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
વગેરેિે ઉપયોગી છે ?

દરે ક 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 જુ દા જુ દા --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 ુ

િી આર્મસક એકટ-૧૯૫૯ િથા િે િેઠળિા આર્મસક રુલ્સ -૧૯૬૨ િેઠળ
તવરક્ષણ માટેિા િધથયાર પરવાિા િી ફાળૅ વણી કરવી , મુબ
ાં ઇ
પોલીસ એકટ-૧૯૫૧ મુજબ કાયદો અિે વ્યવ્તથા જાળવવા િથા
ધિયાંત્રણ માટે પ્રધિબાંધિિ જાિેરિામાઓિી પ્રધસદ્વદ્વ કરી અમલીકરણ
કરવાિી , િથા ઇન્ડીયિ પીિલ કોડ -૧૮૬૦ િથા િી ફોજદારી
કાયકરીિી અધિધિયમ -૧૯૭૩ મુજબ કાયદો અિે વ્યવ્તથા જાળવવા
કાર્યવાકિી કરવાિી િેમજ િી ગુજરાિ અસામાજજક પ્રવ ૃધિ પ્રધિબાંિક
અધિધિયમ -૧૯૮૫ મુજબ અસામાજજક િત્વો સામે અટકાયિિી
પગલા લેવાિી કાયકવાિી કરવાિી, િી પેટ્રોલલયમ એકટ-૧૯૩૪ િથા
પેટ્રોલલયમ રુલ્સ -૨૦૦૨ િેઠળ પેટ્રોલીયમ પરવાિા અિે પેટ્રોલીયમ
એિ.ઓ.સી આપવાિી ,િી પોઇઝિ એકટા -૧૯૧૯ િથા િે િેઠળિા
ધિયમો -૧૯૬૩ િેઠળ પોઇઝ્િ પરવાિા આપવાિી િથા રીન્યુ
કરવાિી કામગીરી િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ -૧૯૮૪ િથા િે િેઠળિા
રુલ્સ

-૧૯૮૩

િેઠળ

એક્ષ્પ્લોઝીવ

પદાથકિી

એિ.ઓ.સી

િથા

પરવાિા આપવાિી , િી સીટીઝિ શીપ એકટ -૧૯૫૫ િથા િે

િેઠળિા ધિયમો -૧૯૫૬ િેઠળ ભારિેય િાગહરકત્વ આપવાિી
કાયકવાિી

કરવાિી િથા િે િેઠળિા ધિયમો , ઠરાવો , પહરપત્ર

મુજબ જરૂરી કાયો અિે ફરજો બજાવવાિા રિે છે .
૨.૨

જાિેર િાંત્રનુ ાં ધમશિ / દુ રાં દેશીપણુ કાયદો અિે વ્યવતથા જાળવવા અંગે મુબ
ાં ઇ પોલીસ અધિધિયમ (ધવઝિ)

૧૯૫૧ િી જોગવાઇઓ િેઠળ જાિેરિામા પ્રધસદ્વ કરીિે પ્રધિબાંિો
મુકવા અંગે , ગેરકાયદે સર િારણ કરે લા િધથયારો ઉપર ધિયાંત્રણ ,
ગેરકાયદે સર લાયસાંસ વગર િારણ કરે લા તફોિક પદાથો ઉપર
ધિયાંત્રણ , પોઇઝિ પદાથોિા ગેરકાયદે સર રાખવા ઉપર ધિયાંત્રણો
રાખવાિો િેત ુ છે .

૨.૩

જાિેર િાંત્રબો ટુાંકો ઇધિિાસ અિે િેિી કાયદો અિે વ્યવતથા જાળવવા અંગેિા કાયદા િથા િે િેઠળિા
રચિાિો સાંદભક

ધિયમો િેમજ વિીવટી હુકમો િેઠળ િેમજ અવરિવર સરકારશ્રીિા
ઠરાવો / પહરપત્રો િેઠળ વિીવટી કામગીરીમાાં જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રી
િરફ્થી લેવાિો ધિણકયિો સમાવેશ થાય છે .

૨.૪

જાિેર િાંત્રિી ફરજો

આ અંગેિા િોરણો જે િે કાયદાથી િક્કી થયેલ છે . જેથી લાગુ
પડિા કાયદાઓ અિે ધિયમો અિે સરકારી ઠરાવો વાંચાણો લઇ
જજલ્લામાાં કાયદો અિે વ્યવતથા િી પહરસ્તથધિ જાળવવાિી કામગીરી
કરવાિી િાંત્રિી ફરજો છે .

૨.૫

જાિેર િાંત્રિી મુખ્ય પ્રવ ૃધિઓ / કાયો

કાયો અિે ફરજો.
૧. તવરક્ષણ માટે િધથયાર પરવાિા આપવા.
૨. તવરક્ષણ માટે િધથયાર પરવાિા િાજા કરવા.
૩. એક્ષ્પ્લોઝીવિા ધિયમો િેઠળ તટોરે જ લાયસાંસ િથા એિ.ઓ.સી
આપવી.
૪. કાયમી / િાંગામી ફટાકડા પરવાિા આપવા.
૫.પેટ્રોલલયમ પરવાિા િથા પેટ્રોલલયમ એિ.ઓ.સી આપવી
૬. પોલઝિ પરવાિા આપવા િથા િાજો કરવો.
૭. જન્મ , મરણ , લગ્િિા પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ કરવી.
૮. પાસા કાયદા િેઠળ અસામાજજક િત્વોિી અટકાયિ કરવી.
૯. સોલેશ્યમ તકીમ િેઠળ (િીટ એંડ રિ) ભોગ બિેલ વ્યસ્તિઓિા
વારસદારોિે સિાય ચુકવવા કાયકવાિી કરવી.
૧૦. ચાહરત્ર અિે પ ૂવક ઇધિિાસ અંગેિા અલભપ્રાય આપવા.
૧૧. િાલુકા સબ જેલિા કેદીઓિે ખોરાક પુરો પાડવા અંગેિા
કોન્ટ્રાતટ માંજુર કરવા.
૧૨. લોંગ ટમક ધવઝા લાંબાવવા અંગે સરકારશ્રીિા ગૃિ ધવભાગમાાં
દરખાતિ મોકલવી.
૧૩. િી સીટીઝિ શીપ એકટ અિે રુલ્સ િેઠળ ભારિીય િાગહરકત્વ
મેળવવા અંગેિી દરખાતિો સરકારશ્રીમાાં મોકલવી.
૧૪. િોટલ પરવાિા અંગે અપીલિા કેસોમાાં ધિણકય કરવાિી.
૧૫. સલ્ફર િથા સોડીયમ તલોરે ટિા પરવાિા િથા એિ.ઓ.સી
આપવી.
૧૬. ફોરે િ કોંટ્રીબ્યુશિ એકટ -૧૯૭૬ િથા િે િેઠળિા ધિયમો -

