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 દુ ર થાય.

૧.૨

આ પુસ્તિકાિો ઉદ્દેશ / િેિુ

વિીવટમાં થિાં વ્યવિારમાં સામાન્ય િાગસ્રકિે
માસ્િિી ઉપલબ્િ થાય અિે વાદ સ્વવાદ 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 િેિો

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
વિુ માસ્િિી મેળવવા માંગે િો િે માટે િી સંપકિ વ્યસ્િ .

૧.૭

અસ્િકારી

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 / િેિુ

(૧) સ્જલ્લા સંકલિ-વ- ફરીયાદ સસ્મસ્િ િેઠળ રજુ થિાં પ્રશ્નોિો સ્િકાલ
કરવો. માસ્સક િથા સ્ત્રમાસ્સક બેઠકિું સંચાલિ.
(૨) વીઆઇપી િથા વીવીઆઇપીિા પ્રવાસ કાયિક્રમ સબંિી કામગીરી.
(૩) તવાગિ કાયિક્રમ િેઠળ મળિી અરજીઓ બાબિિી કાયિવાિી.

૨.૨

જાિેર િંત્રિું સ્મશિ / દુ રંદેશીપણુ --(સ્વઝિ)

૨.૩

જાિેર િંત્રબો ટું કો ઇસ્િિાસ અિે િેિી (૧) સ્જલ્લા સંકલિ-વ- ફરીયાદ સસ્મસ્િ િેઠળ રજુ થિાં પ્રશ્નોિો સ્િકાલ
રચિાિો સંદભિ

કરવો. માસ્સક િથા સ્ત્રમાસ્સક બેઠકિું સંચાલિ.
(૨) વીઆઇપી િથા વીવીઆઇપીિા પ્રવાસ કાયિક્રમ સબંિી કામગીરી.
(૩) તવાગિ કાયિક્રમ િેઠળ મળિી અરજીઓ બાબિિી કાયિવાિી.

૨.૪

જાિેર િંત્રિી ફરજો

(૧) સ્જલ્લા સંકલિ-વ- ફરીયાદ સસ્મસ્િ િેઠળ રજુ થિાં પ્રશ્નોિો સ્િકાલ
કરવો. માસ્સક િથા સ્ત્રમાસ્સક બેઠકિું સંચાલિ.
(૨) વીઆઇપી િથા વીવીઆઇપીિા પ્રવાસ કાયિક્રમ સબંિી કામગીરી.
(૩) તવાગિ કાયિક્રમ િેઠળ મળિી અરજીઓ બાબિિી કાયિવાિી.

૨.૫

જાિેર િંત્રિી મુખ્ ય પ્રવૃસ્િઓ / કાયો

(૧) સ્જલ્લા સંકલિ-વ- ફરીયાદ સસ્મસ્િ િેઠળ રજુ થિાં પ્રશ્નોિો સ્િકાલ
કરવો. માસ્સક િથા સ્ત્રમાસ્સક બેઠકિું સંચાલિ.
(૨) વીઆઇપી િથા વીવીઆઇપીિા પ્રવાસ કાયિક્રમ સબંિી કામગીરી.
(૩) તવાગિ કાયિક્રમ િેઠળ મળિી અરજીઓ બાબિિી કાયિવાિી.

૨.૬

જાિેર િંત્ર દ્વારા આપવામાં આવિી (૧) સ્જલ્લા સંકલિ-વ- ફરીયાદ સસ્મસ્િ િેઠળ રજુ થિાં પ્રશ્નોિો સ્િકાલ
સેવાઓિી યાદી અિે િેિુ સંસ્િપ્ત કરવો. માસ્સક િથા સ્ત્રમાસ્સક બેઠકિું સંચાલિ.
સ્વવરણ

(૨) વીઆઇપી િથા વીવીઆઇપીિા પ્રવાસ કાયિક્રમ સબંિી કામગીરી.
(૩) તવાગિ કાયિક્રમ િેઠળ મળિી અરજીઓ બાબિિી કાયિવાિી.

