પ્રકયણ - ૧
પ્રસ્તાલના
કરેકટય કચેયી,હશવાફી ળાખા,ફોટાદ
૧.૧

આ ુસ્તીકા (ભાહશતી

(૧) વયકાયી કાભકાજભાાં ાયદધળિતા અને જલાફદાયીને ઉતેજન આલાના

અધધકાય અધધનીમભ-

ુ ી આ કામદો અભરભા આલે છે .
શેતથ

૨૦૦૫ની ાક્ષ્લાદભુધભકા
અંગે જાણકાયી.
૧.૨

આ ુસ્સ્તકાનો ઉદ્દે ળ/શેત ુ

(૧) તભાભ નાગયીકોની ભાહશતીની ભાાંગણી વારુ યે કડડ ભેલલાભાાં વયતા
યશે તે આ ુસ્સ્તકાનો ઉદ્દે ળ છે .

૧.૩

આ ુસ્સ્તકા કઇ

આ ુસ્સ્તકા તભાભ નાગયીકો,તભાભ વાંસ્થાઓ વાંગઠન ને ઉમોગી છે .

વ્મસ્તતઓ/વાંસ્થાઓ/
વાંગઠનો લગેયેને ઉમોગી
છે .
૧.૪

આ ુસ્સ્તકાભા આેરી

(૧) આ ધલગતો ુસ્સ્તકાનુ એકાંદય કયનાય ળાખાએ કયલાની યશે છે .

ભાહશતીનુ ાં ભાખુ.ાં
૧.૫

વ્માખ્માઓ(ુસ્તીકાભાાં

(૧) આ ધલગતો ુસ્સ્તકાનુ ાં એકાંદય કયનાય ળાખાએ કયલાની યશે છે .

લાયલાભાાં આલેર જુ દાજુ દા
ળબ્દોની વ્માખ્મા આલા
ધલનાંતી.
૧.૬

કોઇ વ્મસ્તત આ ુસ્સ્તકાભાાં

(૧) ધનલાવી અધધક કરેકટયશ્રી,કરેકટયે ટ,ફોટાદ.

આલયી રેલામેર ધલમો

(૨) ચચટનીળ ટુ કરેકટયશ્રી ફોટાદ

અંગે લધુ ભાહશતી ભેલલા

કરેકટયે ટ,ફોટાદ.

ભાગે તો તે ભાટે ની વાંકડ
વ્મસ્તત.
૧.૭

આ ુસ્સ્તકાભા ઉરબ્ધ ન
શોમ તે ભાહશતી ભેલલા
ભાટે ની કામડધ્ધધત અને પી

ુ ધનમભો ૧૯૭૨ની જોગલાઇ મુજફ
(૧) ગુજયાત જભીન ભશેસર

પ્રકયણ -૨ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧)
વાંગઠનની ધલગતો,કામો અને પયજો
૨.૧

જાશેય તાંત્ર

રોકકલ્માણ કામદા અને ધનમભોની ભમાડ દાભાાં કયલાનો જાશેય તાંત્રનો મુખ્મ ઉદ્દે ળ છે .

ઉદ્દે ળ/શેત ુ
૨.૨

જાશેય તાંત્રનુ ાં

રોક સુધલધા કલ્માણ તથા ધલકાવની દ્રષ્ટીએ જાશેયતાંત્રનુ મુખ્મ ભીળન યહ્યુ છે .

ધભળન/દુ યદે ળીણુ
(ધલઝન)
૨.૩

જાશેય તાંત્રનો ટુકો

યે લન્યુ એડભીનીસ્રે ળન’’ કૌટીલ્મનાાં અથડળાસ્ત્ર વભમથી અસ્સ્તત્લભાાં આલેલ ુ

ઇધતશાવ અને તેની

છે .ઉતયોતય ભોગર ેશ્વા-ભયાઠા-ચિટીળ અને દે ળી યાજ્મોના ળાવન ગાા દયમ્માન

યચનાનો વાંદબડ

લશીલટી તાંત્રનો ભોડ ફદરાતો યહ્યો છે . જાશેય તાંત્ર રોક કલ્માણ અને કામદાના
અનુળાવનના ઉદ્દે ળથી યચામેલ ુ છે .