૧૯૭૬ મુજબ ધવદે શરથી દાિ મેળૅવવા અંગે પ્રમાણપત્રવ આપવુ.ાં
૧૭.િેલીકો્ટરિા ઉિરાણ અંગે એક ટ્રાહફક રુલ્સ એંડ એગ્યુલેશિ
િેઠળ એિ.ઓ.સી આપવી.
૧૮. પ્રદુ ષણિે લગિી ફરીયાદ અિે િેિા ધિકાલ કરાવવો.
૧૯. આમજિિા િરફથી મળૅ િા આવેદિપત્રો તવીકારી સરકારશ્રીમાાં
મોકલવાાં.
૨૦. લો ઓફીસસક રુલ્સ -૧૯૩૯ મુજબ જજલ્લા સરકારી વકીલ િથા
આસી. પબ્લીક પ્રોસીક્યુટરોિી ધિમણુકાં અંગેિી દરખાતિો ગૃિ
ધવભાગમાાં મોકલવી.
૨૧.ન્યુઝ પેપર પ્રધસદ્વદ્વ અંગે ટાઇટલ વેરીહફકેશિિી દરખાતિ કેદ્ર
સરકારિ મોતલવી.
૨૨.

પોલીસ

કતટડીમાાં

થિાાં

મ ૃત્યુિાાં

પ્રસાંગે

મેજીતટ્રેરીયલ

ઇંકવાઅયરી િથા ગૃિ ધવભાગ િથા માિવ અધિકારે પાંચિે રીપોટક
મોકલવો.
૨૩. ધવદે શમાાં મ ૃત્યુ પામેલ ઇસમોિા હકતસામાાં િેમિા વારસદારોિે
ધવદે શી દુ િાવાસ િરફથી મળૅ િા િાણાાંિી ચુકવણીિી કાયકવાિી
કરવામાાં આવે છે .
૨.૬

જાિેર િાંત્ર દ્વારા આપવામાાં આવિી પેટ્રોલીયમ લાયસાંસ અિે એિ.ઓ.સી, પોઇઝિ પરવાિો , તવરક્ષણ
સેવાઓિી યાદી અિે િેન ુ સાંલક્ષ્િ માટેિા િધથયાર પરવાિો , એકક્ષ્પ્લોઝીવ પદાથોિા સાંગ્રિ માટે
ધવવરણ

એિ.ઓ.સી અંગેિી માાંગણીઓ અંગેિી ધિયિ થયેલ િમુિામાાં
અરજી સાથે જરૂરી પુરાવા, તજેકલીતટ પ્રમાણે રજુ કરવાિા પુરાવાઓ
સાથે અરજી કરવાિી રિે છે .

૨.૭

જાિેર િાંત્રિા રાજ્ય, ધિયાર્મક કચેરી જજલ્લા કક્ષાએ મેજીતટ્રેટશ્રી , પ્રાાંિ કક્ષાએ સબ ડીવીઝિલ મેજીતટ્રેટશ્રી ,
, પ્રદે શ , જજલ્લો, બ્લોક વગેરે િાલુકા કક્ષાએ કાયકપાલક મેજીતટ્રેટશ્રી કાયકરિ છે .
તિરોએ

સાંતથાગિ

માળખાિો

આલેખ (જ્યાાં લાગુ પડતુ િોય ત્યાાં)
૨.૮

જાિેર

િાંત્રિી

અસરકારિા

અિે સરકારીિા વખિોવખિિા કાયદાઓનુ ાં પાલિ થાય અિે લોકો

કાયકક્ષમિા વિારવા માટેિી લોકો ભયમુતિ વાિાવરણમાાં રિે િેમજ કાયદો અિે વ્યવતથાિી જાળવણી
પાસેથી અપેક્ષાઓ.

માટે પ્રધિબાંધિિ જાિેરિામાઓિો અમલ થાય િે મુજબિી લોકો પાસે
િાંત્રિી અપેક્ષાઓ છે .

૨.૯

લોક

સિયોગ

મેળવવા

માટેિી પ્રસાર માધ્યમો.

ગોઠવણ અિે પધ્િધિઓ.
૨.૧૦

સેવાઓ
ધિયાંત્રણ

આપવાિા
અિે

જાિેર

દે ખરે ખ જજલ્લા કક્ષાએ મેજીતટ્રેટશ્રી , પ્રાાંિ કક્ષાએ સબ ડીવીઝિલ મેજીતટ્રેટશ્રી ,
ફહરયાદ િાલુકા કક્ષાએ કાયકપાલક મેજીતટ્રેટશ્રીિા ફેરણા દરર્મયાિ દે ખરે ખ અિે

ધિવારણ માટે ઉપલબ્િ િાંત્ર

ધિયાંત્રણ અંગેન ુ ાં િાંત્ર છે .