૨.૭

જાિેર િંત્રિા રાજ્ય, સ્િયામ્ક કચેરી , ---પ્રદે શ , સ્જલ્લો, બ્લોક વગેર ે તિરોએ
સંતથાગિ માળખાિો આલેખ (જ્યાં
લાગુ પડિુ િોય તયાં)

૨.૮

જાિેર

િંત્રિી

અસરકારિા

અિે ----

કાયિિમિા વિારવા માટે િી લોકો
પાસેથી અપેિાઓ.
૨.૯

લોક

સિયોગ

મેળવવા

માટે િી -----

ગોઠવણ અિે પધ્િસ્િઓ.
૨.૧૦

સેવાઓ આપવાિા દે ખરેખ સ્િયંત્રણ (૧) સ્જલ્લા સંકલિ-વ- ફરીયાદ સસ્મસ્િ િેઠળ રજુ થિાં પ્રશ્નોિો સ્િકાલ
અિે જાિેર ફસ્રયાદ સ્િવારણ માટે

કરવો. માસ્સક િથા સ્ત્રમાસ્સક બેઠકિું સંચાલિ.

ઉપલબ્િ િંત્ર

(૨) વીઆઇપી િથા વીવીઆઇપીિા પ્રવાસ કાયિક્રમ સબંિી કામગીરી.
(૩) તવાગિ કાયિક્રમ િેઠળ મળિી અરજીઓ બાબિિી કાયિવાિી.

૨.૧૧

મુખ્ ય કચેરી અિે જુ દા જુ દા તિરોએ
આવેલી અન્ય કચેરીઓિા સરિામા ( સસ્ચવશ્રી મિેસુલ સ્વભાગ, બ્લોક િં.૧૧, િવા સસ્ચવાલય, ગાંિીિગર.
વપરાશકારિે સમજવામાં સરળ પડે િે સ્જલ્લા કિાએ કલેકટરશ્રી, સ્જલ્લા સેવા સદિ , વલસાડ
માટે સ્જલ્લાવાર વગીકરણ કરો )

પ્રાંિ કિાએ િાયબ કલેકટરશ્રી, સ્જલ્લા સેવા સદિ, વલસાડ
જે િે િાલુકા કિાએ મામલિદારશ્રી
વલસાડ / પારડી / ઉમરગામ / િરમપુર / કપરાડા / વાપી

૨.૧૨

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.
૧ : િોદ્દો :- કલેકટરશ્રી , વલસાડ
સત્તાઓ – વિીવટી

(૧)

સરકારશ્રીિા મ.સ્વ. િરફથી બિાર પાડવામાં આવિા ઠરાવો/ પસ્રપત્રો મુજબિી કાયિવાિી
માટે , િોંિ અિે િુ કમો.

િાણાકીય

(૧)

લાગુ પડિુ િથી.

અન્ય

(૧)

ફરજો

(૧)

અન્ય કચેરીઓિી ગેરરીિી માટે આવેલ અરજીઓિી િપાસ.
-----

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 /

દતિાવેજિો પ્રકાર

મથાળુ

તટે મ્પ એકટ િેઠળ રીફં ડ ચુકવવાિા િુ કમો

કામગીરી

દતિાવેજ પરિું ટું કુ
લખાણ
વ્યસ્િિે સ્િયમો,

સરિામુ :- કલેકટર કચેરી, અસ્િક ચીટિીશ શાખા , સંકલિ દફિર, વલસાડ

સ્વસ્િયમો,
સુચિાઓ
સ્િયમસંગ્રિ અિે

સ્જલ્લા સેવા સદિ વલસાડ

દફિરોિી િકલ

ટે લીફોિ િંબર : ૦૨૬૩૨ -૨૪૪૨૭૪

અિીઠી મળશે.

