ધિયમો િેઠળ વય ધિવ ૃત્ત થિાાં કમકચારીઓિે સમયસર ધિવ ૃધિ
લાભો મળી રિે િેમજ ગુજરાિ િાણાકીય ધિયમો િેઠળિી સુચિા
મુજબ સરકારી ખચકિે લગિા વ્યવિારોિે સમયસર ચકાસણી કરવી.

૨.૨

જાિેર િાંત્રનુ ાં ધમશિ / દુરાં દેશીપણુ સરકારશ્રી િરફથી અમલમાાં મુકવામાાં આવેલ કરકસરિી િીધિ
(ધવઝિ)

અનુસાર ઉપલબ્િ ગ્ાાંિ મુજબ ખચક કરવાિો િથા ખચક ઉપર
ધિયાંત્રણ.

૨.૩

જાિેર િાંત્રબો ટુાંકો ઇધિિાસ અિે િેિી ગુજરાિ િાણાકીય ધિયમો અિે પેંશિ ધિયમો અિે પેંશિ ધિયમો
રચિાિો સાંદભક

િેમજ િે િેઠળિા સરકારશ્રીિા ઠરાવો / પહરપત્રો અંવયે વિીવટી
િાણાકીય કાઅગીરીમાાં સિા અધિકારી િરફથી લેવાિો ધિણકય અંગે.

૨.૪

જાિેર િાંત્રિી ફરજો

ધિયમો – ધવધિયમો , ઠરાવ પહરપત્રોિી સુચિા મુજબ ધિયમોનુસાર
કામગીરી કરવાિી ફરજ

૨.૫

જાિેર િાંત્રિી મુખ્ય પ્રવ ૃધિઓ / કાયો

સરકારી કરચારીઓિે સમયસર પગારભથ્થા મળી રિે િથા કચેરી
ખચકિે લગિા ખચકિા બીલોનુ ાં ધિયમોનુસાર અિે ધવલાંબ ધસવાય
ચુકવણુ થાય િે અંગેિી કામગીરી

૨.૬

જાિેર િાંત્ર દ્વારા આપવામાાં આવિી ઉપર જાણાવેલા કામગીરી ધસવાય અન્ય કોઇ સેવાઓ અત્રેથી
સેવાઓિી યાદી અિે િેન ુ સાંક્ષિપ્િ આપવામાાં આવિી િથી.
ધવવરણ

૨.૭

જાિેર િાંત્રિા રાજ્ય, ધિયામ્ક કચેરી જજલ્લા કિાએ કલેકટરશ્રી , ડીવીઝિ કિાએ પ્રાાંિ અધિકારીશ્રી , િાલુકા
, પ્રદે શ , જજલ્લો, બ્લોક વગેરે કિાએ મામલિદારશ્રી
તિરોએ

સાંતથાગિ

માળખાિો

આલેખ (જ્યાાં લાગુ પડતુ િોય તયાાં)
૨.૮

જાિેર

િાંત્રિી

અસરકારિા

અિે લોકો િરફથી જાિેરિાંત્રિી કાયકિમિા વિારવા માટે ધિયમોિે આિીિ

કાયકિમિા વિારવા માટેિી લોકો કોઇ સુચિો રજુ કરવામાાં આવે િેવી અપેિા છે .
પાસેથી અપેિાઓ.
૨.૯

લોક

સિયોગ

મેળવવા

માટેિી

પ્રસાર માધ્યમો

ગોઠવણ અિે પધ્િધિઓ.
૨.૧૦

સેવાઓ
ધિયાંત્રણ

આપવાિા
અિે

જાિેર

દે ખરે ખ પેરા

ક્રમાાંક ૨-૭ માાં જણાવેલ ઉપલબ્િ િાંત્ર

ફહરયાદ

ધિવારણ માટે ઉપલબ્િ િાંત્ર
૨.૧૧

ુ ધવભાગ, બ્લોક િાં.૧૧ , િવા સક્ષચવાલય , ગાાંિીિગર
મુખ્ય કચેરી અિે જુદા જુદા તિરોએ સક્ષચવશ્રી મિેસલ
આવેલી અન્ય કચેરીઓિા સરિામા . જજલ્લા કિાએ કલેકટરશ્રી , જજલ્લા સેવા સદિ -૩ , વલસાડ , પ્રાાંિ
( વપરાશકારિે સમજવામાાં સરળ કિાએ િાયબ કલેકટરશ્રી , જજલ્લા સેવા સદિ-૨ , વલસાડ . જે િે
પડે િે માટે જજલ્લાવાર વગીકરણ િાલુકા કિાએ વલસાડ/ પારડી/ ઉમરગામ / િરમપુર / કપરાડા
કરો )