૨.૧૧

મુખ્ય કચેરી અિે જુ દા જુ દા તિરોએ સલચવશ્રી ગૃિ ધવભાગ , બ્લોક િાં.૨ , િવા સલચવાલય , ગાાંિીિગર
આવેલી અન્ય કચેરીઓિા સરિામા જજલ્લા કક્ષાએ મેજીતટ્રેટશ્રી , પ્રાાંિ કક્ષાએ સબ ડીવીઝિલ મેજીતટ્રેટશ્રી ,
( વપરાશકારિે સમજવામાાં સરળ િાલુકા કક્ષાએ કાયકપાલક મેજીતટ્રેટશ્રી િાલુકા કક્ષાએ મામલિદારશ્રી
પડે િે માટે જજલ્લાવાર વગીકરણ વલસાડ / પારડી / ઉમરગામ / િરમપુર / કપરાડા/ વાપી
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.
ચીટિીશ શાખા :િોદ્દો

જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રી વલસાડ

સત્તાઓ

વિીવટ ૧. િી આર્મસક એકટ -૧૯૫૯ િથા િે િેઠળિા આર્મસક રુલ્સ -૧૯૬૨
૨. મુબ
ાં ઇ પોલીસ એકટ -૧૯૫૧
૩. િી ઇંડીયિ પીિલ કોડ-૧૮૬૦
૪. િી ફોજદારી કાયકરીિી અધિધિયમ -૧૯૭૩
૫. િી ગુજરાિ અસામાજજક પ્રવ ૃધિ પ્રધિબાંિક અધિધિયમ -૧૯૮૫
૬. િી પેત્રોલીયમ એકટ -૧૯૩૪ િથા પેટ્રોલીયમ રુલ્સ-૨૦૦૨
૭. િી પોઇઝિ એકટ -૧૯૧૯ િથા િે િેઠળિા ધિયમો -૧૯૬૩
૮. િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ -૧૯૮૪ િથા િે િેઠળિા રુલ્સ -૧૯૮૩
૯. િી સીટીઝિશીપ એતટ -૧૯૫૫ િથા િે િેઠળિા રુલ્સ -૧૯૮૩
૧૦. લો ઓફીસસક રુલ્સ-૧૯૩૯
૧૧. ફોરે િ કોન્ટીબ્યુશિ ( રે ગ્યુલેશિ) એકટ -૧૯૭૬ િથા િે િેઠળિા ધિયમો -૧૯૭૬
૧૨ િી ધપ્રજસ
ાં એકટ -૧૮૯૪ િથા સબજેલ મેન્યુઅલ
૧૩.િી પાસપોટક એકટ -૧૯૬૭
૧૪. સરકારશ્રીિા ગૃિ ધવભાગ / કાયદા ધવભાગિા બિાર પાડવામાાં આવિા ઠરાવો
/પહરપત્રો િી જોગવાઇઓ.

િાણાાંકીય

૧.

િધથયાર પરવાિા ફી, રીન્યુ ફે , પોઇઝિ પરવાિા ફી િથા રીન્યુ ફી , પેટ્રોલલયમ
પરવાિા ફી િથા રીન્યુ ફી ચલિ દ્વારા સરકારશ્રીમાાં સબાંધિિ િેડમાાં ભરપાઇ કરાવવામાાં
આવે છે .

૨.

સીટીઝિશીપ એકટ િેઠળ ભારિીય િાથગાંગહરકત્વ આપવાિા કેસોમાાં જરૂરી ફી ચલિ
દ્વારા સરકારશ્રીમાાં સબાંધિિ િેડે જમા કરાવવામાાં આવે છે .

અન્ય

૧.

----

ફરજો

૧.

ઉપરોતિ કાયદાઓ િથા સરકારશ્રીિા ગૃિ ધવભાગ/ કાયદા ધવભાગિા પહરપત્રો /
ઠરાવોિી જોગવાઇ મુજબ જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રી દ્વારા કામગીરી કરવામાાં આવે છે .

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 , ધિયમસાંગ્રિ અિે દફિરોિી યાદી િીચેિા િમ ૂિા મુજબ આપો. આ િમ ૂિો દરે ક પ્રકારિા દતિાવેજ માટે
ભરવાિો છે .
દતિાવેજનુ ાં િામ / મથાળુ

દતિાવેજિો પ્રકાર
પેટ્રોલલયમ લાયસાંસ અિે પેટ્રોલલયમ એિ.ઓ.સે , પોઇઝમ પરવાિો ,

તવરક્ષણ માટેિા િધથયાર પરવાિો , એક્ષ્પ્લોઝીવ પદાથોિા સાંગ્રિ માટે
એિ.ઓ.સી અંગેિી માાંગણીઓ / પરવાિગીિા કેસોિી કામગીરી
િીચે આપેલા પ[રકારોમાાંથી એક પસાંદ કરો.
( ધિયમો, ધવધિયમો, સ ૂચિાઓ, ધિયમ સાંગ્રિ, દફિરો, અન્ય )
દતિાવેજ પરનુ ાં ટુાંકુ લખાણ
વ્યસ્તિિે ધિયમો , ધવધિયમો , સ ૂચિાઓ

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

ધિયમસાંગ્રિ અિે દફત્રોિી િકલ અિીથી

વલસાડ ટેલીફોિ િાંબર :- ૦૨૬૩૨ -૨૪૪૨૭૪

મળશે.

ફેતસ :- ૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫

ધવભાગ દ્વારા ધિયમો, ધવધિયમો , સ ૂચિાઓ,

સરકારશ્રી િરફથી પ્રવિકમાિ ધિયમો અનુસાર.

ધિયમસાંગ્રિ 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 માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત.
નીનત ઘડતર :
૫.૧ શુ ાં િીધિઓિા ઘડ્િર માટે જિિાિી અથવા િેિા પ્રધિધિધિઓિી સલાિ- પરામશક / સિભાલગિા મેળવવવા
માટેિી કોઇ જોગવાઇ છે ? િોય િો , િીચેિા િમુિામાાં આવી િીધિિી ધવગિો આપો.
અ.િાં.

ધવષય / મુદ્દો

શુ ાં જિિાિી સિભાગીિા સુધિધિિ કરવાનુ ાં જરૂરી છે ?