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

સ્વભાગ દ્વારા

સરકારશ્રી િરફથી પ્રવિિમાિ સ્િયમો અિુસાર

સ્િયમો, સ્વસ્િયમો ,
સુચિાઓ,
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

લાગુ પડિુ િથી.
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.િં.

સ્વષય / મુદ્દો

શું જિિાિી સિભાગીિા સુસ્િસ્િિ કરવાિું જરૂરી છે ?

જિિાિી સિભાગીિા
મેળવવા માટે િી વ્યવતથા

૧

લાગુ પડિુ િથી.

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 કિા, સ્િયામકિી કચેરી કિા , અન્યિો પણ ઉલ્લેખ કરો. (‘અન્યો’ લખવાિી જગ્યાએ કિાિો ઉલ્લેખ કરો.)
અ.િં
૧

દતિાવેજિી

દતિાવેજિું િામ અિે િેિી

દતિાવેજ મેળવવાિી

િીચેિી વ્યસ્િ પાસે છે / િેિા

કિા

એક લીટીમાં ઓળખાણ

કાયિપદ્વસ્િ

સ્િયત્રંણમાં છે .

લાગુ પડિુ

િથી.
સામાન્ય રીિે મિેકમ દફિરેથી થિા િમામ િુ કમોિી િકલો સબંસ્િિ અસ્િકારીશ્રીઓ / કમિચારીઓિે આપવામાં આવે છે .

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 પસ્રચય6 (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, અસ્િક ચીટિીશ શાખા (સંકલિ દફિર), 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 (મિેકમ દફિર), વલસાડ સરકારી માસ્િિી અસ્િકારીઓ :
િીચેિા િમુિામાં સ્જલ્લા વાર માસ્િિી આપો
અ.િં.

િામ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િંબર

ફે ક્સ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૨૪૯૩૩૫

Chitinsવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કોડ
કચેરી
૧.

શ્રી

ઇન્ચાજિ

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૭૯

ઘર
--

એચ.સી.સત્તાસીયા અસ્િક
ચીટિીશ
ટુ કલેકટર
સ્વભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સત્તાસ્િકારી .
અ.

િામ

િોદ્દો

િં.

એસ.ટી.ડી

ફોિ િંબર

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કોડ
કચેરી

૧.

ફે ક્સ

શ્રી

સ્િવાસી

૦૨૬૩૨

૨૪૪૩૮૬

ઘર
---

એિ.એ.રાજપુિ

અસ્િક
કલેકટર
વલસાડ

પ્રકરણ : ૯
નનણમય લેવાની પ્રનિયામાં અનસરવાની કાયમપધ્િનત.
૯.૧

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

૯.૨

અગતયિી બાબિો માટે કોઇ ખાસ સ્િણિય લેવા માટે િી દતિાવેજી

સ્િવાસી િાયબ કલેકટર , અસ્િક કલેકટર િથા

કાયિપસ્ધ્ધ્િઓ / ઠરાવેલી કાયિપધ્િસ્િ/ સ્િયિ માપદં ડો / સ્િયમો

કલેકટરશ્રી કિાએથી સ્િણિય લેવામાં આવે છે .

કયા ક્યા છે ? સ્િણિય લેવા માટે કયા કયા તિરે સ્વચાર કરવામાં આવે

જ્યારે અન્ય બાબિોિી સ્વગિ મુદ્દા િં.૯.૧

છે . ?

મુજબ

૯.૩

સ્િણિયિે જિિા સુિી પિોચાડવાિી કઇ વ્યવતથા છે ?

ટપાલ, િોટીસ બોડિ

૯.૪

સ્િણિય લેવાિી પ્રસ્ક્રયામાં જેિા મંિવ્યો લેવાિાર છે િે અસ્િકારીઓ

પ્રાંિ અસ્િકારી , મામલિદાર

ક્યા છે ?
૯.૫

સ્િણિય લેિાર અંસ્િમ સત્તાસ્િકારી કોણ છે ?

