કરણ : ૧
તાવના
સરકાર ીના અ ન નાગ રક પુરવઠા અને

ાહક બાબતોના િવભાગની સબંિધત યોજનાઓ બાબતે તથા સદર

યોજનાના સબંિધત અિધકારીઓ / કમચારીઓની િવગત તથા અિધકારી / કમચારીઓની સ ા અને ફરજો , િવભાગને લાગુ
પડતા કાયદા િનયમો તથા તે અ વયે થતી કાયવાહીથી લોકોને માિહતગાર કરવા માિહતી અિધકાર અિધિનયમ -૨૦૦૫ ના
સંદભ આ પુિ તકા અ ન નાગ રક પુરવઠા અને ાહક બાબતના િવભાગને લગતી વલસાડ િજ લા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ
છે . પુિ તકામાં આપેલ િવગતોથી લોકોને પુરવઠા િવભાગની કાયવાહીથી સંપૂણ માિહ ગાર કરવાનો ઉ ેશ સફળ થશે. તેમ છતાં
પુિ તકામાં આવરી લેવાયેલ િવષયો અ વયે વધુ માિહતી મેળવવા ઇિ છત યિ તઓ િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી વલસાડનો
અથવા તેમની કચેરીના પુરવઠા હેડ કલાકનો સંપક કરી માિહતી મેળવી શકશે.
કરણ :૨
( િનયમ – સં હ (૧) )
સંગઠનની િવગતો કાય અને ફરજો

વલસાડ િજ લાના પુરવઠા િવભાગ સરકાર ીના અ ન નાગ રક પુરવઠા અને ાહક બાબતોના િવભાગ વારા િનયત
કરેલ યોજનાઓ તથા વખતો વખત બહાર પાડવામાં આવેલ કાયદા / િનયમો તથા પ રપ ો / ઠરાવની જોગવાઇઓ અમલ
કરવા કાયરત છે . ગરીબ રેખાની નીચે
આ થક રીતે મદદ પ થઇ

વતા કુટુંબોને રાહતદરે

વન જ રી ખા ચીજવ તુઓ પુરી પાડી તેમના

વનમાં

વન ધોરણ ચુ લવવાનો ઉ ેશ િસ વ થાય તે જોવાનો છે . આ ઉ ેશ િસ વ કરવા લોકો પણ સાચા

બીપીએલ/ અં યોદય કુટુંબોની સાચી ઓળખાણ તં આગળ ઉપલ ધ કરાવે તથા જ રી અિધકૃત પ માટે સાચા ઉમેદવાર
તૈયાર થાય તે માટે પુરવઠા તં ને જ રી મદદ પ બને તે જ રી છે . જે માટે ામસભા તથા અ ય સિમિતઓની રચના કરવામાં
અવેલ છે , તે વારા પુઅરવઠા તં ને સહયોગ આપી શકે છે .
વલસાડ િજ લાનાં પુરવઠા િવભાગ માટે સબંિધત કચેરીઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
રા યક ા :૧) અ ન નાગ રક પુરવઠા અને ાહક બાબતોનો િવભાગ ૧૪/૬ , સરદાર ભવન , સિચવાલય , ગાંધીનગર
૨) િનયામ સ નાગ રક પુરવઠાની કચેરી , ૧૪/૫ , સરદાર ભવન , સિચવાલય , ગાંધીનગર .
૩) અ ન િનયામકની કચેરી ૧૪/૭ , સરદાર ભવન ,સિચવાલય , ગાંધીનગર
િજ લા ક ા :કલેકટર કચેરી , પુરવઠા શાખા , િજ લા સેવા સદન -૩ , વલસાડ
તાલુકા ક ા :મામલતદાર કચેરી વલસાડ , પારડી , ઉમરગામ , કપરાડા , ધરમપુર
કચેરીનો સમય :- સવારે :૧૦:૩૦ થી સાંજે :૬ :૧૦ કલાક સુધી .

કરણ :- ૩
( િનયમ – સં હ (૨) )
અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
૧ : હો ો :- િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી , વલસાડ
સ ાઓ – વહીવટી (૧)

ગુજરાત આવ યક ચીજવતુ અિધિનયમ -૧૯૫૫ ની કલમ ૬-એ તથા ગુજરાત આવ યક
ચીજવ તુ ( પરવાના, િનયં ણ અને જ થા

હેરાત) -૧૯૮૧ ની કલમ -૧૦ અને ગુજરાત

આવ યક ચીજવ તુ ( યાજબી ભાવની દુકાનોને લાયસંસ આપવા બાબત) હુ કમ -૨૦૦૪
ની કલમ-૧૧ હેઠળના કેસો અંગે િનણય લઇ અમલીકરણ કરાવવાની કામગીરી.
(૨)

નાગ રક પુરવઠા િવભાગને લગતા જુ દા જુ દા કાયદા અને િનયમોનું અમલીકરણ કરાવવાની
કામગીરી.

(૩)

અ ન નાગ રક પુરવઠા અને ા.બા.િવભાગ વારા બહાર પાડવામાં આવતા ઠરાવ /
પ રપ ોના અમલીકરણ કરાવવાની કામગીરી .

(૪)

સરકાર ીના િનયં ણ હેઠળની આવ યક ચીજવ તુઓના િવતરણ બાબતે પરવાના આપવા
તથા આવ યક ચીજવ તુઓની અનાિધકૃત હેરાફેરી ન થાય તેમજ બ રમાં ભાવ જ થો
જળવાય રહે તે માટે તપાસણીની કાયવાહી રાખવાની કામગીરી.

નાણાકીય

(૫)

િજ લાના પુરવઠાતં ઉપર દેખરેખ રાખવાની કામગીરી.

(૧)

અિધકારી / કમચારીઓના પગાર – મુસાફરી ભ થુ , કચેરી માટે જ રી ક ટીજં સી ખચ
બાબતે િનયં ણ રાખવાની તથા ચુકવણી અંગેની કામગીરી.

અય

(૨)

કમચારીઓના ઇ ફા મંજુર કરવાની કામગીરી.

(૩)

થયેલ ખચ અંવયે એ. .કચેરી સાથે િહસાબ મેળવ ં કરાવવાની કામગીરી.

(૧)

િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ / કમચારીઓની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવાની તથા
જ રી સુચનો આપવાની કામગીરી.

(૨)

સરકાર ી તરફથી ન કી થયેલ સિમિતઓની રચના કરી િજ લા ક ાએ મીટ ગ યોજવાની
કામગીરી.

(૩)

સરકાર ી તરફથી માંગવામાં આવતી માિહતી િનયત સમયમાં મોકલવાની કામગીરી.

(૪)

મે. કલેકટર સાહેબ , વલસાડ તરફથી ડીઝા ટર મેનેજમટ, ચુંટણી સબંધી તથા કાયદા અને
યવ થા સબંધે સુપરત કરવામાં આવતી કામગીરી.