જિિાિી સિભાગીિા
મેળવવા માટેિી વ્યવતથા

૧

જજલ્લા કક્ષા માગક
સલામધિ સધમધિ

જિિાિા પ્રધિધિધિઓિી સલાિ અિે પરામશક

વલસાડ શિેર અિે
વલસાડ જજલ્લાિા રોડ

સેફટી અંગેિા પ્રશ્નો અંગે
સલાિ / પરામશક કરવામાાં
આવે છે .
આિાથી િાગહરકિે કયા આિારે િીધિ ધવષયક બાબિોિા ઘડિર અિે અમલમાાં જિિાિી સિભાલગિા િક્કી
કરાઇ છે િે સમજવામાાં મદદ થશે.
નીનતનો અમલ :
૫.૨ શુ ાં િીધિઓિા અમલ માટે જિિાિી અથવા િેિા પ્રધિધિધિઓિી સલાિ- પરામશક / સિભાલગિા મેળવવવા
માટેિી કોઇ જોગવાઇ છે ? િોય િો , િીચેિા િમુિામાાં આવી િીધિિી ધવગિો આપો.
અ.િાં.
૧

ધવષય / મુદ્દો
જજલ્લા કક્ષા માગક

શુ ાં જિિાિી સિભાગીિા સુધિધિિ કરવાનુ ાં જરૂરી

જિિાિી સિભાગીિા મેળવવા

છે ?

માટેિી વ્યવતથા

િા

જજલ્લાિા રોડ અિે માગક

સલામધિ સધમધિ

સલામધિિા પ્રશ્નો અિે િેિા ઉકેલ
અંગેિી જાણકારી લોકો સુિી
પિોંચાડવામાાં આવે છે .

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 સલચવાલય કક્ષા, ધિયામકિી કચેરી કક્ષા , અન્યિો પણ ઉલ્લેખ કરો. (‘અન્યો’ લખવાિી જગ્યાએ
કક્ષાિો ઉલ્લેખ કરો.)
અ.િાં દતિાવેજિી કક્ષા
૧

દતિાવેજનુ ાં િામ અિે િેિી એક

દતિાવેજ મેળવવાિી

િીચેિી વ્યસ્તિ પાસે છે

લીટીમાાં ઓળખાણ

કાયકપદ્વધિ

/ િેિા ધિયત્રાંણમાાં છે .

તવરક્ષણ િધથયાર

હક
ુ મિી િકલ િથા સબાંધિિ

સાદા કાગળમાાં

અધિક જજલ્લા

પરવાિા મેળવવાિા

કેસિા પુરાવા િેમજ કેસિા

અરજીથી કરવાથી

મેજીતટ્રેટશ્રી વલસાડ

કેસો (સી-વગક)

પુરાવા િેમજ કેસ સબાંિમાાં
સરકારશ્રીિા કાયદા અિે
પહરપત્રો / ઠરાવોિી િકલો

૨.

પેટ્રોલીયમ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એજિ

એિ.ઓ.સીિી
માાંગણીઓિા કેસો (
સી- વગક)
૩.

પોઇઝિ પરવાિા
માાંગણીિા કેસો ( સીવગક)

૪.

એક્ષ્પ્લોઝીવ પદાથોિા
સાંગ્રિ માટેિી
એિ.ઓ.સી માાંગણી .
(સી- વગક)

૫.

પાસા કાયદા િેઠળિા
અટકાયિિા હુકમો
(કાયમી)

૬

સલ્ફર / સોડીયમ
તલોરટિા પરવાિાિી
માાંગણીિા કેસો ( સીવગક)

૭

મુબ
ાં ઇ પોલીસ
અધિધિયમ િેઠળિા
પ્રધિબાંધિિ િેઠળિા
પ્રધિબાંધિિ જાિેરિામા
( એ- વગક)

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

જાિેર િાંત્રિે લગિા બોડક , પહરષદો , સધમધિઓ અિે અન્ય માંડળો અંગેિી ધવગિ િીચેિા િમ ૂિામાાં આપો.
- માન્યિા પ્રા્િ સાંતથાનુ ાં િામ અિે સરિામુ : કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદિ , વલસાડ
- માન્યિા પ્રા્િ સાંતથાિો પ્રકાર (બોડક , પહરષદ , સધમધિઓ, અન્ય માંડળો)
- માન્યિા પ્રા્િ સાંતથાિો ટૂાંકો પહરચય (સાંતથાપિા વષક, ઉદ્દે શ/ મુખ્ય પ્રવ ૃધિઓ)
- માન્યિા પ્રા્િ સાંતથાિી ભ ૂધમકા (સલાિકાર/ સાંચાલક/કાયકકારી/અન્ય )
- માળખુ અિે સભ્ય બાંિારણ.
- સાંતથાિા વડા : કલેકટરશ્રી વલસાડ
- મુખ્ય કચ્રી અિે િેિી શાખાઓિા સરિામા :- કલેકટર કચેરી, ચીટિીશ 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 મારહતી 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 , ચીટિીશ શાખા , વલસાડ સરકારી માહિિી અધિકારીઓ :
સરકારી માહિિી અધિકારીઓ
અ.િાં. િામ

૧.

શ્રી

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી
કોડ

ધિવાસી

એિ.એ.રાજપુિ અધિક

૦૨૬૩૨

ફોિ િાંબર
કચેરી

ઘર

૨૪૪૩૮૬

---

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કલેકટર

વલસાડ
ધવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સત્તાધિકારી .
અ.
િાં.

િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી
કોડ

ફોિ િાંબર
કચેરી

૧.