૨.૧૨

કચેરી શરૂ થવાિો સમય :

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકથી

કચેરી બાંિ થવાિો સમય :

સાાંજે ૧૮-૧૦ કલાક સુિી

પ્રકરણ :- ૩
( નનયમ – સંગ્રહ (૨) )
અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સાંતથાિા અધિકારીઓ અિે કમકચારીઓિી સત્તા અિે ફરજોિી ધવગિો આપો.
૧ : િોદ્દો :- ધિવાસી કલેકટરશ્રી , વલસાડ
સત્તાઓ – વિીવટી

(૧)

સુિારે લ પેંશિ ધિયમોનુસાર પેંશિ કેસો િૈયાર કરવા િથા પેંશિિા લાભોિી ચુકવણી

(૨)

સરકારશ્રીિા િાણા ધવભાગિા બિાર પાડવામાાં આવિા ઠરાવો / પહરપત્રો

(૩)

અંદાજપત્ર ધિયમસાંગ્િ િેઠળ અંદાજપત્ર િૈયાર કરવુ.ાં

(૪)

એકાઉંટ જિરલ રાજકોટિી કચેરી ખાિે સદરવર ખચકિા મેળવણાિી કામગીરી.

િાણાકીય

(૧)

સરકારશ્રી િરફથી ફાળવવામાાં આવિી ગ્ાાંટિી િાબાિી કચેરીિે પેટાફળવણી કરવા અંગે
હક
ુ મો કરવા.

(૨)

વગક ૧ થી ૪ િા કમકચારે િા પગાર ભથ્થાિા બીલો િૈયાર કરી માંજુર કરાવી ચુકવણુ
કરવાિી કામગીરી.

(૩)

કચેરી ખચક / વાિિ ખચકિે લગિા બીલો િૈયાર કરી માંજુર કરી ચુકવણુ કરવાિી
કામગીરી

અન્ય

(૪)

પ્રજાસત્તક ફાંડ ફાળાિા હિસાબોિી કામગીરી.

(૧)

રે કડક વગીકરણિી કામગીરી.

(૨)

િાલુકા કિાએથી ખચકિી માહિિી મેળવે સરકારશ્રીમાાં જુદા જુદા સદર વાર માધસક
ખચકપત્રકો મોકલવાિી કામગીરી.

(૩)

મે. કલેકટરશ્રી િરફથી ડીઝાતટર મેિેજમેંટ ચુટાં ણી સબાંિી િથા કાયદો અિે વ્ય. સબાંિે
સુપ્રિ કરવામાાં આવિી કામગીરી.

ફરજો

(૧)

ઉપરોતિ વિીવટી અિે િાણાકીય િેમજ અન્ય કામગીરી સબાંિમાાં ધવષય પ્રમાણે
ચોકસાઇથી કામગીરી બજાવવાિી

પ્રકરણ :- ૪
( નનયમ – સંગ્રહ – ૩ )
કાયો કરવા માટેના નનયમો , નવનનયમો, ચ ૂચનાઓ નનયમસંગ્રહ અને દફતરો.
૪.૧

જાિેર િાંત્ર અથવા િેિા ધિયાંત્રણ િેઠળિા અધિકારીઓ
અિે કમકચારીઓએ ઉપયોગ કરવાિા ધિયમો, ધવધિયમો
, ચ ૂચિાઓ , ધિયમસાંગ્િ અિે દફિરોિી યાદી િીચેિા
િમ ૂિા મુજબ આપો. આ િમ ૂિો દરે ક પ્રકારિા દતિાવેજ
માટે ભરવાિો છે .

દતિાવેજનુ ાં િામ / મથાળુ

દતિાવેજિો પ્રકાર
તટેમ્પ એકટ િેઠળ રીફાંડ ચુકવવાિા હક
ુ મો

૧. સુિારે લ પેંશિિા ધિયમો-૧૯૫૦

૧. સુિારે લ પેંશિિા ધિયમો િેઠળ પેંશિ કેસો િૈયાર

૨. ગુજરાિ રાજ્ય સેવા પગાર સુિારણા ધિયમો ૧૯૯૮

કરવા િથા ધિવ ૃધિ પેંશિિા લાભોિી ચુકવણી કરવા

૩. ગુજરાિ રાજ્ય સેવા ધિયમો -૨૦૦૨

બાબિિા કેસો

૪. ગુજરાિ રાજ્ય િાણાકીય ધિયમો -૧૯૭૧

૨. સરકારશ્રી િરફથી માન્ય કરે લ પગાર િોરણ મુજબ

૫. ગુજરાિ રાજ્ય આકસ્તમક ખચકિા ધિયમો િેમજ ઉતિ

પગારભથ્થાિા બીલો

કાયદા િેઠળૅ િા સરકારશ્રીિા પહરપત્રો અિે ઠરાવો.