૨.૪

જાશેય તાંત્રની પયજો

રોક કલ્માણ અને કામદાના ારનની જાણલણી ભાટે ની મુખ્મત્લે પયજો ફજાલે છે .

૨.૫

જાશેય તાંત્રની મુખ્મ

(૧) રોક કલ્માણ

પ્રવુધતઓ/કામડ

(૨) કામદા અને ધનમભોનુ ારન
(૩) ધલકાવના કાભો

૨.૬

જાશેય તાંત્ર દ્વાયા

( ) ભાન.મુખ્મ ભાાંત્રીશ્રીના યાશત પાંડ વશામની ધલતયણ

આલાભાાં આલતી

( ) સ્લાતાંત્ર વેનાનીના ેન્ળન ભાંજુયી કામડલાશી

વેલાઓની માદી

( ) કભડચાયી/અધધકાયીઓના ભકાન લાશન ેળગી અંગેની કામડલાશી

અને તેન ુ ાં વાંચિપ્ત
ધલલયણ.
૨.૭

જાશેય તાંત્રના

ુ ધલબાગ
યાજ્મ સ્તયે ભશેસર

યાજ્મ,ધનમાભક

જજલ્રા સ્તયે કરેકટયશ્રી

કચેયી,પ્રદે ળ,જજલ્રો
ધલગેયે સ્થોએ
વાંસ્થાગત ભાખાનો
ઉલ્રેખ (જ્મા રાગુ
ડતુ શોમ ત્માાં.)
૨.૮

જાશેય તાંત્રની

(૧) કામદાઓનુ ાં સ્લૈચ્છછક ારન કયે

અવયકાયકતા અને

(૨) ફીન જરૂયી પયીમાદો ટાે

કામડિભતા લધાયલા
ભાટે ની રોકો ાવેથી
અેિાઓ
૨.૯

રોક વશમોગ
ભેલલા ભાટે ની
ગોઠલણ અને
ધ્ધધતઓ

વાંસ્થા વ્મસ્તતઓ વાથેનો વાંધનષ્ઠ અચબગભ

૨.૧૦

વેલા આલાના

(૧) ધનલાવી અધધક કરેકટયશ્રી

દે ખયે ખ ધનમાંત્રણ

(૨) કરેકટયશ્રી

અને જાશેય પયીમાદ
ધનલાયણ ભાટે
ઉરબ્ધ તાંત્ર.
૨.૧૧

મુખ્મ કચેયી અને

271301,271303,271306,271307

જુ દાજુ દા સ્તયોએ

(૦૨૮૪૯) 271340, 271343

આલેરી અન્મ

231233

કચેયીઓના વયનાભાાં
(લયાળ કાયને
વભજલાભાાં વય
ડે તે ભાટે
જજલ્રાલાય
લગીકયણ કયો.)
૨.૧૨

37043
ભાભરતદાયશ્રી

251412

ભાભરતદાયશ્રી

253227

ભાભરતદાયશ્રી

238477

ભાભરતદાયશ્રી

237324

કચેયી ળરૂ થલાનો

વલાયના ૧૦-૩૦ કરાકે

વભમ કચેયી ફાંધ

વાાંજના ૧૮-૧૦ કરાકે

થલાનો વભમ

પ્રકયણ - ૩ (નનમભ વંગ્રશ - ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો

૩.૧

વાંસ્થાના અધધકાયીઓ અને

(૧) કચેયીના લડા :- કરેકટય,ફોટાદ જજલ્રો ફોટાદ.