શ્રી

આર.આર.રાવલ

કલેકટરશ્રી
વલસાડ

૦૨૬૩૨

સરિામુ

ઘર
---

પ્રકરણ : ૯
નનણમય લેવાની પ્રરિયામાં અનસરવાની કાયમપધ્િનત.
૯.૧

જુ દા જુ દા મુદ્દાઓ અંગે ધિણકય લેવા માટે કોઇ

(૧) િી આમકસ એકટ -૧૯૫૯ િથા િે િેઠળિા આર્મસક

ધિયમસાંગ્રિ અંગે કામકાજિા ધિયમોિા

આપવામાાં આવે છે . આવા પરવાિા ૨૧ વષકથી ઉપરિી

કાયકપધ્િધિ અનુસરવામાાં આવે છે ? (સલચવાલય
ધિયમસાંગ્રિ , અન્ય ધિયમો/ ધવધિયમો વગેરેિો
સાંદભક ટાાંકી શકાય

રુલ્સ -૧૯૬૨ િેઠળ તવરક્ષણ માટે િધથયાર પરવાિા

વ્યસ્તિઓિે જેમાાં અરજદાર પાસે ધિયમ િમુિા – ક માાં

અરજી બે િકલોમાાં િીચે મુજબિાાં પુરાવાઓ સાથે અરજી
કરવાિી રિે છે .

૧. રિેઠાણિા પુરાવા ,

૨. િોકરી િાંિાિા પુરાવા

૩. વાધષિક આવકિા પુરાવા ( છે લ્લા પાાંચ વષકિા )
૪. જન્મ પ્રમાણપત્રિી ખરે િકલ

૫. બે અગ્રગણ્ય / સદગ્રિતથોિા ચાલ ચલગિ અંગેિા
પ્રમાણપત્ર

૬. શારીરીક યોગ્યિા અંગેન ુ ાં ડોકટરી પ્રમાણપત્ર

૭. લાયસાંસ ફી રૂ.૧૦૦/- જમા કયાકન ુ ાં મુળ ચલિ
૮. િાજેિરિા સટીફાઇડ ફોટા િાં.૪

૯. ધિયિ અરજીફોમક ઉપર રુ.૩/- િી કોટક ફી તટેર્મપ
( િમામ પુરાવાઓ બે િકલોમાાં )

અરજી મળ્યે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી અિે સબ ડીવીઝિલ

મેજીતટ્રેટશ્રીિા અલભપ્રાય મેળવી સુિાવણી રાખી હદિ-૭૫

માાં માાંગણી અંગે આખરી ધિણકય લેવામાાં આવે છે . અત્રેિા
ધિણકયથી અરજદાર િારાજ િોય િો િેમણે હદિ-૩૦ માાં
િાયબ સલચવશ્રી ગૃિ ધવભાગ , ગાાંિીિગરિે અપીલ

કરવાિી રિે છે .

(૨) મુબ
ાં ઇ પોલીસ એકટ -૧૯૫૧ િી કલમ-૩૭(૧) િથા

૩૭(૩) શસ્ત્રબાંિી અિે સભા સરઘસબાંિી અંગેિજાિેરિામા
કાયદો અિે વ્યવતથા જાળવવાિા કામે િિેવારો િથા
અન્ય કારણોસર પ્રધસદ્વ કરવામાાં આવે છે .

(૩) િી ગુજરાિ અસામાજજક પ્રવ ૃધિ પ્રધિબાંિક અધિધિયમ
-૧૯૮૫ િી જોગવાઇઓ િેઠળ કાયદો અિે વ્યવ્તથા
જાળવવા અંગે અસામાજજક પ્રવ ૃધિ જેવી કે દારુિો

ગેરકાયદે સર િાંિો કરિાર બુટલેગર , ભયજિક વ્યસ્તિ ,

સરકારી જમીિ પચાવી પાડિાર ધવગેરે અસામાજજક િત્વો
ધવરુદ્વ અટકાયિી પગલાાં િરીકે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી િથા
િશાબાંિી ધવભાગિા અલભપ્રાયો મેળવી પાસા અટકાયિી
પગલાાં લેવામાાં આવે છે .

(૪) િી પેટ્રોલીયમ એકટ-૧૯૩૪ િથા પેટ્રોલલયમ રુલ્સ-

૨૦૦૨ િા ધિયમ-૧૪૪ િેઠળ પેટ્રોલીયમ પદાથોિા સાંગ્રિ
માટે પેટ્રોલીયમ એિ.ઓ.સી આપવામાાં આવે છે . આ

એિ.ઓ.સી મેળવવા માટે અરજદારે િીચેિા પુરાવા સિ
અરજી િમુિા િાં.૯ િા ફોમકમાાં અરજી કરવાિી રિે છે .

૧. ધિયિ િમુિાિી અરજી ઉપર રૂ.૩/- િો કોટક ફી તટેર્મપ
૨. જમીિિી માલીકી અંગેિા પુરાવા

૩. જે િે િેત ુાં માટે લબિખેિીિી પરવાિગીિા પુરાવા.

૪. એક્ષ્પ્લોઝીવ ખાિાએ માંજુર કરે લ પત્ર િથા િકશો.
૫. જે િે કાંપિીિો અધિકૃિ કરિોપ પત્ર ( લેટર ઓફ
ઇન્ડેન્ટ )

અરજી મળ્યે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી , સબ ડીવીઝિલ

મેજીતટ્રેટશ્રી, િાયબ ધિયામકશ્રી ઔદ્યોલગક સલામિી અિે
્
જિરલ મેિેજરશ્રી જજલ્લા ઉદ્દયોગ
કેન્દ્રિો અલભપ્રાય

મેળવી તથળ ધિરીક્ષણ કરી હદિ -૯૦ માાં માાંગણી અંગે
આખરી ધિણકય લેવામાાં આવે છે .

(૫) િી પોઇઝિ એકટ- ૧૯૧૯ િથા િે િેઠળિા ધિયમો -

૧૯૬૩ પોઇઝિ પદાથોિા સાંગ્રિ માટે પરવાિો આપવામાાં
આવે છે . જે માટે અરજદારે અત્રેિી કચેરીિે ધિયિ

િમુિાિા ફોમકમાાં િીચેિા પુરાવા સાથે અરજી કરવાિી રિે
છે .