૩. સરકારશ્રી િરફથી ફાળવવામાાં આવિી ગ્ાાંટ ઉપર
ધિયાંત્રણ રાખવા બાબિિી સુચિા
૪. કમકચારી અધિકારીઓિી સેવાપોથીમાાં સેવાકીય
બાબિોિી િોંિ.

દતિાવેજ પરનુ ાં ટુાંકુ લખાણ

હક
ુ મ / બીલિી િે ન્કલ અથવા પ્રકરણિા જરૂરી
દતિાવેજ પુઅરાવાિી િકલ

વ્યસ્તિિે ધિયમો, ધવધિયમો, સુચિાઓ

સરિામુ :- કલેકટર કચેરી, મિોરાં જિ શાખા , વલસાડ

ધિયમસાંગ્િ અિે દફિરોિી િકલ અિીઠી મળશે.

હિસાબી શાખા, કલેકટર કચેરી ,
જજલ્લા સેવા સદિ વલસાડ
ટેલીફોિ િાંબર : ૦૨૬૩૨ -૨૪૪૨૭૪
ફેતસ : ૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫
ઇ મેઇલ :- collector-val@gujarat.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધિયમો, ધવધિયમો , સુચિાઓ, ધિયમસાંગ્િ

અરજી દીઠ ફી. ૨૦/- િેમજ દતિાવેજી પુરાવા દરે ક

અિે દફિરોિી િકલ માટે લેવાિી ફી (જો િોય િો )

પાિા દીઠ રૂ.૨/- મુજબ.

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- પરામશક / સિભાક્ષગિા મેળવવવા
માટેિી કોઇ જોગવાઇ છે ? િોય િો , િીચેિા િમુિામાાં આવી િીધિિી ધવગિો આપો.

આવી કોઇ જોગવાઇ હહસાબી ર્ાખાની કામગીરીને સ્પર્મતી ન હોય , સદરહુ પ્રકરણ ૫ ( નનયમ સંગ્રહ -૪ ) લાગ ુ પડત ુ
નથી.

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. જ્યાાં આ દતિાવેજો ઉપલબ્િ છે િેવી
જગ્યાઓ જેવી કે સક્ષચવાલય કિા, ધિયામકિી કચેરી કિા , અન્યિો પણ ઉલ્લેખ કરો. (‘અન્યો’ લખવાિી જગ્યાએ
કિાિો ઉલ્લેખ કરો.)
અ.િાં દતિાવેજિી કિા
૧

દતિાવેજનુ ાં િામ અિે િેિી

દતિાવેજ મેળવવાિી

િીચેિી વ્યસ્તિ પાસે છે / િેિા

એક લીટીમાાં ઓળખાણ

કાયકપદ્વધિ

ધિયત્રાંણમાાં છે .

ખ વગક

૧. પેંશિ માંજુરીિો હક
ુ મ

સાદા કાગળમાાં

૧. ધિવ ૃિ કમકચારીિા

૨. કામચલાઉ પેંશિ

અરજીથી કરવાથી

પેંશિ કેસો િથા

માંજુરીિો હક
ુ મ

ધિવ ૃધિિા લાભો
આપવા બાબિ.
૨

કમકચારીિી સેવાપોથી

કમકચારીઓિી સેવાકીય

-

એજિ -

-

એજિ -

બાબિોિી િોંિ
૩

પગારભથ્થાિા બીલો

પગારભથ્થાિા બીલો /

-એજિ -

-એજિ -

-એજિ -

-એજિ -

રજીતટરો
૪

ગ-૧ વગક આકસ્તમક

ગ-૧ વગક આકસ્તમક

ખચકિા બીલો

ખચકિા ચુકવણી થયેલા
બીલો

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

જાિેર િાંત્રિે લગિા બોડક , પહરષદો , સધમધિઓ અિે અન્ય માંડળો અંગેિી ધવગિ િીચેિા િમ ૂિામાાં આપો.
- માન્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાનુ ાં િામ અિે સરિામુ : કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદિ , વલસાડ
- માન્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાિો પ્રકાર (બોડક , પહરષદ , સધમધિઓ, અન્ય માંડળો)
ૂ ો પહરચય (સાંતથાપિા વષક, ઉદ્દે શ/ મુખ્ય પ્રવ ૃધિઓ)
- માન્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાિો ટાંક
- માન્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાિી ભ ૂધમકા (સલાિકાર/ સાંચાલક/કાયકકારી/અન્ય )
- માળખુ અિે સભ્ય બાંિારણ.
- સાંતથાિા વડા : મિોરાં જિ કર કલેકટરશ્રી વલસાડ
- મુખ્ય કચેરી અિે િેિી શાખાઓિા સરિામા :-કલેકટર કચેરી, વલસાડ, મિોરાં જિ શાખા, જજલ્લા સેવા સદિ
વલસાડ
- બેઠકોિી સાંખ્યા –
- શુ ાં જિિા બેઠકોમાાં ભાગ લઇ શકે છે ? –
- બેઠકોિી કાયકિોંિ જિિાિે ઉપલબ્િ છે . ?