કભડચાયીઓની વત્તા અને

વત્તાઓ :- જજલ્રાની તભાભ કચેયીની કાભગીયીના ધનયીિણ અને

પયજોની ધલગત આો.

સુયધલઝન યાજ્મ.
નાણાકીમ વત્તાઓ :- (૧) ભાન.મુખ્મ ભાંત્રીશ્રી યાશત પાંડ દ્વાયા ભાંજુય થઇ
આલેર વશામની પાલણી
(૨) ગુજયાત નાણાકીમ ધનમભો તથા નાણાકીમ વત્તા વોંણી ધનમભો
૧૯૯૮-શેઠ એનામત થમેર ધલગતે.
કભમચાયીઓની વત્તા પયજો :ળાખાના કભડચાયીને જોફચાટડ મુજફ કાભગીયી કયલાની યશે છે . કોઇ
ધલળે વત્તા અામેર નથી.

પ્રકયણ - ૪ (નનમભ વંગ્રશ - ૩ )
ુ નાઓ નનમભ વંગ્રશ અને દપતયો.
કામો કયલા ભાટેના નનમભો, નલનનમભો,સચ
૪.૧
૪.૧ જાશેય તાંત્ર અથલા

દસ્તાલેજનુ ાં ભથાળુ

દસ્તાલેજનો

તેના ધનમાંત્રણ

ધનમભ વાંગ્રશ

પ્રકાય

શેઠના અધધકાયીઓ

(૧) ગુજયાત નાણાકીમ ધનમભો ૧૯૭૧

ધનમભો

ધનમભ વાંગ્રશ

અને કભડચાયીઓએ

(૨) વાભાન્મ બધલષ્મ ધનધી ધનમભો

ધનમભો

ધનમભ વાંગ્રશ

ઉમોગ કયલાના

(૩) આકસ્સ્ભક ખચડના ધનમભો ૧૯૫૯

ધનમભો

ધનમભ વાંગ્રશ

(૪) નાણાકીમ વત્તા વોણી ધનમભો.

ધનમભો

ધનમભ વાંગ્રશ

(૫) ગુજયાત મુલ્કી વેલા ધનમભો

ધનમભો

ધનમભ વાંગ્રશ

ધનમભો,
ધલધનમભો,સુચનાઓ,
ધનમભ વાંગ્રશ અને
દપતયોની માદી

વયનામુ:-

નીચેના નમુના મુજફ

વયકાયી ુસ્તક બાંડાય,

આો આ નમુનો

બદ્ર,અભદાલાદ

દયે ક પ્રકાયના

વયકાયી ુસ્તક બાંડાય,

દસ્તાલેજ ભાટે
બયલાનો છે .

ીયછલ્રા, બાલનગય
ધલબાગ દ્વાયા ધનમભો,ધલનીમભો,સુચના અંગે

કામદા નમુના ધનમભોના

ધનમભ વાંગ્રશઓ દપતય એની નકરો ભાટે ની

ઠયાલેર છે .દસ્તાલેજની

પી.

નકર ને આનુવાાંગીક
ઠયાલેર ધોયણ નક્કી થમેર
પી.

02849-271301
02849-271304

(1) collector.botad@gmail.com

પ્રકયણ -૫ (નનમભ વંગ્રશ - ૪)

નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વાંફધ
ાં ી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ - યાભળડ
અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટે ની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત.
નીધત ઘડતય:૫.૧

હશવાફી દ્વાયા ખાતેની કાભગીયીને આ મુદ્દો સ્ળડતો નથી

નીધતનો અભર :૫.૨

હશવાફી દ્વાયા ખાતેની કાભગીયીને આ મુદ્દો સ્ળડતો નથી

પ્રકયણ -૬ (નનમભ વંગ્રશ - ૫)

જાશેય તાંત્ર અથલા તેના ધનમાંત્રણ શેઠની વ્મસ્તતઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કિાઓ
અંગેન ુાં ત્રક.
૬.૧

વયકાયી દસ્તાલેજો ધલળેની ભાહશતી આલા નીચેના નમુનાનો ઉમોગ કયળો જ્મા આ
દસ્તાલેજો ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વચચલારમ કિા,ધનમાભકની કચેયી કિા,અન્મનો
ણ ઉલ્રેખ કયો ( અન્મ રખલાની જગ્માએ કિાનો ઉલ્રેખ કયો.)