કલેકટરશ્રી, અિે સરકારશ્રીિા મિેસુલ
સ્વભાગ, ગાંિીિગર

૯.૬

જે અગતયિી બાબિો પર જાિેર સત્તાસ્િકારી દ્વારા સ્િણિય લેવામાં
આવે છે િેિી માસ્િિી અલગ રીિે િીચેિા િમૂિામાં આપો.

ક્રમ િંબર .
જેિા પર સ્િણિય લેવાિાર છે િે સ્વષય
માગિદશિક સુચિ / સ્દશાસ્િદે શ જો કોઇ િોય િો

સરકારશ્રીિાઅ પ્રવિિમાિ સ્િસ્િ સ્િયમો િથા અમલમાં િોય,
િે કાયદાઓ, સ્િયમો.

અમલિી પ્રસ્ક્રયા
સ્િણિય લેવાિી કાયિવાિીમાં સંકળાયેલ

અસ્િક ચીટિીશ ટુ કલેકટર , સ્િવાસી અસ્િક કલેકટરશ્રી ,
કલેકટરશ્રી વલસાડ

ઉપર જણાવેલ અસ્િકારીઓિા સંપકિ અંગેિી માસ્િિી
જો સ્િણિયથી સંતષ િ િોય િો , ક્યાં અિે કે વી રીિે અપીલ
કરવી ?

કલેકટર કચેરી , વલસાડ , ફોિ .િં.૦૨૬૩૨-૨૪૪૨૭૪

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

િામ

િોદ્દો

એસ.

ફોિ િંબર

ફે ક્સ

ઇ-મેઇલ

સરિામુ

૬.
૨૪૪૩૮૬ ---

૭

૮
૯
collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

---

૨૪૯૩૩૫

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

ટી.ડી
કોડ
કચેરી
૧.

૨.

૩.

૪.

૧

શ્રી એિ.એ.રાજપુિ

સ્િવાસી

૦૨૬૩

અસ્િક

૨

ઘર

૫

૨૪૯૩૩૫

કલેકટરશ્રી
વલસાડ
૨

શ્રી એચ.સી.સત્તાસીયા

અસ્િક

૦૨૬૩

૨૪૪૨૭

(ઇન્ચાજિ)

ચીટિીશ ટુ

૨

૯

િાયબ

૦૨૬૩

૨૪૪૨૭

---

૨૪૯૩૩૫

મામલિદાર

૨
----

૯
----

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

---

૨૪૯૩૩૫

collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

કલેકટર
૩
૪

શ્રી પી.પી.ગઢવી
શ્રી ચંદ્રકાંિ એસ પલાસ

કારકુ િ

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

િામ

િોદ્દો

માસ્સક
મિેિિાણુ

૧.

૨.

૩.

૪.

૧

શ્રી એિ.એ.રાજપુિ

સ્િવાસી

૮૧,૨૦૦/-

૨

૩

વળિર /

સ્વસ્િયમમાં જણાવ્યા મુજબ

વળિર

મિેિિાણુ િક્કી કરવાિી

ભથ્થુ

કાયિપદ્વસ્િ

૫
---

૬
જી.સી.એસ.આર. પે રૂલ્સ

અસ્િક

મુજબ પગાર ભથ્થા િથા

કલેકટરશ્રી

િોરણસરિાં અન્ય મળવાપાત્ર

વલસાડ

ભથ્થા.