ફરજો

(૧)

ઉપરો ત વહીવટી અને નાણાકીય તેમજ અ ય કામગીરી સબંધમાં િવષય માણે ચોકસાઇથી
કામગીરી બ વવાની

કરણ :- ૩
( િનયમ – સં હ (૨) )
અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
હો ો

પુરવઠા હેડ લાક

સ ાઓ – વહીવટી (૧)

ગુજરાત આવ યક ચીજવતુ અિધિનયમ -૧૯૫૫ ની કલમ ૬-એ તથા ગુજરાત આવ યક
ચીજવ તુ ( પરવાના, િનયં ણ અને જ થા

હેરાત) -૧૯૮૧ ની કલમ -૧૦ અને ગુજરાત

આવ યક ચીજવ તુ ( યાજબી ભાવની દુકાનોને લાયસંસ આપવા બાબત) હુ કમ -૨૦૦૪
ની કલમ-૧૧ હેઠળના કેસો અંગે ન ધ મુકવાની તથ આદેશ અંવયે હુ કમો કરવાની કામગીરી.
(૨)

ગુજરાત આવ યક ચીજવ તુ ( યાજબી ભાવની દુકાનોને લાયસંસ આપવા બાબત) હુ કમ ૨૦૦૪ અંવયે િજ લાની વભદના મંજુરી હુ કમ અં◌ંવયે ન ધ મુકવાની તથા આદેશ અંવયે
હુ કમો કરવાની કામગીરી.

નાણાકીય

(૧)

રા ય ાત થયેલ રકમની સરકાર તરફે વસુલાત થયા બદલની ચકાસણીની કામગીરી.

અય

(૧)

રેકડ વગ કરણની કામગીરી.

(૨)

િજ લા ક ાએ રાખવામાં આવતી મીટ ગો અંવયે ન ધ તૈયાર કરવાની તથા ોસીડ ગ તૈયાર
કરવાની કામગીરી.

(૩)

તાલુકા ક ાએથી માિહતી મેળવી સરકાર ીમાં જુ દા જુ દા િવષયો અંવયે પી.આર.મોકલવાની
કામગીરી.

(૪)

મે. કલેકટર સાહેબ , વલસાડ તરફથી ડીઝા ટર મેનેજમટ , ચુંટણી સબંધી તથા કાયદા અને
ય થા સબંધે સુપરત કરવામાં આવતી કામગીરી.

ફરજો

(૧)

ઉપરો ત વહીવટી અને નાણાકીય તેમજ અ ય કામગીરી સબંધમાં િવષય માણે ચોકસાઇથી
કામગીરી બ વવાની

કરણ :- ૩
( િનયમ – સં હ (૨) )
અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
હો ો

નાયબ મામલતદાર ( એસકેઓ)

સ ાઓ – વહીવટી (૧)

ગુજરાત આવ યક ચીજવતુ અિધિનયમ -૧૯૫૫ ની કલમ ૬-એ તથા ગુજરાત આવ યક
ચીજવ તુ ( પરવાના, િનયં ણ અને જ થા

હેરાત) -૧૯૮૧ ની કલમ -૧૦ અને ગુજરાત

આવ યક ચીજવ તુ ( યાજબી ભાવની દુકાનોને લાયસંસ આપવા બાબત) હુ કમ -૨૦૦૪
ની કલમ-૧૧ હેઠળના કેસો અંગે ન ધ મુકવાની તથ આદેશ અંવયે હુ કમો કરવાની કામગીરી.
(૨)

સરકાર ી તરફથી ફાળવેલ કેરોસીન , ખાંડ, તેલની રેશન કાડ ધારકોને િવતરણ માટે તાલુકા
દીઠ ફાળવણી કરવા ન ધ મુકવાની તથા આદેશ અ વયે હુ કમ કરવાની કામગીરી.

નાણાકીય

(૧)

કચેરીના અિધકારી , કમચારીઓના પગારબીલ તથા કચેરી ખચને લગતી કંટીજ સી ખચના
બીલો બનાવી ચુકવણી કરી પહ ચ મેળવવાની કામગીરી તથા એ.

કચેરી સાથે ખચનું

મેળૅવ ં કરવાની કામગીરી.
અય

(૨)

કમચારીઓની સ વસબુકોઅ તન િનભાવવાની તથા ઇ ફાઓ મંજુર કરાવવાની કામગીરી.

(૧)

મહેકમ દફતરની કામગીરી.

(૨)

િજ લા ક ાએ રાખવામાં આવતી મીટ ગો અંવયે ન ધ તૈયાર કરવાની તથા ોસીડ ગ તૈયાર
કરવાની કામગીરી.

(૩)

તાલુકા ક ાએથી માિહતી મેળવી સરકાર ીમાં જુ દા જુ દા િવષયો અંવયે પી.આર.મોકલવાની
કામગીરી.

(૪)

મે. કલેકટર સાહેબ , વલસાડ તરફથી ડીઝા ટર મેનેજમટ , ચુંટણી સબંધી તથા કાયદા અને
ય થા સબંધે સુપરત કરવામાં આવતી કામગીરી.

ફરજો

(૧)

ઉપરો ત વહીવટી અને નાણાકીય તેમજ અ ય કામગીરી સબંધમાં િવષય માણે ચોકસાઇથી
કામગીરી બ વવાની

કરણ :- ૩
( િનયમ – સં હ (૨) )
અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
હો ો

મુ ય પુરવઠા િનરે ક ી તથા પુરવઠા િનરી ક ીઓ

સ ાઓ – વહીવટી (૧)
(૨)

િજ લામાં આવ યક ચીજવ તુનો પુરવઠો અને ભાવ જળવાય રહે તે માટે ગેરકાયદેસર
હેરાફેરી ન થાય તે અંગે જ રી તપાસણીની કાયવાહી રાખવી.
સરકાર ી વારા રેશનકાડ ઉપર િવતરણ કરવા માટે આપવામાં આવતી ચીજ તુઓનું િનયત
માણ, ભાવ અને સમયસર િવતરણ થાય તે માટે સરકાર મા ય યાજબી ભાવની દુકાનોની
મુલાકાત લઇ તપાસણી કરવી તથા જ રી સૂચનો આપવાની કામગીરી.

(૩)

તપાસણી દર યાન જણાયેલ ગેરરીતીઓ બદલ તપાસણીના કામના કાગળો તૈયાર કરવા તથા
આવ યક ચીજવ તુઓ જ થો તથા તે અંગેના સાધનો સીઝ કરી સબંિધતને બજવણી કરે
કાયદેસન જ રી કાયવાહી કરવા માટે િજ લા પુરવઠા અિધકારી ીને તૈયાર કરેલ તપાસણીનું
કામ સુપરત કરવું.

નાણાકીય

(૧)

----

અય

(૧)

િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી તરફથી સુપરત કરવામાં આવતી કામગીરી

(૨)

મે. કલેકટર સાહેબ, વલસાડ તરફથી ડીઝા ટર મેનેજમટ , ચુંટણી સબંધી તથા કાયદા અને
ય

ફરજો

(૧)

થા સબંધે સુપરત કરવામાં આવતી કામગીરી.

ઉપરો ત વહીવટી અને નાણાકીય તેમજ અ ય કામગીરી સબંધમાં િવષય માણે ચોકસાઇથી
કામગીરી બ વવાની

કરણ :- ૪
( િનયમ – સં હ – ૩ )
કાય કરવા માટેના િનયમો , િવિનયમો, ચૂચનાઓ િનયમસં હ અને દફતરો.
૪.૧

હેર તં અથવા તેના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમચારીઓએ ઉપયોગ
કરવાના િનયમો, િવિનયમો , ચૂચનાઓ , િનયમસં હ અને દફતરોની યાદી નીચેના
નમૂના મુજબ આપો. આ નમૂનો દરેક કારના દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે .

દ તાવેજનું નામ / મથાળુ

દ તાવેજનો કાર
ટે પ એકટ હેઠળ રીફંડ ચુકવવાના હુ કમો

૧) સરકાર ી ના િનયં ણ હેઠળની

ગુજરાત આવ યક ચીજવતુ અિધિનયમ -૧૯૫૫ ની કલમ ૬-એ તથા ગુજરાત

આવ યક ચીજવસુઓ અનાિધકૃત

આવ યક ચીજવ તુ ( પરવાના, િનયં ણ અને જ થા

ઉપયોગ તથા ગેરકાયદેસર હેરફેર

૧૦ અને ગુજરાત આવ યક ચીજવ તુ ( યાજબી ભાવની દુકાનોને લાયસંસ

બાબતે તપાસની કાયવાહી રાખવી

આપવા બાબત) હુ કમ -૨૦૦૪ ની કલમ-૧૧ હેઠળ નામદાર સરકાર ીના અ ન

જ થો / વાહન થિગત કરવા

ના.પુ અને ા.બા િવભાગના પ રપ ો અને ઠરાવો.

હેરાત) -૧૯૮૧ ની કલમ -

બાબત. સીઝર અંવયે જ થો /
વાહનની કમત તથા પરવાના
અનામતની રકમ રા

સાત કરવા

બાબત.
દ તાવેજ પરનું ટુંકુ લખાણ
યિ તને િનયમો, િવિનયમો,

હુ કમ / બીલની નકલ અથવા કરણના જ રી દ તાવેજ પુરાવાની નકલ
સરનામુ :- કલેકટર કચેરી, પુરવઠા શાખા , વલસાડ

સુચનાઓ
િનયમસં હ અને દફતરોની નકલ

પુરવઠા શાખા, કલેકટર કચેરી ,

અહીથી મળશે.

િજ લા સેવા સદન વલસાડ
ટેલીફોન નંબર : ૦૨૬૩૨ -૨૪૪૨૭૪
ફે સ : ૦૨૬૩૨-૨૪૯૩૩૫
ઇ મેઇલ :- collector-val@gujarat.gov.in

િવભાગ વારા િનયમો, િવિનયમો ,
સુચનાઓ, િનયમસં હ અને
દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
(જો હોય તો )

અર

દીઠ ફી. ૫૦/- તેમજ દ તાવે

પુરાવા દરેક પાના દીઠ .૫/- મુજબ.

કરણ :- ૫
( િનયમ સં હ – ૪ )
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધી જનતાના સ યો સાથે સલાહ – પરામશ અથવા તેમના િતિનિધ વ માટેની કોઇ
યવ થા હોય તો તેની િવગત.
નીિત અમલ :
૫.૧ શું નીિતઓના ઘ તર માટે જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ- પરામશ / સહભાિગતા મેળવવવા માટેની
કોઇ જોગવાઇ છે ? હોય તો , નીચેના નમુનામાં આવી નીિતની િવગતો આપો.
અ.નં.
૧

િવષય / મુ ો

શું જનતાની સહભાગીતા સુિનિ ચત

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા

કરવાનું જ રી છે ?

માટેની યવ થા

સરકાર મા ય યાજબી ભાવની

જનતાના િતિનિધઓની સલાહ ,

િજ લા પુરવઠા સલાહકાર સિમિતમાં

દુકાન મંજુર કરવા બાબત તથા

પરામશ માટેની જોગવાઇ છે .

જનતાના િતિનિધઓ સ ય હોય

થળફેર કરવા બાબત.

સદર સિમિતમાં આ િવષય બાબતે
જ રી પરામશ કરી સલાહ લેવામાં
આવે છે .

૨

િજ લાની ે

યાજબી

એજન

એજન

એજન

એજન

ભાવની દુકાનોને ઇનામ
આપવા બાબત.
૩

િજ લા ાહક સુર ા મંડળની
મા યતા બાબત.

નીિત અમલ :અ.નં

િવષય / મુ ો

શું જનતાની સહભાગીતા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટેની યવ થા

સુિનિ ચત કરવાનું જ રી
છે . ? ( હા / ના )
૧

સરકાર ી વારા

હા

રાહતદરે

િજ લા

પુરવઠા

સલાહકાર

સિમિતમાં

િતિનિધઓ સ યો હોય તેઓ

જનતાના

વારા આ યક

ચીજવ તુના િવતરણ બાબતે સરકાર ીની િનિતની
ણકારી જનતા સુધી પહ ચાડવામાં આવે છે .
૨

નવી સરકાર મા ય

હા

એજન

હા

એજન

યાજબી ભાવની દુકાન
શ કરવા બાબત .
૩

ાહક સુર ા મંડૅળ તથા
ાહક સુર ા ફોમના
અિ ત વ બાબત.

કરણ : ૬
( િનયમ સં હ -૫)
હેર તં અથવા તેના િનયં ણ હેઠળની યિ તઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ અંગન
ે ું પ ક.
૬.૧ સરકારી દ તાવેજો િવષેની માિહતી આપવા નીચેના નમૂનાનો ઉપયોગ કરશે.

યાં આ દ તાવેજો ઉપલ ધ છે તેવી

જ યાઓ જે વી કે સિચવાલય ક ા, િનયામકની કચેરી ક ા , અ યનો પણ ઉ લેખ કરો. (‘અ યો’ લખવાની જ યાએ ક ાનો
ઉ લેખ કરો.)
નીિત ઘડતર :અ.નં

૧

દ તાવેજની ક ા

દ તાવેજનું નામ અને તેની

દ તાવેજ મેળવવાની

નીચેની યિ ત પાસે છે /

એક લીટીમાં ઓળખાણ

કાયપ વિત

તેના િનય ણ
ં માં છે .

સીઝર થયેલ આવ ક

હુ કમની નકલ અથવા

ચીજવ તુ રા

સબંિધત કેસના દ તાવે

સાત

લેિખત અર
.૫૦/- અર

મેળૅવી
ફી સાથે

કરવા તથા પરવાના

પુરાવાની નકલ અથવા

ચુકવવાની રહેશ.ે તેમજ

અનામત રા

સબંિધત કેસ સબંધમાં

માંગવામાં આવેલ દરેક

કરવા બાબતના હુ કમો

કાયદાના પુ તક અને

દ તાવેજના દર પાના દીઠ

તથા પરવાના સબંધી

સરકાર ીના પ રપ ો /

લેવામાં આવેલ હુ કમો.

ઠરાવોની નકલ

સાત

િજ લા પુરવઠા
અિધકારી ી વલસાડ

.૫/- મુજબની કુલ રકમ
વસુલ લઇને ૩૦ દવસની
મયાદામાં શ ય તેટલા વહેલા
દ તાવેજોની નકલ
આપવાની રહેશ.ે

૨

યાજબી ભાવની દુકાન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

એજન

મંજુર કરવાના હુ કમો
૩

રેશનકાડ ઉપર િવતરણ
માટેની આવ યક
ચીજવ તુ જે વી કે
કેરોસીન , અનાજ તથા
ખાંડની ફાળવણી
અંગેના હુ કમો

૪

ડોર ટેપ ડીલીવરી તથા
લેવીખાંડ પ રવહન
ક ાકટ મંજુર કરવા
બાબતના હુ કમ

૫

ફેરણી કમચારીઓ
વારા કરવામાં આવતી
તપાસૅણીના કામના
કાગળો તથા સીઝર
હુ કમો

કરણ : ૭
( િનયમ – સં હ – ૭ )
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડ , પ રષદ , સિમિતઓ અને અ ય સં થાઓનું પ ક
૧.