૧. ધિયિ ફોમકમાાં અરજી ઉપર રુ.૩/- િો કોટક ફી તિેર્મપ
૨. જમીિિી માલીકી અંગેિા પુરાવા / જી.આઇ.ડી.સી
એલોટમેંટ લેટર

૩. પોઇઝિ પદાથકિા સાંગ્રિ માટે તથળ – સ્તથધિિા િકશા.
૪. પોઇઝિ પદાથક અન્ય કાયદા િેઠળ આવતુાં િોય િો િે
કાયદા િેઠળ લીિેલ પરવાિાિી ધવગિ.

અરજે મળ્યે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી , સબ ડીવીઝિલ

મેજીતટ્રેટશ્રી , િાયબ ધિયામકશ્રી ઔદ્યોલગક સલામધિ અિે
જિરલ મેિેજરશ્રી જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રિો અલભપ્રાય મેળવી
તથળ ધિરીક્ષણ કરી હદિ-૬૦ માાં માગણી અંગે આખરી
ધિણકય લેવામાાં આવે છે .

(૬) િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ્ક -૧૯૮૪ િથ અિે િેઠળિા

રુલ્સ -૧૯૮૩ િેઠલ અત્રેિી કચેરીએથી કાયમી ફટાકડા
પરવાિો ફોમક િાં.૨૪ માાં આપવામાાં આવે છે જે માટે

અરજદારે િમુિા િાં.૪ માં અરજી િીચેિા પુરાવાઓ સાથે
અરજી કરવાિી રિે છે .

૧. ધિયિ િમુિા િાં.૪ માાં અરજી

૨. અરજી ઉપર રુ.૩/- િી કોટક ફી તટેર્મપ
૩. રિેઠાણ અંગેિા પુરાવા

૪. િાંિાિા તથળિા માલલકીિા પુરાવા
૫. તથળ – સ્તથધિિો િકશો .

૬. ગામ / િગર પાંચાયિ િથા િગરપાલલકાનુ ાં િા વાાંિા
પ્રમાણપત્ર

૭. ચાહરત્ર અંગે તથાધિકક પોલીસિો દાખલો

૭. રુ.૧૫૦/- નુ ાં લાયસાંસ ફી જમા કયાકન ુ ાં મુળચલિ
(િમામ પુરાવા -૨ િકલો )

અરજી મળ્યે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી , િથા સબ ડીવીઝિલ
મેજીતટ્રેટશ્રીિો અલબપ્રાય મેળવી સુિાવણી રાખીિે હદિ૬૦ માાં માાંગણી અંગે આખરી ધિણકય લેવામાાં આવે છે .
અરજદાર અત્રેિા ધિણકયથી િારાજ થય િોય િો

સરકારશ્રીિા ગૃિ ધવભાગમાાં હદિ-૩૦ માાં અપીલ કરી શકે
છે .

(૭) િી એક્ષ્પ્લોઝીવ એકટ -૧૯૮૪ િથા િે િેઠળિા રુલ્સ
-૧૯૮૩ િેઠળ અત્રેિી કચેરીએથી તફોટક પદાથોિા સાંગ્રિ
માટે એિ.ઓ.સી આપવામાાં આવે છે . જે માટે અરજદારે

િીચેિા પુરાવાઓ સાથે અત્રેિી કચેરીિે અરજી કરવાિી
રિે છે .

૧. સાદી અરજી ઉપર રુ.૩/- િો કોટક ફી તટેર્મપ.
૨. જમીિિી માલીકી અંગેિા પુરાવા .

૩. જે િે િેત ુાં માટે લબિખેિી પરવાિગીિા પુરાવા.
૪. તથળ – સ્તથધિ િા લેઆઉટ ્લાિ.

અરજી મળ્યે પોલીસ અધિક્ષકશ્રી િથા સબ ડીવીઝિલ

મેજીતટ્રેટશ્રીિો અલભપ્રાય મેળવી સુિાવણી રાખીિે હદિ૧૨૦ માાં માાંગણી અંગે આખરી ધિણકય લેવામાાં આવે છે .
(૮) િી સીટીઝિશીપ એકટ -૧૯૫૫ િથા િે િેઠળિા

ધિયમો -૧૯૫૬ િેઠળ ધવદે શી િાગહરકોિી વસવાટ પાાંચ
વષક કરિાાં વધુ િોય િેઓએ ધિયિ િમુિામાાં અરજી

જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રીિે કરવાિી રિે છે . અરજી મળ્યે પોલીસ

અલભપ્રાયો મેળવીિે ધવગિવાર દરખાતિ સિકારશ્રીિા ગૃિ
ધવભાગમાાં મોકલાવામાાં આવે છે ., ભારિીય િાગહરતત્વ

પ્રમાણપત્ર આપવાિી સત્તા કેન્દ્ર , સરકારશ્રી િતિક છે .

(૯) લો ઓફીસસક રુલ્સ -૧૯૩૯ િેઠળ કાયદાિી કોટોમાાં

સરકારી વકીલોિી ધિમણુકાં સરકારશ્રીિા કાયદા ધવભાગ

િરફ્થી સિે ૧૯૭૩ િા ફોજદારી કાયકરીિી અધિધિયમિી
કલમ -૨૪ (૪) મુજબ જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રી િથા જજલ્લા

એંડ સેસસ
ાં જજશ્રી દ્વારા ઇન્ટરવ્યુ લઇ પેિલ િૈયાર કરી
દરખાતિ કાયદા ધવભાગિે મોકલવામાાં આવે છે . અિે
િેઓ િરફથી ધિમણુકાં િા હક
ુ મો મોકલવામાાં આવે છે .