શ્રી

અસ્િક

૪૪,૦૦૦/-

---

એચ.સી.સત્તાસીયા

ચીટિીશ ટુ

(ઇન્ચાજિ)

કલેકટર

શ્રી પી.પી.ગઢવી

િાયબ

૩૮૦૯૦/-

---

મામલિદાર

(સ્ફક્સ
પગાર)

૪

શ્રી ચંદ્રકાંિ એસ

કારકુ િ

પલાસ

૧૯,૯૫૦/-

---

(સ્ફક્સ
પગાર)

પ્રકરણ : ૧૨ (નનયમસંગ્રહ -૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર.
તમામ યોજનાઓ , સનચત ખચમ અને કર ેલ ચકવણી અંગે અહેવાલોની 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
િામ /

પ્રવૃસ્િ

પ્રવૃસ્િ

પ્રવૃસ્િિા

સૂસ્ચિ

મંજુર

ચૂટી

છે લ્ લા વષિિું

કાયિિી

શરૂ

અંિિી

રકમ

થયેલ

કરેલ /

ખરેખર ખચિ

ગુણવિા માટે

સદર

૧.

૨.

૩.

કયાિિી

અંદાજેલ

િારીખા

િારીખ

૪.

૭

૧

રકમ

૮

૯

ચુકવેલ

સંપણ
ૂ િપણે

રકમ

કામગીરી માટે

(િપ્તાિી

જવાબદાર

સંખ્ યા)

અસ્િકારી

૧૦

૧૧

૧૨

લાગુ
પડિુ
િથી

૨
૩
૪

અન્ય જાહેર તંત્રો માટે :
સદર

સૂનચત

મંજર થયેલ

છૂટી કર ેલ

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

ચકવેલ રકમ

કલ ખચમ

(હ્તાની સંખ્ યા)
મામર
લાગુ પડિુ િથી

પ્રકરણ : ૧૩
સિાયકી કાયિક્રમોિાં અમલ અંગેિી પદ્વસ્િ.
૧૩.૧ નીચેના નમૂના માનહતી આપો.
•

કાયિક્રમ / યોજિાિું િામ.

•

કાયિક્રમ / યોજિાિો સમયગાળો

•

કાયિક્રમિો ઉદ્દેશ

•

કાયિક્રમિા ભૌસ્િક અિે િાણાંકીય લક્ષ્ાંકો (છેલ્ લા વષિ માટે )

•

લભાથીિી પાત્રિા

•

લાભ અંગેિી પૂવિ જરૂસ્રયાિો

•

કાયિક્રમિો લાભ લેવાિી પદ્વસ્િ

•

પાત્રિા િક્કી કરવા અંગેિા માપદં ડો

•

કાયિક્રમમાં 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 તયાં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )

•

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.

•

પ્રસ્ક્રયા લગિી સમતયાઓ અંગે કયાં સંપકિ કરવો.

•

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

•

િીચેિા િમૂિામાં લાભાથીઓિી યાદી.

ક્રમ િં કોડ લાભાથીિું
િામ

સિાયકીિી માિા /

પસંદગીિો

રકમ

માપદં ડ

સ્પિા/વાલી

સરિામુ
સ્જલ્લો

શિેર

િગર /

ઘર િં.

ગામ

પ્રકરણ : ૧૪ (નનયમસંગ્રહ -૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો , પરમીટ કે અનિકૃ નત મેળવનારની નવગતો.
િીચેિા િમૂિા મુજબ માસ્િિી આપો.
•

કાયિક્રમિું િા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 તયાં )

•

અરજીિો િમૂિો ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )

•

સ્બડાણોિી યાદી ( પ્રમાણપત્રો / દતિાવેજો )

•

સ્બડાણોિો િમૂિો

•

િીચે આપેલા િમૂિામાં લાભાથીિી સ્વગિો.

ક્રમ િં કોડ લાભાથીિું
િામ

સિાયકીિી માિા /

પસંદગીિો

રકમ

માપદં ડ

સ્પિા/વાલી

સરિામુ
સ્જલ્લો

શિેર

િગર /
ગામ

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 / કાયિક્રમો િાથ િરવા માટે સ્વભાગે િક્કી કરેલ િોરણોિી સ્વગિો આપો. મામુર

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.