મા યતા ા ત સં થાનું નામ અને સરનામુ

-

૨

મા યતા ા ત સં થાનો કાર

૧) િજ લા ાહક સુર ા પ રષદ

( બોડ , પ રષદ , સિમિતઓ , અ ય મંડળો )

૨) િજ લા નાગ રક પુરવઠા અને ાહક સુર ા સલાહકાર સિમિત

મા યતા ા ત સં થાનો ટુંકો પ રચય

પુરવઠા તં

વારા કરવામાં આવેલ કામગીરી તથા સરકાર ીના િનિત

( સં થાના વષ , ઉ ેશ / મુ ય વૃિતઓ)

િનયમોની

ણકારી. સિમિત વારા

૩

હેર જનતા સુધી

પહ ચાડવાની કામગીરી તથા સરકાર આ ય યાજબીએ ભાવની
દુકાન મંજુર કરવા તથા થળફેર કરવા બાબતે અિભ ાય આપવાની
કામગીરી તથા ાહક સુર ાને લગતા સૂચનો આપવાની કામગીરી.
૪

મા યતા ા ત સં થાની ભૂિમકા

સલાહકાર

( સલાહકાર / સંચાલક / કાયકારી / અ ય )
૫

માળખુનું અને સ ય બંધારણ

૧) િજ લા ાહક સુર ા પ રષદમાં કલેકટર ી વલસાડ અ ય
તેમજ સ ય તરીકે અ ય ૧૨ સરકારી સ યો ૯ બીન સરકારી
સ યો તથા સંસદસ ય ીઓ અબે ધારાસ ય ીઓનો સમાવેશ થાય
છે .
૨) િજ લા નાગ રક પુરવઠા અને ાહક સુર ા સલાહકાર સિમિતમાં
કલેકટર ી વલસાડ અ ય તેમજ સ યોમાં સંસદસ ય ીઓ,
ધારાસ ય ીઓ , નગરપાિલકામા મુખ ી , િજ લા પંચાયત ના
અ ય તથા યાય સિમિતના અ ય તથા ૧૨ બીન સરકારે સ યો,
૯ સરકારી સ યોનો સમાવેશ થાય છે .

૬

સં થાના વડા

કલેકટર ી વલસાડ

૭

મુ ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા

૧) પુરવઠા શાખા, કલેકટર કચેરી, વલસાડ

૮

બેઠકોની સં યા

૧) િજ લા ાહક સુર ા પ રષદની વષમાં બે અને
૨) િજ લા નાગ રક પુરવઠા અને ાહક સુર ા સલાહકાર સિમિતની
દર માસે એક બેઠક બોલવવાની થાય છે .

૯

શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શકે ?

ના

૧૦ શું બેઠકોએની કાયન ધ તૈયાર કરવામાં આવે છે ? હા
૧૧ બેઠકોની કાયન ધ જનતાને ઉપલ ધ છે ? જો
તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પ વિતની
માિહતી આપો.

ના

કરણ :- ૮ (િનયમ સં હ-૭)
સરકારી માિહતી અિધકારીઓના નામ, હો ો અને અ ય િવગતો.
૮.૧

હેર તં ના સરકારી માિહતી અિધકારીઓ , મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય

(એપેલેટ) સતાિધકારી િવશેની સંપક માિહતી નીચેના નમૂનામાં આપો.
સરકારી તં નું નામ :કલેકટર કચેરી , િહસાબી શાખા, વલસાડ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ :નીચેના નમુનામાં િજ લા વાર માિહતી આપો
અ.નં.

નામ

હો ો

એસ.ટી.ડી

ફોન નંબર

ફે સ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૮

૯

કોડ
૧.
૧.

૨.
ી

૩.

ઘર

૫

૬.

૭

૨૪૨૯૮૬ ----

----

૪.

િજ લા

વી.સી.બાગુલ

કચેરી
૦૨૬૩૨

પુરવઠા

વલસાડ

dsoval@gujarat.gov.in

અિધકારી ી
વલસાડ
િવભાગીય એપેલટે (કાયદા) સ ાિધકારી . :-

અ.નં. નામ

હો ો

એસ.ટી.ડી ફોન નંબર

ફે સ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કોડ
કચેરી
૧.
૧.

૨.
ી

૩.

૪.

િનવાસી

૦૨૬૩૨

એન.એ.રાજપુત અિધક
કલેકટર
વલસાડ

૫

ઘર
૬.

૨૪૪૩૮૬ ---

૭

૮

૨૪૯૩૩૫ Collectorval@gujarat.gov.in

૯
વલસાડ

કરણ : ૯
િનણય લેવાની
૯.૧

યામાં અનુસરવાની કાયપ ધિત.

જુ દા જુ દા મુ ાઓ અંગે િનણય લેવા માટે કોઇ કાયપ ધિત

ગુજરાત આવ યક ચીજવતુ અિધિનયમ -

અનુસરવામાં આવે છે ? (સિચવાલય િનયમસં હ અંગે કામકાજના

૧૯૫૫ ની કલમ ૬-એ તથા ગુજરાત

િનયમોના િનયમસં હ , અ ય િનયમો/ િવિનયમો વગેરેનો સંદભ

આવ યક ચીજવ તુ ( પરવાના, િનયં ણ અને

ટાંકી શકાય

જ થા

હેરાત) -૧૯૮૧ ની કલમ -૧૦ અને

ગુજરાત આવ યક ચીજવ તુ ( યાજબી
ભાવની દુકાનોને લાયસંસ આપવા બાબત)
હુ કમ -૨૦૦૪ તથા તે અંવયે સરકાર ી વારા
કરવામાં આવતા પ રપરો, ઠરાવોની જોગવાઇ
હેઠળ િનણય લેવામાં આવે છે .
૯.૨

અગ યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ િનણય લેવા માટેની દ તાવે

િનણય લેવા માટે િજ લા પુરવઠા અિધકારી

કાયપિ તઓ / ઠરાવેલી કાયપ ધિત/ િનયત માપદંડો / િનયમો કયા

તથા કલેકટર ી ક ાએથી િનણય લેવામાં આવે

યા છે ? િનણય લેવા માટે કયા કયા તરે િવચાર કરવામાં આવે છે . છે .
?
૯.૩

િનણયને જનતા સુધી પહોચાડવાની કઇ યવ થા છે ?

તાિનક સૈિનક વતમાનપ ોમાં અખબારયાદી
તેમજ સમાચારના પે તથા ટી.વી કેબલ
સારણ વારા િસ વ કરી

હેર જનતા

સુધી પહોચા વાની યવ થા કરવામાં આવે છે .
૯.૪

િનણય લેવાની

યામાં જે ના મંત યો લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ

યા છે ?
૯.૫

િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી અને કલેકટર ી
વલસાડ

િનણય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી કોણ છે ?

િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી અને કલેકટર ી
વલસાડ

૯.૬

જે અગ યની બાબતો પર

હેર સ ાિધકારી વારા િનણય લેવામાં

આવે છે તેની માિહતી અલગ રીતે નીચેના નમૂનામાં આપો.

મ નંબર .
જે ના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય

---

માગદશક સુચન / દશાિનદશ જો કોઇ હોય તો

---

અમલની

---

યા

િનણય લેવાની કાયવાહીમાં સંકળાયેલ

---

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અંગેની માિહતી

---

જો િનણયથી સં ષ ન હોય તો , યાં અને કેવી રીતે અપીલ

---

કરવી ?

---

કરણ : ૧૦
અિધકારીઓ અને કમચારીઓની માિહતી – પુિ તકા
(ડીરેકટરી )
૧૦.૧ નીચેના નમૂનામાં િજ લાવાર મા તી આપો.
અ.નં.

નામ

હો ો

એસ.ટી.ડી

ફોન નંબર

ફે સ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૭

૮

૯

કોડ
૧.
૧

૨.
વી.સી.બાગુલ

૩.

૪.

િજ લા પુરવઠા

કચેરી

ઘર

૫

૬.

૦૨૬૩૨

૨૪૨૯૮૬ ----

----

----

વલસાડ

(હેડ લાક)

૦૨૬૩૨

૨૪૨૯૮૬ -----

-----

----

વલસાડ

મુ ય પુરવઠા

૦૨૬૩૨

૨૪૨૯૮૬ ----

----

----

વલસાડ

પુરવઠા િનરી ક

૦૨૬૩૨

૨૪૨૯૮૬ -----

-----

----

વલસાડ

અિધકારી ી
વલસાડ
૨.

રિ મકા વી.
પરારકર

૩

ી એસ.જે .ટેલર

િનરી ક
૪

ી આર.સી.
પતી

૫

ી ડી.એ.પરમાર

પુરવઠા િનરી ક

૦૨૬૩૨

૨૪૪૧૯૨ ----

----

----

વલસાડ

૬

ીમતી િ યા

NFSA ના.મામ.

૦૨૬૩૨

૨૪૪૧૯૨ ----

----

----

વલસાડ

વી.આિહર
૭

ી સી.વાય.પટેલ મ.યા. ના.મામ.

૦૨૬૩૨

૨૪૪૧૯૨ ----

----

----

વલસાડ

૮

ી

SKO ના.મામ.

૦૨૬૩૨

૨૪૪૧૯૨ ----

----

----

વલસાડ

મ.યા.-૧ કારકુન

૦૨૬૩૨

૨૪૪૧૯૨ ----

----

----

વલસાડ

૦૨૬૩૨

૨૪૪૧૯૨ ----

----

----

વલસાડ

૦૨૬૩૨

૨૪૪૧૯૨ ----

----

----

વલસાડ

ડી.જે .નંદાણીયા
૯

ી
આર.એચ.રાઠોડ

(વભદ / ADM
/SKO ચાજ)

૧૦.

એન.એ.શેખ

મ.યા.-૨ કારકુન
(હીસાબી/EST
/ENFO/ ર

ી

ચાજ )
૧૧

એન.બી.સોલંકી

પટાવાળા

કરણ : ૧૧ (િનયમસં હ -૧૦)
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયા મુજબ મહેનતાણાની પ વિત સિહત દરેક અિધકારી અને કમચારીને મળતુ માિસક મહેનતા .
૧૧.૧ નીચેના નમૂનામાઅં માિહતી આપો.
અ.નં.

નામ

૧.
૧

હો ો

૨.
વી.સી.બાગુલ

માિસક

વળતર /

મહેનતા

વળતર

૩.

૪.

િજ લા પુરવઠા

૭૮,૮૦૦/-

અિધકારી ી

રિ મકા વી.

(હેડ લાક)

પરારકર
૩

ી એસ.જે .ટેલર

િનરી ક
૪

ી આર.સી.
પતી

પુરવઠા
િનરી ક

૭

૮

---

૩૮૦૯૦/-

---

૭૨,૧૦૦/-

---

૭૨,૧૦૦/-

પુરવઠા િનરી ક

૪૧,૧૦૦/-

---

૬

ીમતી િ યા

NFSA

૩૮૦૯૦/-

---

ના.મામ.

( ફ સ પે)

મ.યા. ના.મામ.

૭

ી સી.વાય.પટેલ

૪૧,૧૦૦/-

---

૮

ી ડી.જે .નંદાણીયા SKO ના.મામ. ૪૧,૧૦૦/-

---

૯

ી

મ.યા.-૧ કારકુન ૧૯૯૫૦/(વભદ / ADM ( ફ સ પે)
/SKO ચાજ)

૧૦.

એન.એ.શેખ

મ.યા.-૨ કારકુન ૧૯ ૯૦૦/(હીસાબી/EST
/ENFO/
ર

૧૧

એન.બી.સોલંકી

ી ચાજ )

પટાવાળા

સ મુજબ

અ ય મળવાપા ભ થા.

ી ડી.એ.પરમાર

આર.એચ.રાઠોડ

.સી.એસ.આર. પે

પગાર ભ થા તથા ધોરણસરનાં

૫

વી.આિહર

ન કી કરવાની

કાયપ વિત

( ફ સ પે)
મુ ય પુરવઠા

મહેનતા

ભ થુ

વલસાડ
૨.

િવિનયમમાં જણા યા મુજબ

૧૦૦૧૦/-

કરણ : ૧૨ (િનયમસં હ -૧૧)
યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપ .
તમામ યોજનાઓ , સુિચત ખચ અને કરેલ ચુકવણી અંગે અહેવાલોની િવગતો.
િવકાસ, િનમાણ અને તકિનકી કાય અંગે જવાબદાર

હેર તં માટે

૧૨.૧ જુ દી જુ દી યોજનાઓ અ વયે જુ દી જુ દી વૃિતઓ માટે અંદાજપ ની િવગતોની માિહતી નીચેના નમૂનામાં આપો.
વષ ૨૦૧૭-૧૮
અ.નં. યોજનાનું

વૃિત

વૃિત

વૃિતના સૂિચત

નામ /

શ

અંતની

સદર

કયાની

અંદાજે લ

તારીખા

તારીખ

રકમ

મંજુર

ચૂટી

છે લા વષનું

કાયની ગુણવતા

થયેલ

કરેલ /

ખરેખર ખચ

માટે સંપણ
ૂ પણે

રકમ

ચુકવેલ

કામગીરી માટે

રકમ

જવાબદાર

(હ તાની

અિધકારી

સં યા)
૧.

૨.

૩.

૪.

૭

૮

૯

૧૦

૧

---લાગુ પડતુ નથી---

૨

---લાગુ પડતુ નથી---

૩

---લાગુ પડતુ નથી---

૪

---લાગુ પડતુ નથી---

અય

૧૧

૧૨

હેર તં ો માટે :
અ.નં.