- જો િેમ િોય િો િે મેળવવા માટેિી પદ્વધિિી માહિિી આપો. –

પ્રકરણ :- ૮ (નનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકારી માહહતી અનિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય નવગતો.
૮.૧ જાિેર િાંત્રિા સરકારી માહિિી અધિકારીઓ , મદદિીશ સરકારી માહિિી અધિકારીઓ અિે ધવભાગીય કાયદાકીય
(એપેલેટ) સિાધિકારી ધવશેિી સાંપકક માહિિી િીચેિા િમ ૂિામાાં આપો.
સરકારી િાંત્રનુ ાં િામ : કલેકટર કચેરી , હિસાબી શાખા, વલસાડ સરકારી માહિિી અધિકારીઓ :
િીચેિા િમુિામાાં જજલ્લા વાર માહિિી આપો
અ.િાં. િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િાંબર

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

કોડ
૧.

શ્રી એિ.બી.

જિ સાંપકક

ચૌિરી

અધિકારીશ્રી

---

કચેરી

ઘર

----

---

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

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી
કોડ

ફોિ િાંબર

સરિામુ

૧.

શ્રી કે. જે.

ધિવાસી

બોડક ર

અધિક

૦૨૬૩૨

કચેરી

ઘર

૨૪૪૩૮૬

---

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કલેકટર
વલસાડ

પ્રકરણ : ૯
ુ રવાની કાયમપધ્િનત.
નનણમય લેવાની પ્રહિયામાં અનસ
૯.૧

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે ધિણકય લેવા માટે કોઇ કાયકપ ધ્િધિ

સુિારે લ પેંશિ ધિયમો િથા આનુસાાંક્ષગક

અનુસરવામાાં આવે છે ? (સક્ષચવાલય ધિયમસાંગ્િ અંગે

ઠરાવો / પહરપત્રો િેઠળૅ િી સુચિા અનુસાર

કામકાજિા ધિયમોિા ધિયમસાંગ્િ , અન્ય ધિયમો/ ધવધિયમો

પેંશિ પેપસક િૈયાર કરવા માટે િીચે મુજબિી

વગેરેિો સાંદભક ટાાંકી શકાય

કાયક પદ્વધિ અનુસરવામાાં આવે છે .
(૧) પેંશિ પેપસક ( પેંશિ અરઈ ફોમક) િા
ધિયિ િમુિામાાં છપેલા ચાર સેટ બુક
સેલસકિી દુકાિેથી ખરીદી લઇ રજુ કરવા
(૨) િમક પજતિ સાથેિો ( સ્ત્રી કમકચારીિા
હકસામાાં પધિ સાથેિો ) સાંયતુ િ ફોટોગ્ાફિી
૧૨ કોપી રજુ કરવી.
(૩) પેંશિ પેપસકિા ભાગ-૨ િી ધવગિો
સબાંધિિ કમકચારીએ કચેરીિે રજુ કરવી.
(૪) કુટુાંબ પેંશિિા હકસામાાં પેંશિ પેપસકિાાં
ભાગ-૩ માાં અરજી કરવી.
(૫) ઉપરોતિ મુજબ પેંશિ પેપસક િૈયાર કરી
કચેરીિા વડાિી સિી ધસક્કા કરાવી ખાિાિા
વાઅિી જરુરી પ્રમાણપત્રો પર અિી મેળવવી.
(૬) સબાંધિિ કમકચારીિી સેવાપોઠી અદ્યિિ

કરવી.
(૭) પેંશિ પેપસક િથા સેવાપોથી અદ્યિિ
થયેથી પેંશિ માંજુરી માટે વગક -૧,૨,૩ િા
હકસામાાં પેંશિ પેપસક સિીિનુ ાં રે કડક પેંશિ
અિે પ્રોધવડાંટ ફાંડ ધિયામકશ્રીિી કચેરીિી
ગાાંિીિગરિે મોકલવામાાં આવે છે . અિે વગક
-૪િા હકતસામાાં જજલ્લા સિાયક ધિરીિકશ્રી,
તથાધિક ભાંડોળ હિસાબ, વલસાડિે
મોકલવામાાં આવે છે .
૯.૨