ઘર િં.

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 િું સ્િરીિણ િા

•

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

•

ઉપલબ્િ મુસ્દ્દિ સ્િયમ સંગ્રિ : ગુજરાિ િગરપાસ્લકા અસ્િસ્િયમ ૧૯૬૩

•

જાિેર િંત્રિી વેબસાઇટ

•

જાિેર ખબરિા અન્ય સાિિો : પ્રસાર માધ્યમ.

િા

પ્રકરણ : ૧૮ (નનયમસંગ્રહ -૧૭)
અન્ય ઉપયોગી માનહતી.
૧૮.૧ લોકો દ્વારા પૂછાિા પ્રશ્નો અિે િેિા જવાબો.
૧૮.૨ માસ્િિી મેળવવા અંગે.
•

અરજીપત્રક (સંદભિ માટે ભરેલા : સાદા કાગળિી અરજી / અરજી પત્રકિી િકલ

•

ફી : સરકારશ્રીિા સ્િયમાિુસાર

•

માસ્િિી મેળવવા માટે િી અરજી કઇ રીિે કરવી કે ટલીક સ્ટપ્પણી: કલેકટરશ્રી વલસાડિે સંબોિીિે

•

માસ્િિી આપાઅિો ઇન્કાર કરવામાં આવે િેવા વખિે િાગસ્રકિા અસ્િકાર અિે અપીલ કરવાિી કાયિવાિી.

૧૮.૩ જાિેર િંત્ર દ્વારા લોકોિે અપાિી િાસ્લમિી બાબિમાં.
• િાલીમ કાયિક્રમિું િામ અિે િેિું સંસ્િપ્ત વણિિ.
• િાલીમ કાયિક્રમ / યોજિાિી મુદિ
• િાલીમિો ઉદ્દેશ
• ભૌસ્િક અિે િાણાંકીય લક્ષ્ાંકો ( છેલ્ લુ વષિ )
• િાલીમ માટે િી પાત્રિા
• િાલીમ માટે િી પૂવિ જરૂરીયાિો ( જો કોઇ િોય િો )
• િાણાંકીય િેમજ અન્ય પ્રકારિી સિાય ( જો કોઇ િોય િો )
• સિાયિી સ્વગિ ( િાણાંકીય સિાયિી રકમ જો િોય િો જણાવો.)
• સિાય આપવાિી પધ્િસ્િ
• અરજી કરવા માટે સંપકિ માસ્િિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પ્ડિુ િોય તયાં )
• અન્ય ફી ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )
• અરજી ફોમિ ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદારે પૂરી પાડવાિી સ્વગિો જણાવો.)
• સ્બડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• સ્બડાણો / દતિાવેજોિો િમુિો.
• અરજી કરવાિી કાયિપદ્વસ્િ.
• પસંદગીિી કાયિપદ્વસ્િ.
• િાલીમ કાયિક્રમિું સમયપત્રક ( જો ઉપલબ્િ િોય િો )
• િાલીમિા સમયપત્રક અંગે િાલીમાથીિે જાિ કરવાવિી પદ્વસ્િ.
• િાલીમ કાયિક્રમ અંગે લોકોમાં જાગરુકિા લાવવા માટે જાિેર િંત્રએ કરવાિી વ્યવતથા.
• સ્જલ્લા કિા, ઘટક કિા , એમ સ્વસ્વિ તિરે િાલીમ કાયિક્રમિા સ્િિાસ્િકારીઓિી યાદી.
૧૮.૪ સ્િયમસંગ્રિ -૧૩ સમાસ્વષ્ટ િ કરાયેલ હ્ય િેવા , જાિેર િંત્રએ આપવાિા પ્રમાણપત્રો િા- વાંિા પ્રમાણપત્ર