અ.નં.

૧.

દસ્તાલેજની કક્ષા

દસ્તાલેજનું નાભ અને તેની

દસ્તાલેજ ભેલલાની

નીચેની વ્મક્તત ાવે

એક રીટીભાં ઓખાણ

કામમ ધ્ધનત

છે /તેના નનમંત્રણભાં છે .

વયકાયી ઠયાલો ધનમભો

વયકાયી ઠયાલો ધનમભો

યીત્રો ભાટે

યીત્રો ભાટે

ઠયાલેર ધોયણે

ુ
વયકાયશ્રીના ભશેસર
તથા નાણા ધલબાગ

પ્રકયણ - ૭ (નનમભ વંગ્રશ - ૭ )
તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડમ ,રયદ,વનભનતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓન ુ ત્રક.
૭.૧

જાશેયતાંત્રને રગતા ફોડડ , હયદો, વધભધતઓ અને અન્મ ભાંડો અંગેની ધલગત નીચેના
નમુનાભાાં આો.

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનુ નાભ અને વયનામુ

આ ધલગતો હશવાની ળાખાને રાગુ ન શોમ ભાહશતી આલાનો પ્રશ્ન
નથી.

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો પ્રકાય
(ફોડડ ,હયદ,વધભધતઓ,અન્મ ભાંડો)
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો ટુાંકો હયચમ (વાંસ્થાના
લડ,ઉદ્દે ળ,/મુખ્મપ્રવ ૃધતઓ)
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાની ભુધભકા
(વરશકાય/વાંચારક/કામડકાયી/અન્મ)
ભાખુ ાં અને વભ્મ ફાંધાયણ
વાંસ્થાના લડા
મુખ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા
ફેઠકોની વાંખ્મા
ફેઠકોની કામડ નોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે ? જો તેભ
શોમ તો તે ભેલલા ભાટે ની ધ્ધધતની ભાહશતી
આો.

પ્રકયણ - ૮ ( નનમભ વંગ્રશ - ૭ )
વયકાયી ભારશતી અનધકાયીઓના નાભ,શોદ્દો અને અન્મ નલગતો.
૮.૧ જાશેય તાંત્રના વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ,ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ અને
ધલબાગીમ કામદાકીમ(એેરેટ) વત્તાધધકાયી ધલળેની વાંકડ ભાહશતી નીચેના નમુનાભાાં આો.
વયકાયી તાંત્રનુ ાં નાભ :જાશેય

02849શ્રી કે .ડી.યાઠોડ

ભાભરતદાયશ્રી

02849

294305

-૧

-

-

-

271304

પ્રથભ અીર અધધકાયી

શ્રી ફી.એન.
ટેર

02849

271307

02849-

271304

97277
58035

-

પ્રકયણ - ૯
ુ યલાની કામમ ધ્ધનત
નનણમમ રેલાની પ્રરિમાભાં અનવ
૯.૧

જુદાજુદા મુદ્દાઓ અંગે ધનણડમ રેલા ભાટે કઇ કામડધ્ધધત અનુવયલાભાાં આલે છે ? (વચચલારમ
ધનમભવાંગ્રશ અને કાભકાજના ધનમભોના ધનમભવાંગ્રશ, અન્મ ધનમભો/ધલધનમભો લગેયેનો વાંદબડ
ટાાંકી ળકામ)
કચેયીની કામડધ્ધધત મુજફ કાભગીયી કયલા ધનણડમ રેલાભા આલે છે .