અગતયિી બાબિો માટે કોઇ ખાસ ધિણકય લેવા માટેિી

ધિવાસી અધિક કલેકટર િથા કલેકટરશ્રી

દતિાવેજી કાયકપધ્ધધ્ધ્િઓ / ઠરાવેલી કાયકપધ્િધિ/ ધિયિ

કિાએથી ધિણકય લેવામાાં આવે છે . જ્યારે

માપદાં ડો / ધિયમો કયા ક્યા છે ? ધિણકય લેવા માટે કયા કયા

અન્ય બાબિોિી ધવગિ મુદ્દા િાં.૯.૧ મુજબ

તિરે ધવચાર કરવામાાં આવે છે . ?
૯.૩

ધિણકયિે જિિા સુિી પિોચાડવાિી કઇ વ્યવતથા છે ?

ટપાલ, િોટીસ બોડક , અગતયિા હકસામાાં
ટેક્ષલફોધિક સાંપકક દ્વારા

૯.૪

ધિણકય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં જેિા માંિવ્યો લેવાિાર છે િે

જે િે િાલુકિા મામલિદાર , કલેકટર

અધિકારીઓ ક્યા છે ?

કચેરીનુ ાં મિેકમ દફિર ( િા.મામ) ધિવાસી
અધિક કલેકટરશ્રી િથા કલેકટરશ્રી, પેંશિ
ધિયામકશ્રી, ગાાંિીિગર.

૯.૫

ધિણકય લેિાર અંધિમ સત્તાધિકારી કોણ છે ?

કલેકટરશ્રી અિે ધિયામતશ્રી પેંશિ ધવભાગ,
ગાાંિીિગર.

૯.૬

જે અગતયિી બાબિો પર જાિેર સત્તાધિકારી દ્વારા ધિણકય

---

લેવામાાં આવે છે િેિી માહિિી અલગ રીિે િીચેિા િમ ૂિામાાં
આપો.

ક્રમ િાંબર .
જેિા પર ધિણકય લેવાિાર છે િે ધવષય

૧. પેંશિ કેસો
૨. પગાર ભથ્થાિા બીલો
૩. આકસ્તમક ખચકિા બીલો
૪. ગ્ાાંટ ફાળૅ વણી

માગકદશકક સુચિ / હદશાધિદે શ જો કોઇ િોય િો

પેંશિ ધિયમો િથા ગુજરાિ િાણાકીય ધિયમોિી જોગવાઇ
િથા િેિા આનુસાાંક્ષગક ઠરાવ / પહરપત્રો

અમલિી પ્રહક્રયા

આખરી ધિણકય મુજબ અમલવાઅરી કરવાિી રિે.

ધિણકય લેવાિી કાયકવાિીમાાં સાંકળાયેલ

ે ણી અધિકારી , ધિવાસી અધિક
ઉપાડ અિે વાંિચ
કેલકટરશ્રી, કલેકટરશ્રી

ઉપર જણાવેલ અધિકારીઓિા સાંપકક અંગેિી માહિિી

હિશાબી શાખા, કલેકટર કચેરી , વલસાડ ફોિ.િાં.૦૨૬૩૨૨૪૪૨૭૯

જો ધિણકયથી સાંતષ િ િોય િો , ક્યાાં અિે કેવી રીિે અપીલ

ગુજરાિ મુલ્કી સેવા ટ્રીબ્યુિલ , જીવરાજ મિેિા ભવિ,

કરવી ?

જુિા સક્ષચવાલય , ગાાંિીિગરિે ધિયિ અપીલ મેમોમાાં

અપીલ કરવી.

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

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િાંબર

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૯

કોડ
કચેરી

ઘર

૧.

૨.

૩.

૪.

૫

૬.

૭

૮

૧

શ્રી કે. જે.

ધિવાસી

૦૨૬૩૨

૨૪૪૩૮૬

---

૨૪૯૩૩૫

બોડક ર

અધિક

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૭૯

---

૨૪૯૩૩૫

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

---

---

---

૨૪૯૩૩૫

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

---

---

---

૨૪૯૩૩૫

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

---

---

---

૨૪૯૩૩૫

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કલેકટર
વલસાડ
૨

શ્રી એિ. બી

જિ સાંપકક

ચૌિરી

અધિકારીશ્રી
વલસાડ

૩

શ્રીમધિ

િાયબ

એ.વાય.

મામલિદાર

દે સાઇ
૪
૫.

શ્રીમધિ

કારકુિ

વૈશાલી પટેલ

કેશીયર

શ્રી ધિલેશ

કારકુિ

એલ.