• પ્રમાણપત્ર અિે િા – વાંિા પ્રમાણપત્રિા િામ અિે સ્વિરણ .
• અરજી કરવા માટે િી પાત્રિા.
• અરજી કરવા માટે િી સંપકિ માસ્િિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )
• અન્ય ફી ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )
• અરજી ફોમિ ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદારે પૂરી પાડવાિી સ્વગિો જણાવો. )
• સ્બડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• સ્બડાણો / દતિાવેજોિા િમુિા.
• અરજી કરવાિી કાયિ પદ્વસ્િ.
• અરજી મળ્યા પછી જાિેર િંત્રમાં થિાર પ્રસ્ક્રયા.
• પ્રમાિપત્ર આપવામાં સામાન્ય રીિે લાગિો સમય.
• પ્રમાણપત્રિો કાયદે સરિો સમયગાળો.
• િવીકરણ માટે િી પ્રસ્ક્રયા ( જો િોય િો )
૧૮.૫ િોંિણી પ્રસ્ક્રયા અંગે
•

ઉદ્દેશ

•

િોંિણી માટે િી પાત્રિા

•

પૂવિ જરૂરીયાિો ( જો િોય િો )

•

અરજી કરવા માટે સંપકિ માસ્િિી.

•

અરજી ફી ( લાગુ પડિુ િોય તયાઅં )

•

અન્ય ફી ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )

•

અરજીિો િમૂિો ( અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદારે પૂરી પડવાિી સ્વગિો દશાિવો.

•

સ્બડાણ / દતિાવેજોિી યાદી .

•

સ્બડાણ / દતિાવેજોિો િમુિો.

•

અરજીિી પધ્િસ્િ

•

અરજી મળ્યા પછી જાિેર િંત્રમાં થિાર પ્રસ્ક્રયા

•

િોંિણીિી કાયદે સરિાિો ગાળો ( જો લાગુ પડિુ િોય િો )

•

િવીકરણિી પ્રસ્ક્રયા ( જો િોય િો )

૧૮.૬ જાિેર િંત્ર કર ઉઘરાવવા અંગે. (મ્યુસ્િસ્સપલ કોપોરેશિ , વ્યવસાય વેરો , મિોરં જિ વેરો વગેર ે )
•

વેરાિું િામ અિે સ્વવરણ :

•

કર સ્િિાિરણ માટે િી કાયિવાિી અિે માપદં ડ

•

મોટા કસુરદારોિી યાદી.

૭ વીજળી / પાણીિા િં ગામી અિે કાયમી જોડાણો આપવા અિે કાપવા અંગે.
આ બાબિ મ્યુસ્િસ્સપલ કોપોરેશિ / િગરપાસ્લકા/ યુપીસીએલ િે લાગુ પડશે. )
• જોડાણ માટે િી પાત્રિા
• પૂવિ જરૂરીયાિો ( જો િોય િો )
• અરજી માટે િી સંપકિ માસ્િિી.
• અરજી ફી ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )
• અન્ય ફી / શુલ્ક ( લાગુ પડિુ િોય તયાં )
• અરજીિો િમૂિો ( જો અરજી સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી િોય િો અરજદાવરે પૂરી પાડવાિી સ્વગિો
જણાવો.
• સ્બડાણો / દતિાવેજોિી યાદી.
• સ્બડાણો / દતિાવેજોિો િમુિો
• અરજી કરવાિી પધ્િસ્િ
• અરજી મળ્યા પછી જાિેર િંત્રમાં થિાર પ્રસ્ક્રયા
• સ્બલમાં વાપરેલ શબ્દ પ્રયોગોિું ટું કુ સ્વવરણ.
• સ્બલ અથવા સેવાિી બાબિમાં મુશ્કે લી િોય િો સંપકિ માસ્િિી .

• ટે સ્રફ અિે અન્ય ખચિ
૧૮.૮ જાિેર િંત્ર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવિાર અન્ય સેવાઓિી સ્વગિ.
મામુર