૯.૨

અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ ધનણડમ રેલા ભાટે ની દસ્તાલેજી કામડધ્ધધતઓ/ઠયાલેરી કામડ
ધ્ધધતઓ/ધનમત ભાદાંડો/ધનમભો ક્યા ક્યા છે ? ધનણડમ રેલા ભાટે ક્યા ક્યા સ્તયે ધલચાય
કયલાભાાં આલે છે .?
અધધધનમભ,ઠયલો,હયત્રો, તથા વયકાયશ્રીની ગાઇડ રાઇન દ્વાયા નક્કી કયામેર નોમ્વડને
અનુરૂ કભડચાયીઓની અધધકાયીકિા સુધી નોંધ ધ્ધધત દ્વાયા ધનણડમો રઇ કામડલાશી  ૂણડ
કયલાભાાં આલે છે .

૯.૩

ધનણડમને જનતા સુધી શોંચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે .?
ધનણડમો જનતા સુધી શોંચાડલા ભાટે ોસ્ટ એન્ડ ટે રીગ્રાપ તાંત્ર દ્વાયા તેભજ તત્કાર યત્લના
ધનણડમો ખાવ વાંદેળાલાશક (ટ્ટાલાા) દ્વાયા રૂફરૂભાાં શોંચાડલાભાાં આલે છે .

૯.૪

ધનણડમ રેલાની પ્રહિમાભાાં જેનાાં ભાંતવ્મો રેલાનાય છે . તે અધધકાયીઓ ક્યા છે .?
એડીળનર ચીટનીવશ્રી,
ધનલાવી અધધક કરેકટયશ્રી,
કરેકટયશ્રી,

૯.૫

ધનણડમ રેનાય અંધતભ વત્તાધધકાયી કોણ છે .?
ધનણડમ રેનાય અધધધનમભ વત્તાધધકાયી કરેકટયશ્રી છે .

૯.૬

જે અગત્મની ફાફતો શોમ જાશેય વત્તાધધકાયી દ્વાયા ધનણડમ રેલાભાાં આલે છે તેની ભાહશતીની
અરગ યીતે નીચેના નમુનાભાાં આો.

જુદાજુદા પ્રકાયની નાણાકીમ વતા વોણી ધનમભો
મુજફ.

કરેકટયશ્રી,ફોટાદ.

પ્રકયણ - ૧૦
અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ભારશતી પક્ુ સ્તકા (ડીયે તટયી)
૧૦.૧ નીચેના નમ ૂનાભાાં જજલ્રાલાય ભાહશતી આો.

શ્રી ધલળાર

02849

ગુપ્તા

271301

02849271309

231302

99784
05931

ઓપીવવ કોરોનની,
કરી ધાય,
વાયં ગપુય યોડ
,ફોટાદ

શ્રી ફી.એન. ટેર

શ્રી કે .ડી.યાઠોડ

ભાભરતદાય
શ્રી-૧

02849

271307

02849

271305

02849271310

231302

97277
58035

-

231304

99988
69899

-

email : collector.botad@gmail.com

પ્રકયણ - ૧૧ (નનમભ વંગ્રશ - ૧૦)
ુ ફ ભશેનતાણાની ધ્ધનત વરશત દયે ક અનધકાયી અને કભમચાયીને ભત ુ
નલનનમભોભાં જોગલાઇ કમામ મજ
ભાવીક ભશેનતાણંુ
૧૧.૧

નીચેના નમ ૂનાભાાં ભાહશતી આો.