પે બીલ

મકવાણા

પ્રકરણ : ૧૧ (નનયમસંગ્રહ -૧૦)
ુ બ મહેનતાણાની પદ્વનત સહહત દરે ક અનિકારી અને કમમચારીને મળત ુ માનસક
નવનનયમોમાં જોગવાઇ કયામ મજ
મહેનતાણ.ુ
૧૧.૧ નીચેના નમ ૂનામાઅં માહહતી આપો.
અ.િાં. િામ

િોદ્દો

માધસક

વળિર /

ધવધિયમમાાં જણાવ્યા મુજબ

મિેિિાણુ

વળિર

મિેિિાણુ િક્કી કરવાિી

ભથ્થુ

કાયકપદ્વધિ

૭

૮

૧.

૨.

૩.

૪.

૧

શ્રી કે. જે. બોડક ર

ધિવાસી

૧૦૭૨૧૨/-

જી.સી.એસ.આર. પે રૂલ્સ મુજબ

અધિક

પગાર ભથ્થા િથા િોરણસરિાાં

કલેકટર

અન્ય મળવાપાત્ર ભથ્થા.

વલસાડ
૨

શ્રી એિ. બી

જિ સાંપકક

ચૌિરી

અધિકારીશ્રી

૭૭૯૭૨/-

વલસાડ
૩
૪
૫

શ્રીમધિ એ.વાય.

િાયબ

દે સાઇ

મામલિદાર

શ્રીમધિ વૈશાલી

કારકુિ

પટેલ

કેશીયર

શ્રી ધિલેશ એલ.

કારકુિ

મકવાણા

પે બીલ

૭૪૦૨૯/૧૯૯૫૦

ફીતસ પગાર

૨૩૦૧૮/-

જી.સી.એસ.આર. પે રૂલ્સ મુજબ
પગાર ભથ્થા િથા િોરણસરિાાં
અન્ય મળવાપાત્ર ભથ્થા.

પ્રકરણ : ૧૨ (નનયમસંગ્રહ -૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર.
તમામ યોજનાઓ , સચુ ચત ખચમ અને કરે લ ચકુ વણી 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 ૂિામાાં આપો.
વષક ૨૦૧૭-૧૮
પ્રવ ૃધિ

પ્રવ ૃધિિા

સ ૂક્ષચિ

માંજુર

ચ ૂટી

છે લ્લા વષકન ુ ાં

કાયકિી ગુણવિા

િામ /

શરૂ

અંિિી

રકમ

થયેલ

કરે લ /

ખરે ખર ખચક

માટે સાંપ ૂણકપણે

સદર

કયાકિી

અંદાજેલ

રકમ

ચુકવેલ

કામગીરી માટે

િારીખા

િારીખ

રકમ

જવાબદાર

(િપ્િાિી

અધિકારી

અ.િાં. યોજિાનુ ાં

પ્રવ ૃધિ

સાંખ્યા)
૧.

૨.

૩.

૪.

૭

૧

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

લાગુ
પડતુ
િથી

૨
૩
૪

અન્ય જાહેર તંત્રો માટે :
સદર

સ ૂચચત

મંજુર થયેલ

છૂટી કરે લ

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

ચકુ વેલ રકમ
(હ્્તાની સંખ્યા)

ુ
મામર
લાગુ પડતુ િથી

કુ લ ખચમ

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

કાયકક્રમ / યોજિાનુાં િામ.

•

કાયકક્રમ / યોજિાિો સમયગાળો

•

કાયકક્રમિો ઉદ્દે શ

•

કાયકક્રમિા ભૌધિક અિે િાણાાંકીય લક્ષયાાંકો (છે લ્લા વષક માટે )

•

લભાથીિી પાત્રિા

•

લાભ અંગેિી પ ૂવક જરૂહરયાિો

•

કાયકક્રમિો લાભ લેવાિી પદ્વધિ

•

પાત્રિા િક્કી કરવા અંગેિા માપદાંડો

•

કાયકક્રમમાાં આપેલ લાભિી ધવગિ (સિાયકીિી રકમ અથવા આપવામાાં આવેલ અન્ય મદદ પણ
દશાકવવી.

•

સિાયકી ધવિરણિી કાયકપદ્વધિ

•

અરજી ક્યાાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાાં કોિો સાંપકક કરવઓ.

•

અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય તયાાં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડતુ િોય તયાાં )

•

અરજીપત્રકિો િમ ૂિો (લાગુ પડત ુ િોય િો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી િોય િો અરજદારે
અરજીમાાં શુ ાં શુ ાં દશાક વવુાં િેિો ઉલ્લેખ કરો.

•

ક્ષબડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

ક્ષબડાણોિો િમ ૂિો.

•

પ્રહક્રયા લગિી સમતયાઓ અંગે કયાાં સાંપકક કરવો.