(૧૦) ફોરે િ કોંટીબ્યુશિ ( રે ગ્યુલેશિ) એકટ -૧૯૭૬ િથા
િે િેઠળિા ધિયમો -૧૯૭૬ િેઠળ ધવદે શથી િાણાાં મેળવવા
માાંગિી સાંતથાએ ધિયિ કરે લ ફોમક િાં.એફ.સી.૧.એ માાં

અરજે તરેટરીશ્રી મીિીતટ્રી ઓફ િોમ એફસક િવી હદલ્િે િે
અરજી કરવાિી રિે છે . અત્રેિી કચેરીએથી ભલામણ

પ્રમાણપત્ર પોલીસ અધિક્ષકશ્રી િથા મામલિદારશ્રીિો
અલભપ્રાય મેળવી, સુિાવણી રાખી , સરકારશ્રીિા ગૃિ

ધવભાગમાાં ભલામણ સિ દરખાતિ કરી, ગૃિ ધવભાગિી
પ ૂવક માંજુરી મેળૅવીિે સબાંધિિ અરજદાિે પ્રમાણપત્ર
આપવાનુ ાં રિે છે .
૯.૨

અગત્યિી બાબિો માટે કોઇ ખાસ ધિણકય લેવા

અધિક જજલ્લા મેજીતટ્રેટ િથા જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રી કક્ષાએથી

કાયકપધ્િધિ/ ધિયિ માપદાં ડો / ધિયમો કયા ક્યા

મુદ્દા િાં.૯.૧ મુજબ .

માટેિી દતિાવેજી કાયકપધ્ધધ્ધ્િઓ / ઠરાવેલી

છે ? ધિણકય લેવા માટે કયા કયા તિરે ધવચાર

ધિણકય લેવામાાં આવે છે . જ્યારે અન્ય બાબિોિી ધવગિ

કરવામાાં આવે છે . ?
૯.૩

ધિણકયિે જિિા સુિી પિોચાડવાિી કઇ વ્યવતથા

ટપાલ , િોટીસ બોડક

૯.૪

ધિણકય લેવાિી પ્રહરયામાાં જેિા માંિવ્યો લેવાિાર

૧. પોલીસ અધિક્ષકશ્રી

છે િે અધિકારીઓ ક્યા છે ?

૨. વલસાડ, સબ ડીવીઝિલ મેજીતટ્રેટશ્રી , વલસાડ.

છે ?

૩. જિરલ મેિેજરશ્રી જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર , વલસાડ

૪. િાયબ ધિયામકશ્રી ઔદ્યોલગક સલામધિ અિે તવાતથય ,
વલસાડ

૫. કાયકપાલક મેજીતટ્રેટશ્રીઓ

૬. પોલીસ ઇંતપેકટર / પોલીસ સબ ઇંતપેકટરશ્રીઓ
૭. કાયક. ઇજિેરશ્રી મા.મ ધવભાગ, વલસાડ
૮. િશાબાંિી ખાિાિા અધિકારીશ્રીઓ

૯. પ્રાદે ધશક અધિકારીશ્રી જી.પી.સી બી. વાપી
૧૦. ધવભાગીય પ્રબાંિકશ્રી જી.આઇ.ડી.સી વાપી

૧૧. પ્રાદે ધશક વાિિ વ્યવિાર અધિકારીશ્રી વલસાડ.
૧૨. િાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી વલસાડ / વાપી .
૯.૫

ધિણકય લેિાર અંધિમ સત્તાધિકારી કોણ છે ?

જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રી અિે સરકારશ્રીિા ગૃિ/ કાયદા

૯.૬

જે અગત્યિી બાબિો પર જાિેર સત્તાધિકારી દ્વારા ધિણકય લેવામાાં આવે છે િેિી માહિિી અલગ રીિે િીચેિા

ધવભાગ, ગાાંિીિગર.

િમ ૂિામાાં આપો.

રમ િાંબર .
જેિા પર ધિણકય લેવાિાર છે િે ધવષય

તવરક્ષણ િધથયાર પરવાિા આપવા, પેટ્રોલલયમ લાયસાંસ
િથા પેટ્રોલલયમ એિ.ઓ.સી , પોઇઝિ પરવાિા

આપવા, એક્ષ્પ્લોઝીવ પરવાિા િથા એિ.ઓ.સી

આપવાિી કામગીરીમાાં િથા અસામાજજક પ્રવ ૃધિ કરિા

િત્વો સામે પગલાાં લેવા બાબિમાાં ધિણકય લેવામાાં આવે
છે . કાયદો અિે વ્યવ્તથાિી જાળવણી મટે પ્રધિબાંધિિ
માગકદશકક સુચિ / હદશાધિદે શ જો કોઇ િોય િો

હુક્કમ કરવાિી કાયકવાિી કરવામાાં આવે છે .

સરકારશ્રીિા ધવધવિ કાયદાઓ િથા ધિયમોિી જોગવાઇ
િથા િેિા આનુસાાંલગક ઠરાવ / પહરપત્રો

અમલિી પ્રહરયા

આખરી ધિણકય મુજબ અમલવારી કરવાિી રિે.

ધિણકય લેવાિી કાયકવાિીમાાં સાંકળાયેલ

અધિક જજલ્લા મેજીતટ્રેટશ્રી વલસાડ

ઉપર જણાવેલ અધિકારીઓિા સાંપકક અંગેિી માહિિી

કલેકટર કચેરી , વલસાડ , ફોિ .િાં.૦૨૬૩૨-૨૪૪૨૭૯

જો ધિણકયથી સાંિોષ િ િોય િો , ક્યાાં અિે કેવી રીિે

િાયબ સલચવશ્રી ગૃિ ધવભાગ, બ્લોક િાં.૨ િવા

અપીલ કરવી ?

સલચવાલય, ગાાંિીિગર.

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

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િાંબર

કોડ

કચેરી

ઘર

૫

૬.

ફેતસ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૭

૮

૯

૧.

૨.

૩.

૪.

૧

શ્રી

કલેકટરશ્રી

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

Chitinsવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

Chitinsવલસાડ
val@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

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

આર.આર.રાવલ વલસાડ
૨

શ્રી

ધિવાસી

એિ.એ.રાજપુિ

અધિક
કલેકટરશ્રી
વલસાડ

૩

શ્રી જે. કે.

િાયબ

સોલાંકી

ચીટિીશ

૪

શ્રી આર.કે.પટેલ

કારકુ િ

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

૫

શ્રી ધમિેશ

કારકુ િ

૦૨૬૩૨

૨૪૯૩૩૫

રાઠોડ

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

િોદ્દો

માધસક

વળિર /

ધવધિયમમાાં જણાવ્યા મુજબ

મિેિિાણુ

વળિર

મિેિિાણુ િક્કી કરવાિી

ભથ્થુ

કાયકપદ્વધિ

૭

૮

૧.