મફ ભાભરતદાય

62200/23100/-

પ્રકયણ -૧૨ (નનમભ વંગ્રશ - ૧૧)
પ્રત્મેક વંસ્થાને પાલામેર અંદાજત્ર તભાભ મોજનાઓ,સચુ ચત અને કયે ર ચકુ લણી અંગે અશેલારોની
નલગતો નલકાવ,નનભામણ અને તકનનરક કામો અંગે જલાફદાય જાશેય તંત્ર ભાટે
૧૨.૧ જુદીજુદી મોજનાઓ અન્લમે જુદીજુદી પ્રવ ૃધતઓ ભાટે અંદાજત્રની ધલગતોની ભાહશતી
નીચેના નમ ૂનાભાાં આો.
લડ ૨૦૧૩-૨૦૧૪
િભ

મોજનાનુ ાં

નાં.

નાભ/વદય

પ્રવ ૃધત

પ્રવ ૃધત

પ્રવ ૃધતના

સ ૂચચત

ભાંજુય

છુટી

છે લ્રા

કામડની

ળરૂ

અંતની

યકભ

થમેર

કયે ર/ચુકલેર

લડન ુ ાં

ગુણલતા

કમાડ ની

અંદાજેર

યકભ

યકભ(શપ્તાની

ખયે ખય

ભાટે

તાયીખ

તાયીખ

વાંખ્મા)

ખચડ

ુ ડણે
વાંણ
કાભગીયી
ભાટે
જલાફદાય
અધધકાયી

અન્મ જાશેય તાંત્રો ભાટે :
િભ
નાં.

વદય

સ ૂચચત અંદાજત્ર

ભાંજુય થમેર

છુટી કયે ર

અંદાજત્ર

ચુકલેર યકભ
(શપ્તાની વાંખ્મા)

કુ ર ખચડ

પ્રકયણ - ૧૩
વશામકી કામમિભોના અભર અંગે ની ધ્ધનત
વયકાયશ્રી દ્વાયા થતા ઠયાલો યીત્રો તથા જે તે વભમગાા ભાટે અભરભા મુ
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મુજફ ભાહશતી આો.



કામડિભ/મોજનાનુ નાભ



કામડિભ/મોજનાનો વભમગાો



કામડિભનો ઉદ્દે ળ



કામડિભના બૌધતક અને નાણાકીમ રક્ષ્માાંકો(છે લ્રા લડ ભાટે )



રાબાથીની ાત્રતા



રાબ અંગેની  ૂલડ જરૂહયમાતો



કામડિભનો રાબ રેલાની ધ્ધધત



ાત્રતા નક્કી કયલા અંગેના ભાદાંડો



કામડિભભાાં આેર રાબની ધલગતો(વશામકીની યકભ અથલા આલાભાાં આલેર અન્મ ભદદ
ણ દળાડલલી)



વશામકી ધલતયણની કામડધ્ધધત



અયજી ક્યાાં કયલી કે અયજી કયલા ભાટે કચેયીભાાં કોનો વાંકડ કયલો.



અયજી પી (રાગુ ડત ુ શોમ ત્માાં)



અન્મ પી ( રાગુ ડતુાં શોમ ત્માાં)



અયજી ત્રકનો નમ ૂનો (રાગુ ડતુ ાં શોમ તો જો વાદા કાગ ય અયજી કયી શોમ તો
અયજદાયે અયજીભાાં શુ ાં શુ ાં દળાડ લવુ ાં તેનો ઉલ્રેખ કયો.)



ફીડાણોની માદી (પ્રભાણત્રો/દસ્તાલેજો)



ફીડાણોનો નમ ૂનો



પ્રહિમાને રગતી વભસ્માઓ અંગે ક્યા વાંકડ કયલો.



ઉરબ્ધ નીધધની ધલગતો(જજલ્રા કિા,ઘટક કિા લગેયે જેલા ધલધલધ સ્તયોએ)



નીચેના નમ ૂનાભાાં રાબાથીઓની માદી.