•

ઉપલબ્િ ધિધિિી ધવગિો (જજલ્લા કિા, ઘટક કિા વગેરે જેવા ધવધવિ તિરોએ)

•

િીચેિા િમ ૂિામાાં લાભાથીઓિી યાદી.

ક્રમ િાં

લાભાથીનુ ાં સિાયકીિી માિા /

કોડ

િામ

રકમ

પસાંદગીિો

સરિામુ

ધપિા/વાલી માપદાંડ
જજલ્લો

શિેર

િગર /
ગામ

લાગુ પડત ુ

ઘર િાં.

િથી.

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

કાયકક્રમનુ ાં િામ

•

પ્રકાર (રાિિ/ પરમીટ / અધિકૃધિક

•

ઉદ્દે શ

•

િક્કી કરે લ લક્ષયાાંક (છે લ્લા વષક માટે )

•

પાત્રિા

•

પાત્રિા માટેિાાં માપદાં ડો

•

પ ૂવક જરૂરીયાિો

•

લાભ મેળવવાિી પદ્વધિ

•

રાિિ / પરમીટ / અધિકૃધિિી સમયમયાકદા

•

અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય તયાાં )

•

અરજીિો િમ ૂિો ( લાગુ પડતુ િોય તયાાં )

•

ક્ષબડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

ક્ષબડાણોિો િમ ૂિો

•

િીચે આપેલા િમ ૂિામાાં લાભાથીિી ધવગિો.

•

ક્રમ િાં

લાભાથીનુ ાં સિાયકીિી માિા /

કોડ

િામ

રકમ

પસાંદગીિો

સરિામુ

ધપિા/વાલી માપદાંડ
જજલ્લો

શિેર

િગર /
ગામ

લાગુ પડત ુ
િથી.
રાિિ માટે િીચેિી માહિિી પણ આપવી.
•

આપેલ લાભિી ધવગિ

•

લાભોનુ ાં ધવિર

ઘર િાં.

•

પ્રકરણ : ૧૫ (નનયમસંગ્રહ -૧૪)

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

અધિકારી

ધસિેમા

ધવડીયો

કેબલ

િોટલ

કમકચારી
લાગુ પડતુ િથી.

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

કચેરી ગ્ાંથાલય

કલેકટર કચેરી વલસાડ

•

િાટક અિે શો

•

વિકમાિ પત્રો

•

પ્રદશકિો

•

િોહટસ બોડક

•

કચેરીમાાં રે કડક ન ુાં ધિરીિણ િા

•

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

•

ઉપલબ્િ મુહદ્દિ ધિયમ સાંગ્િ : મિોરાં જિ કર િથા સુખ સુધવિા કરિે લગિા િે િેઠળિા અંિગકિ

િા

ઠરાવો / પહરપત્રો
•

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

•

જાિેર ખબરિા અન્ય સાિિો : પ્રસાર માધ્યમ.

પ્રકરણ : ૧૮ (નનયમસંગ્રહ -૧૭)

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

અરજીપત્રક (સાંદભક માટે ભરે લા : સાદા કાગળિી અરજી / અરજી પત્રકિી િકલ

•

ફી : સરકારશ્રીિા ધિયમાનુસાર

•

માહિિી મેળવવા માટેિી અરજી કઇ રીિે કરવી કેટલીક હટપ્પણી: મિોરાં જિ કર કલેકટરશ્રી વલસાડિે
સાંબોિીિે

•

માહિિી આપાઅિો ઇન્કાર કરવામાાં આવે િેવા વખિે િાગહરકિા અધિકાર અિે અપીલ કરવાિી
કાયકવાિી.