૨.

૩.

૪.

૧

શ્રી

કલેકટરશ્રી

૧,૨૩,૩૦૦/- ---

આર.આર.રાવલ

વલસાડ

શ્રી

ધિવાસી

એિ.એ.રાજપુિ

અધિક

૨

પગાર ભથ્થા િથા િોરણસરિાાં
૭૧,૧૦૦/-

---

૭૪,૩૦૦/-

---

૧૯૯૫૦/-

---

કલેકટરશ્રી
વલસાડ
૩

શ્રી જે. કે. સોલાંકી

િાયબ
ચીટિીશ

૪

શ્રી આર.કે.પટેલ

કારકુ િ

(હફકસ
પગાર)
૫

શ્રી ધમિેશ રાઠોડ

જી.સી.એસ.આર. પે રૂલ્સ મુજબ

કારકુ િ

૧૯૯૫૦/-

(એડીએમ)

(હફકસ
પગાર)

---

અન્ય મળવાપાત્ર ભથ્થા.

પ્રકરણ : ૧૨ (નનયમસંગ્રહ -૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર.
તમામ યોજનાઓ , સચચત ખચમ અને કરે લ ચકવણી અંગે અહેવાલોની નવગતો.
નવકાસ, નનમામણ 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 ૂલચિ

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

(િ્િાિી

અધિકારી

અ.િાં. યોજિાનુ ાં

પ્રવ ૃધિ

સાંખ્યા)
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

સ ૂચચત

મંજર થયેલ

છૂટી કરે લ

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

ચકવેલ રકમ
(હ્પ્તાની સંખ્યા)

મામર
નોંિ : આવી કોઇ યોજના ર્ાખામાં નથી.

કલ ખચમ

૧૨

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

કાયકરમ / યોજિાનુ ાં િામ.

•

કાયકરમ / યોજિાિો સમયગાળો

•

કાયકરમિો ઉદ્દે શ

•

કાયકરમિા ભૌધિક અિે િાણાાંકીય લક્ષ્પયાાંકો (છે લ્લા વષક માટે)

•

લભાથીિી પાત્રિા

•

લાભ અંગેિી પ ૂવક જરૂહરયાિો

•

કાયકરમિો લાભ લેવાિી પદ્વધિ

•

પાત્રિા િક્કી કરવા અંગેિા માપદાંડો

•

કાયકરમમાાં 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 ત્યાાં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડત ુ િોય ત્યાાં )

•

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

•

લબડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

લબડાણોિો િમ ૂિો.

•

પ્રહરયા લગિી સમતયાઓ અંગે કયાાં સાંપકક કરવો.

•

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

•

િીચેિા િમ ૂિામાાં લાભાથીઓિી યાદી.

રમ િાં

લાભાથીનુ ાં સિાયકીિી માિા /

કોડ

િામ

રકમ

પસાંદગીિો

સરિામુ

ધપિા/વાલી માપદાંડ
જજલ્લો

શિેર

િગર /
ગામ

(િમામ લાગુ પડત ુ િથી)

ઘર િાં.

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

કાયકરમનુ ાં િામ

•

પ્રકાર (રાિિ/ પરમીટ / અધિકૃધિક

•

ઉદ્દે શ

•

િક્કી કરે લ લક્ષ્પયાાંક (છે લ્લા વષક માટે )

•

પાત્રિા

•

પાત્રિા માટેિાાં માપદાં ડો

•

પ ૂવક જરૂરીયાિો

•

લાભ મેળવવાિી પદ્વધિ

•

રાિિ / પરમીટ / અધિકૃધિિી સમયમયાકદા

•

અરજી ફી ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાાં )

•

અરજીિો િમ ૂિો ( લાગુ પડતુ િોય ત્યાાં )

•

લબડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

લબડાણોિો િમ ૂિો

•

િીચે આપેલા િમ ૂિામાાં લાભાથીિી ધવગિો.

રમ િાં

લાભાથીનુ ાં સિાયકીિી માિા /

કોડ

િામ

રકમ

પસાંદગીિો

સરિામુ

ધપિા/વાલી માપદાંડ
જજલ્લો

શિેર

િગર /

ઘર િાં.

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

આપેલ લાભિી ધવગિ

•

લાભોનુ ાં ધવિર

•

પ્રકરણ : ૧૫ (નનયમસંગ્રહ -૧૪)

કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા િોરણો.
૧૫.૧ ધવધવિ પ્રવ ૃધિઓ / કાયકરમો િાથ િરવા માટે ધવભાગે િક્કી કરે લ િોરણોિી ધવગિો આપો. મામુર
પ્રકરણ – ૪ માાં દશાકવેલ બાબિો અંગે િાગહરક અધિકારપત્રકમાાં જણાવ્યા મુજબ ઠરાવેલ સમય મયાકદામાાં અરજીિો
યોગ્ય રીિે ધિકાલ થાય િે મુજબનુ ાં િોરણ અપિાવેલ છે .

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

•

કચેરી ગ્રાંથાલય

કલેકટર કચેરી , વલસાડ

•

િાટક અિે શો

િા

•

વિકમાિ પત્રો

િા

•

પ્રદશકિો

•

િોહટસ બોડક

•

કચેરીમાાં રે કડક ન ુ ાં ધિરીક્ષણ િા

•

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

•

ઉપલબ્િ મુહદ્દિ ધિયમ સાંગ્રિ : સરકારશ્રીિાાં કાયદા િથા િે િેઠળિા ધિયમો િેમજ અંિગકિ ઠરાવો /

િા
િા

પહરપત્રો
•

જાિેર િાંત્રિી વેબસાઇટ :

•

જાિેર ખબરિા અન્ય સાિિો : પ્રસાર માધ્યમ

http://www.collectorvalsad.gujarat.gov.in/