સદર

સૂિચત અંદાજપ

મંજુર થયેલ

છૂ ટી કરેલ ચુકવેલ

અંદાજપ

રકમ ( તાની
સં યા)

૧

---લાગુ પડતુ નથી---

૨

---લાગુ પડતુ નથી---

૩

---લાગુ પડતુ નથી---

૪

---લાગુ પડતુ નથી---

કુલ ખચ

કરણ : ૧૩
સહાયકી કાય મોનાં અમલ અંગન
ે ી પ વિત.
૧૩.૧ નીચેના નમૂના માિહતી આપો.
૧

કાય મ / યોજનાનું નામ.

૧) NFSA -2013 અંતગત ગરીબ રેખા નીચેના રેશનકાડ
ધરાવતા કુટુંબોને રાહતદરે અનાજ, ખાંડ , કેરોસીન પુ પાડવા
માટેની બીપીએલ/ અં યોદય યોજના
૨) માં અ નપૂણા યોજના.
૩) ધાનમં ી ગરીબ ક યાણ અ ન યોજના
૪) અ ન

૨

કાય મ / યોજનાનો સમયગાળો

માિસક ધોરણે

૩

કાય મનો ઉ ેશ

૧)

૪

કાય મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાંકો

---

યોજના

વન જ રયાતની ખા સામ ી રાહતદરે પુરી પાડવી.

(છે લા વષ માટે)
૫

લભાથ ની પા તા

૧) બીપીએલ/ અં યોદય કુટુંબ
૨) ૬૫ વષથી વધુ ઉમરના અ ય સહાય ન મેળવતા િનરાધાર
વૃ ધ

૬

લાભ અંગેની પૂવ જ રયાતો

૧) બીપીએલ/ અં યોદય કુટુંબ
૨) ૬૫ વષથી વધુ ઉમરના અ ય સહાય ન મેળવતા િનરાધાર
વૃ ધ

૭

કાય મનો લાભ લેવાની પ વિત

૧) બીપીએલ/ અં યોદય યોજનાનો રેશનકાડ રજુ કરવો.
૨) અ નપૂણા યોજનાની કુપન રજુ કરવી.

૮

પા તા ન કી કરવા અંગેના માપદંડો

બીપીએલ યાદી તથા ામ પંચાયત / ામ સભાવનો ઠરાવ

૯

કાય મમાં આપેલ લાભની િવગત (સહાયકીની

બીપીએલ યોજના : ૧૨.૫ કલો અનાજ ( રાહતદરે)

રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અ ય મદદ
પણ દશાવવી.

અં યોદય યોજના : ૩૫ કલો અનાજ ( રાહતદરે)
અ ન પૂણા યોજના : ૧૦ કલો અનાજ ( િવનામુ યે)

૧૦

સહાયકી િવતરણની કાયપ વિત

યાજબી ભાવની દુકાનના સંચાલકો વારા જે તે ગામોએ
રેશનકાડ / કુપન ઉપર િવતરણ કરવામાં આવે છે .

૧૧

અર

યાં કરવી કે અર

કરવા માટે કચેરીમાં

મામલતદાર કચેરી

કોનો સંપક કરવઓ

મામલતદાર ી તથા નાયબ મામલતદાર ( પુરવઠા)

૧૨

અર

--

૧૩

અ ય ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )

--

૧૪

અર પ કનો નમૂનો (લાગુ પડતુ હોય તો જો

મામલતદાર કચેરીએ િનયત નમૂનો ઉપલ ધ છે .

ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )

સાદા કાગળ પર અર

કરી હોય તો અરજદારે

અર માં શું શું દશાવવું તેનો ઉ લેખ કરો.

૧૫

િબડાણોની યાદી ( માણપ ો / દ તાવેજો )

૧) બીપીએલ યોજના માટે બીપીએલ યાદીનું માણપ
૨) અં યોદય યોજના માટે ામ પંચાયત / ામસભાનો ઠરાવ.

૧૬

િબડાણોનો નમૂનો.

૧૭

--

યા લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપક

મામલતદાર કચેરી

કરવો.
૧૮

ઉપલ ધ િનિધની િવગતો (િજ લા ક ા, ઘટક

િજ લા તથા તાલુકા ક ાએ

ક ા વગેરે જે વા િવિવધ તરોએ)
નીચેના નમૂનામાં લાભાથ ઓની યાદી.
મ નં કોડ

૧

લાભાથ નું

સહાયકીની

માતા /

પસંદગીનો

નામ

રકમ

િપતા/વાલી

માપદંડ

૨

૩

૪

૫
--લાગુ પડતુ નથી.--

સરનામુ
િજ લો

શહેર

નગર / ગામ

ઘર નં.

૬

૭

૮

૯

કરણ : ૧૪ (િનયમસં હ -૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો , પરમીટ કે અિધકૃિત મેળવનારની િવગતો.
નીચેના નમૂના મુજબ માિહતી આપો.
૧

કાય મનું નામ

ગુજરાત આવ યક ચીજવ તુ ( પરવાના , િનયં ણ અને
જ થા

હેરાત ) આદેશ -૧૯૮૧ તથા યાજબી ભાવની

દુકાનોને લાયસંસ આપવા બાબતનો હુ કમ-૨૦૦૪ હેઠળ
પરવાના આપવા બાબત.
કાર (રાહત/ પરમીટ / અિધકૃિતક

અિધકૃિત

ઉ ેશ

સરકાર ીના િનયં ણ હેઠળની આવ યક ચીજવ તુઓનું
િવતરણ

ન કી કરેલ લ યાંક (છે લા વષ માટે )

--

પા તા

ઉકત કાયદા હેઠળ ઠરાવેલ પા તા

પા તા માટેનાં માપદંડો

એજન

પૂવ જ રીયાતો

--

લાભ મેળવવાની પ વિત

સબસીડાઇઝ આવ ક ચીજવ તુ માટે ગરીબી રેખા નીચેના
રેશંકાડ રજુ કયથી લાભ આપવાપા થાય છે .

રાહત / પરમીટ / અિધકૃિતની સમયમયાદા

પાંચ વષ

અર

ઉ ત કાયદા હેઠળ ઠરાવેલ ફી

ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )

અર નો નમૂનો ( લાગુ પડતુ હોય યાં )

ઉ ત કાયદા હેઠળ ઠરાવેલ નમૂનો

િબડાણોની યાદી ( માણપ ો / દ તાવેજો )

--

િબડાણોનો નમૂનો

--

મ નં કોડ

લાભાથ નું

સહાયકીની

માતા /

પસંદગીનો

નામ

રકમ

િપતા/વાલી

માપદંડ

સરનામુ
િજ લો

શહેર

નગર /

ઘર નં.

ગામ
૧

૨

૩

૪

૫
લાગુ પડતુ નથી.

રાહત માટે નીચેની માિહતી પણ આપવી.
 આપેલ લાભની િવગત
 લાભોનું િવગત.

૬

૭

૮

૯

કરણ : ૧૫ (િનયમસં હ -૧૪)
કાય કરવા માટે ન કી કરેલા ધોરણો.
૧૫.૧ િવિવધ વૃિતઓ / કાય મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે ન કી કરેલ ધોરણોની િવગતો આપો.
૧. સરકાર ીના અ ન ના.પુ અને ા. બા. િવભાગના ઠરાવ માંક : વભદ/૧૦૨૦૦૨/૪૮૭/ક, તારીખ :૨/૮/૨૦૦૪
તપાસણીના અિધકારો અને તપાસણીના ધોરણ િનયત કરવામાં આવેલ છે . જે નીચે મુજબ છે .
અ.નં

તપાસણી અિધકારી

તપાસની બાબત.