૧૮.૩ જાિેર િાંત્ર દ્વારા લોકોિે અપાિી િાક્ષલમિી બાબિમાાં.
• િાલીમ કાયકક્રમનુાં િામ અિે િેન ુ ાં સાંક્ષિપ્િ વણકિ.
• િાલીમ કાયકક્રમ / યોજિાિી મુદિ
• િાલીમિો ઉદ્દે શ
• ભૌધિક અિે િાણાાંકીય લક્ષયાાંકો ( છે લ્લુ વષક )
• િાલીમ માટેિી પાત્રિા
• િાલીમ માટેિી પ ૂવક જરૂરીયાિો ( જો કોઇ િોય િો )
• િાણાાંકીય િેમજ અન્ય પ્રકારિી સિાય ( જો કોઇ િોય િો )
• સિાયિી ધવગિ ( િાણાાંકીય સિાયિી રકમ જો િોય િો જણાવો.)
• સિાય આપવાિી પધ્િધિ
• અરજી કરવા માટે સાંપકક માહિિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય તયાાં )
• અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય તયાાં )
• અરજી ફોમક ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી િોય િો અરજદારે પ ૂરી પાડવાિી ધવગિો
જણાવો.)
• ક્ષબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• ક્ષબડાણો / દતિાવેજોિો િમુિો.
• અરજી કરવાિી કાયકપદ્વધિ.
• પસાંદગીિી કાયકપદ્વધિ.
• િાલીમ કાયકક્રમનુાં સમયપત્રક ( જો ઉપલબ્િ િોય િો )
• િાલીમિા સમયપત્રક અંગે િાલીમાથીિે જાિ કરવાવિી પદ્વધિ.
• િાલીમ કાયકક્રમ અંગે લોકોમાાં જાગરુકિા લાવવા માટે જાિેર િાંત્રએ કરવાિી વ્યવતથા.
• જજલ્લા કિા, ઘટક કિા , એમ ધવધવિ તિરે િાલીમ કાયકક્રમિા હિિાધિકારીઓિી યાદી.
૧૮.૪ ધિયમસાંગ્િ -૧૩ સમાધવષ્ટ િ કરાયેલ હ્ય િેવા , જાિેર િાંત્રએ આપવાિા પ્રમાણપત્રો િા- વાાંિા
પ્રમાણપત્ર

• પ્રમાણપત્ર અિે િા – વાાંિા પ્રમાણપત્રિા િામ અિે ધવિરણ .
• અરજી કરવા માટેિી પાત્રિા.
• અરજી કરવા માટેિી સાંપકક માહિિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય તયાાં )
• અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય તયાાં )
• અરજી ફોમક ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી િોય િો અરજદારે પ ૂરી પાડવાિી ધવગિો
જણાવો. )
• ક્ષબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• ક્ષબડાણો / દતિાવેજોિા િમુિા.
• અરજી કરવાિી કાયક પદ્વધિ.
• અરજી મળ્યા પછી જાિેર િાંત્રમાાં થિાર પ્રહક્રયા.
• પ્રમાિપત્ર આપવામાાં સામાન્ય રીિે લાગિો સમય.
• પ્રમાણપત્રિો કાયદે સરિો સમયગાળો.
• િવીકરણ માટેિી પ્રહક્રયા ( જો િોય િો )
૧૮.૫ િોંિણી પ્રહક્રયા અંગે
•

ઉદ્દે શ

•

િોંિણી માટેિી પાત્રિા

•

પ ૂવક જરૂરીયાિો ( જો િોય િો )

•

અરજી કરવા માટે સાંપકક માહિિી.

•

અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય તયાઅં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય તયાાં )

•

અરજીિો િમ ૂિો ( અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી િોય િો અરજદારે પ ૂરી પડવાિી ધવગિો
દશાકવો.

•

ક્ષબડાણ / દતિાવેજોિી યાદી .

•

ક્ષબડાણ / દતિાવેજોિો િમુિો.

•

અરજીિી પધ્િધિ

•

અરજી મળ્યા પછી જાિેર િાંત્રમાાં 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 , મિોરાં જિ વેરો વગેરે )
•

વેરાનુાં િામ અિે ધવવરણ :

•

કર ધિિાક રણ માટે િી કાયકવાિી અિે માપદાંડ

•

મોટા કસુરદારોિી યાદી.

૭ વીજળી / પાણીિા િાંગામી અિે કાયમી જોડાણો આપવા અિે કાપવા અંગે.
આ બાબિ મ્યુધિધસપલ કોપોરે શિ / િગરપાક્ષલકા/ યુપીસીએલ િે લાગુ પડશે. )
• જોડાણ માટે િી પાત્રિા

• પ ૂવક જરૂરીયાિો ( જો િોય િો )
• અરજી માટે િી સાંપકક માહિિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય તયાાં )
• અન્ય ફી / શુલ્ક ( લાગુ પડત ુ િોય તયાાં )
• અરજીિો િમ ૂિો ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાાં આવી િોય િો અરજદાવરે પ ૂરી પાડવાિી
ધવગિો જણાવો.
• ક્ષબડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• ક્ષબડાણો / દતિાવેજોિો િમુિો
• અરજી કરવાિી પધ્િધિ
• અરજી મળ્યા પછી જાિેર િાંત્રમાાં થિાર પ્રહક્રયા
• ક્ષબલમાાં વાપરે લ શબ્દ પ્રયોગોનુ ાં ટુાંકુ ધવવરણ.
• ક્ષબલ અથવા સેવાિી બાબિમાાં મુશ્કેલી િોય િો સાંપકક માહિિી .
• ટેહરફ અિે અન્ય ખચક
૧૮.૮ જાિેર િાંત્ર દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં આવિાર અન્ય સેવાઓિી ધવગિ.
મામુર