િભનાં./કોડ રાબાથીનુાં વશામકીની ભાતા,ધતા.લારી વાંદગીનો
નાભ

યકભ

ભાદાંડ

વયનામુ ાં
જજલ્રો ળશેય નગય/ ઘયનાં.
ગાભ

પ્રકયણ - ૧૪ (નનમભ વંગ્રશ ૧૩)
તેણે આેર યાશતો,યભીટ કે અનધકૃનત ભેલનાયની નલગતો.
ુ ફ ભારશતી આો.
નીચેના નમ ૂના મજ



કામડિભનુ ાં નાભ



પ્રકાય (યાશત,યભીટ,અધધકૃધત)



ઉદ્દે ળ



નક્કી કયે ર રક્ષ્માાંક (છે લ્રા લડ ભાટે )



ાત્રતા



ાત્રતા ભાટેના ભાદાં ડો



 ૂલડ જરૂહયમાતો



રાબ ભેલલાની ધ્ધધત



યાશત/યભીટ/અધધકૃતીની વભમ ભમાડદા



અયજી પી (રાગુ ડત ુ શોમ ત્માાં)



અયજીનો નમુનો (રાગુ ડત ુ શોમ ત્માાં)



ફીડાણોની માદી (પ્રભાણત્રો/દસ્તલેજો)



ફીડાણોનો નમ ૂનો.



નીચે આેર નમ ૂનાભાાં રાબાથીની ધલગતો.

િભ

રાબાથીનુ ાં કામદે વયતાની ભાતા,ધતા,લારી

નાં./કોડ

નાભ

મુદત

યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ણ આો.



આેર રાબની ધલગત



રાબોનુાં ધલલયણ



ભારશતી નીર છે .

વયનામુાં
જજલ્રો

ળશેય

નગય/

ઘય

ગાભ

નાંફય

પ્રકયણ -૧૫ (નનમભ વંગ્રશ -૧૪)
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધોયણો

૧૫.૧

ધલધલધ પ્રવ ૃધતઓ/કામડિભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નક્કી કયે ર ઘોયણની ધલગતો
આો.

ભારશતી નીર છે .

પ્રકયણ -૧૬ (નનમભ વંગ્રશ -૧૫)
લીજાણ ુ રૂે ઉરભ્મ ભારશતી
૧૬.૧

લીજાણુ રૂે ઉરભ્મ ધલધલધ મોજનાઓની ભાહશતીની ધલગતો આો.

ભારશતી નીર છે .

પ્રકયણ - ૧૭ (નનમભ વંગ્રશ - ૧૬)
ભારશતી ભેલલા ભાટે નાગરયકોને ઉરભ્મ વલરતોની નલગતો
૧૭.૧

રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે અનાલેર વાધનો,ધ્ધધતઓ અથલા વલરતો
જેલી કે,



કચેયી ગ્રાંથારમ



નાટક અને ળો



લતડભાનત્ર



પ્રદળડનો



નોટીવ ફોડડ



કચેયીભાાં યે કડે અનુ ાં ધનયીિણ



દસ્તાલેજોની નકર ભેલલાની ધ્ધધત

વલરત છે .
વલરત છે .
ઠયાલેર નમુનાભાાં ઠયાલેર પી થી નકર

આલાની ધ્ધતી છે .



ઉરભ્મ મુહદ્રત ધનમભ વાંગ્રશ



જાશેય તાંત્રની લેફવાઇડ



જાશેય ખફયના અન્મ વાધનો

ગુજયાત યાજ્મ નાણાકીમ ધનમભો

પ્રકયણ - ૧૮ (નનમભ વંગ્રશ - ૧૭)
અન્મ ઉમોગી ભારશતી
ુ ાતા પ્રશ્નો અને તેના જલાફો
૧૮.૧ રોકો દ્વાયા પછ

વંફધ
ં ીત ળાખા દ્વાયા ભારશતી પયુ ી
ાડલાની યશેળે.

૧૮.૨ ભારશતી ભેલલા અંગે
૧૮.૩ જાશેયતંત્ર દ્વાયા રોકોને અાતી તારીભની ફાફત.