િત માસ તપાસણીની યુન મ
સં યા

૧

રા યક ા

વાજબી ભાવની દુકાન

૧૮

વાજબી ભાવની દુકાન

૧૮

વાજબી ભાવની દુકાન

૧૮

વાજબી ભાવની દુકાન

૧૮

ખા પદાથ

જ રીયાત અને ફરીયાદ મુજબ

િનયામક ી નાગ રક પુરવઠા કચેરીની
તપાસણી ટીમ (ટીમ દીઠ અલગ રીતે)
૨

િજ લા ક ા
િજ લા પુરવઠા કચેરીની ટીમ દીઠ

૩

શહેરી િવ તાર
ઝોનલ અિધકારી ીની કચેરીની ટીમ દીઠ

૪

તાલુકા ક ા
મામલતદાર ીની કચેરીની ટીમ દીઠ

૫

રા યક ા, િજ લા ક ા, શહેરી િવ તાર,
તાલુકા ક ા
આ િસવાય પે ોલ પ પ, એલપી

ગેસ એજ સી તથા કેરોસીનના હોલસેલ ડીલર,કેરોસીન રીટેલસની ૬ મિહનામાં

ઓછામાં ઓછી એકવાર તપાસણી થઇ

ય તે મુજબનો તપાસણીનો કાય મ દરેક િજ લા પુરવઠા અિધકારી ીએ તેમની

િજ લાની ટીમ તથા તાલુકાની ટીમ વારા સંયુ ત રીતે ગોઠવવાનો રહેશ.ે
૨. િજ લા નાગ રક પુરવઠા અને ાહક સુર ા સલાહકાર સિમિતની બેઠક દર માસે થમ શિનવારે બોલાવવાનું ધોરણ
રાખવામાં આવેલ છે .
૩. િજ લા ાહક સુર ા પ રષદની બેઠક વષમાં બે વખત બોલાવવાનું ધોરણ રાખવામાં આવેલ છે .
૪. ૧૫ મી માચના દવસે િવ વ ાહક અિધકાર દવસ તરીકે તથા ૨૪ મી ડીસે બરના દવસે રા ીય ાહક દવસ તરીકે
ાહકોની

ગૃિત , અિધકાર તથા ક યાણ અને ર ણના સંદભ સેિમનારનું આયોજન કરવામાં આવે છે .

૫. અ ેના િજ લામાં અનાજ, ખાંડ તથા કેરોસીન રેશનકાડ ઉપર યાજબી ભાવની દુકાન મારફત િવતરણ કરવા માટે નીચે
મુજબનું ધોરણ રાખવામાં આવેલ છે .

અ.ન.-(૧) “મા અ નપુણા” યોજના હેઠળના અં યોદય કાડધારક તથા અ તા ધરાવતા કુટબ
ું ો.
કેટેગરી

મળવાપા જ થો
ઘ ( ક. ા)

ભાવ િત( ક. ા)

ચોખા ( ક. ા)

ભાવ િત ( ક. ા)

કુલ અનાજ

.પૈસા

( ક. ા)

.પૈસા
અં યોદય કુટુંબો

૨૫.૦૦

૨.૦૦

૧૦.૦૦૦

૩.૦૦

૩૫.૦૦૦

૩.૫૦૦

૨.૦૦

૧.૫૦૦

૩.૦૦

૫.૦૦૦

(કાડ દીઠ)
અ તા ધરાવતા
કુટુંબો
( યિ ત દીઠ)
અ.ન :- (૨) બીપીએલ / એ.એ.વાય કાડ ધારકો
વ તુ

મળવાપા જ થો ( ક ા)

ભાવ િત ક. ા, . પૈસા

ખાંડ બીપીએલ

યિ ત દીઠ

૦.૩૫૦

૨૨.૦૦

એ એ વાય

૩ યિ ત સુધી કાડ દીઠ

૧.૦૦૦

૧૫.૦૦

આયોડાઇઝ મીઠું (એ એ વાય

૬ થી વધુ યિ ત માટે કાડ

૨.૦૦૦

૧.૦૦

અને બીપીએલ)

દીઠ

અ.ન-(૩) રાંધણ ગેસ નહી ધરાવતા તમામ નોન ગેસ રેશનકાડ ધારક
વ તુ
કેરોસીન

એપીએલ-૧ અને એપીએલ-૨ કાડ ધારકો માટે

બીપીએલ અને અં યોદય કાડ

કાડ દીઠ

ધારકો માટે કાડ દીઠ

યિ ત દીઠ ૨ લી. / મહ મ ૪ લી.

ભાવ િત લીટર . પૈસા

યિ ત દીઠ ૨ લી. / મહ મ
૮ લી.

થાિનક રીતે કલેકટર ીએ
ન કી કરેલ રાહત દરે

કરણ : ૧૬ (િનયમસં હ -૧૫)
િવ
૧૬.૧ વી

પે ઉપલ ધ માિહતી.

પે ઉપલ ધ િવિવધ યોજનાઓની માિહતીની િવગતો આપો.

કો યુટરાઇઝડ કોપી ઉપલ ધ છે .
કરણ : ૧૭ (િનયમસં હ -૧૬)
માિહતી મેળવવા માટે નાગ રકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો.
૧૭.૧ લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો , પ વિતઓ અથવા સવલતો જે વી કે,
૧

કચેરી ંથાલય

પુરવઠા િવભાગને લગતા જુ દા જુ દા કાયદા / િનયમ અંગેના પુ તકો
તથા સરકાર ી વારા બહાર પાડવામાં આવતા પ રપ ો / ઠરાવોની
નકલો કચેરીમાં અ તન રાખવામાં આવે છે .

૨

નાટક અને શો

--

૩

વતમાન પ ો

સરકાર ી વારા બહાર પાડવામાં આવેલ લોક તાથની યોજના
અંગેની માિહતી તેમજ અ ેથી લેવામાં આવેલ િનણય / હુ કમ અંગેની
માિહતી થાિનક વતમાનપ ોમાં િસ વ કરી લોકો સુધી
પહ ચાડવામાં આવે છે .

૪

દશનો

િવ વ ાહક અિધકાર દવસ તથા રા ીય ાહક દવસના આયોજમાં
ાહક સુર ા અંગેના દશનો યોજવામાં આવે છે .

૫

નો ટસ બોડ

િજ લાની તમામ સરકાર મા ય યાજબી ભાવની દુકાનના નોટીસબોડ
ઉપર સરકાર ીની પુરવઠા િવભાગની જુ દી જુ દી યોજના હેઠળ મળવા
પા આવ યક ચીજવ તુની િસિ વ કરવામાં આવે છે .

૬

કચેરીમાં રેકડનું િનરી ણ

-

૭

દ તાવેજોની ન લો મેળવવાની

૮
૯

.૫૦/- ફી તથા દ તાવેજના પાના દીઠ .૫/- ની ફી સાથે લેિખત

પ વિત

અર

ઉપલ ધ મુ ત િનયમ સં હ

--

હેર તં ની વેબસાઇટ

૧૦

કયથી દ તાવેજની નકલ મેળવી શકાય છે .

--

હેર ખબરનાં અ ય સાધનો

થાિનક ટી.વી કેબલ તથા અ ય સરકારી અધ સરકારી કચેરીઓના
નોટીસબોડ.

કરણ : ૧૮ (િનયમસં હ -૧૭)
અ ય ઉપયોગી માિહતી.
૧૮.૧ લોકો વારા પૂછાતા

નો અને તેના જવાબો.

૧૮.૨ માિહતી મેળવવા અંગ.ે
૧

અર પ ક ( સંદભ માટે ભરેલા અર

૨

ફી

પ કની નકલ )

સાદી અર થી માિહતી માંગી શકે છે .
.૫૦/- ફી તથા દ તાવેજના પાના
દીઠ
.૫/- ની ફી સાથે લેિખત અર
કયથી દ તાવેજની નકલ મેળવી
શકાય છે .

૩

માિહતી મેળવવા માટેની અર

કઇ રીતે કરવી કેટલીક ટ પણી

માિહતી મેળવવાની અર

લેિખત

વ પમાં િવષયની વયં
િવગતસં હ કરવાની થાય ચી.
૪

માિહતી આપવાનો કાર કરવામાં આવે તેવા વખતે નાગ રકના

માિહતી આપવાના ઇ કાર બાબતે

અિધકાર અને અપીલ કરવાની કાયવાહી.

લેિખતમાં અરજદારને જવાબ
આપવાનો થાય છે . જે અ વયે
અપીલ માટે કલેકટર ીને એપેલેટ
અિધકારી િનયુ ત કરેલ છે .

 અર પ ક (સંદભ માટે ભરેલા : સાદા કાગળની અર

/ અર

પ કની નકલ

 ફી : સરકાર ીના િનયમાનુસાર
 માિહતી મેળવવા માટેની અર

કઇ રીતે કરવી કેટલીક ટ પણી: મનોરંજન કર કલેકટર ી વલસાડને સંબોધીને

 માિહતી આપાઅનો ઇ કાર કરવામાં આવે તેવા વખતે નાગ રકના અિધકાર અને અપીલ કરવાની કાયવાહી.
૧૮.૩

હેર તં

વારા લોકોને અપાતી તાિલમની બાબતમાં.

 તાલીમ કાય મનું નામ અને તેનું સંિ

ત વણન.

 તાલીમ કાય મ / યોજનાની મુદત
 તાલીમનો ઉ ેશ
 ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાંકો ( છે લુ વષ )
 તાલીમ માટેની પા તા
 તાલીમ માટેની પૂવ જ રીયાતો ( જો કોઇ હોય તો )
 નાણાંકીય તેમજ અ ય કારની સહાય ( જો કોઇ હોય તો )
 સહાયની િવગત ( નાણાંકીય સહાયની રકમ જો હોય તો જણાવો.)

 સહાય આપવાની પ ધિત
 અર

કરવા માટે સંપક માિહતી.

 અર

ફી ( લાગુ ડતુ હોય યાં )

 અ ય ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )
 અર

ફોમ ( જો અર

સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે પૂરી પાડવાની િવગતો જણાવો.)

 િબડાણો / દ તાવેજોની યાદી.
 િબડાણો / દ તાવેજોનો નમુનો.
 અર

કરવાની કાયપ વિત.

 પસંદગીની કાયપ વિત.
 તાલીમ કાય મનું સમયપ ક ( જો ઉપલ ધ હોય તો )
 તાલીમના સમયપ ક અંગે તાલીમાથ ને
 તાલીમ કાય મ અંગે લોકોમાં

ન કરવાવની પ વિત.

ગ કતા લાવવા માટે

હેર તં એ કરવાની યવ થા.

 િજ લા ક ા, ઘટક ક ા , એમ િવિવધ તરે તાલીમ કાય મના િહતાિધકારીઓની યાદી.
૧૮.૪ િનયમસં હ -૧૩ સમાિવ ન કરાયેલ


તેવા ,

હેર તં એ આપવાના માણપ ો ના- વાંધા માણપ

માણપ અને ના – વાંધા માણપ ના નામ અને િવતરણ .

 અર

કરવા માટેની પા તા.

 અર

કરવા માટેની સંપક માિહતી.

 અર

ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )

 અ ય ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )
 અર

ફોમ ( જો અર

સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે પૂરી પાડવાની િવગતો જણાવો. )

 િબડાણો / દ તાવેજોની યાદી.
 િબડાણો / દ તાવેજોના નમુના.
 અર

કરવાની કાય પ વિત.

 અર

મ યા પછી

હેર તં માં થનાર

યા.



માનપ આપવામાં સામા ય રીતે લાગતો સમય.



માણપ નો કાયદેસરનો સમયગાળો.

 નવીકરણ માટેની
૧૮.૫ ન ધણી

યા ( જો હોય તો )

યા અંગે

 ઉ ેશ
 ન ધણી માટેની પા તા
 પૂવ જ રીયાતો ( જો હોય તો )
 અર

કરવા માટે સંપક માિહતી.

 અર

ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાઅં )

 અ ય ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )
 અર નો નમૂનો ( અર

સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે પૂરી પડવાની િવગતો દશાવો.

 િબડાણ / દ તાવેજોની યાદી .
 િબડાણ / દ તાવેજોનો નમુનો.
 અર ની પ ધિત
 અર

મ યા પછી

હેર તં માં થનાર

યા

 ન ધણીની કાયદેસરતાનો ગાળો ( જો લાગુ પડતુ હોય તો )
 નવીકરણની

યા ( જો હોય તો )

૧૮.૬

હેર તં કર ઉઘરાવવા અંગ.ે ( યુિનિસપલ કોપ રેશન , યવસાય વેરો , મનોરંજન વેરો વગેરે )

 વેરાનું નામ અને િવવરણ :
 કર િનધારણ માટેની કાયવાહી અને માપદંડ
 મોટા કસુરદારોની યાદી.
૭ વીજળી / પાણીના હંગામી અને કાયમી જોડાણો આપવા અને કાપવા અંગ.ે
આ બાબત યુિનિસપલ કોપ રેશન / નગરપાિલકા/ યુપીસીએલ ને લાગુ પડશે. )
 જોડાણ માટેની પા તા
 પૂવ જ રીયાતો ( જો હોય તો )
 અર

માટેની સંપક માિહતી.

 અર

ફી ( લાગુ પડતુ હોય યાં )

 અ ય ફી / શુ ક ( લાગુ પડતુ હોય યાં )
 અર નો નમૂનો ( જો અર

સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદાવરે પૂરી પાડવાની િવગતો જણાવો.

 િબડાણો / દ તાવેજોની યાદી.
 િબડાણો / દ તાવેજોનો નમુનો
 અર




૧૮.૮
મામુર

કરવાની પ ધિત

અર મ યા પછી હેર તં માં થનાર
યા
િબલમાં વાપરેલ શ દ યોગોનું ટુંકુ િવવરણ.
િબલ અથવા સેવાની બાબતમાં મુ કેલી હોય તો સંપક માિહતી .
ટે રફ અને અ ય ખચ
હેર તં

વારા પૂરી પાડવામાં આવનાર અ ય સેવાઓની િવગત.

