પ્રકયણ-૧
પ્રસ્તાલના
૧.૧

આ પુસ્તીકા(ભાહશતી અઘઘકાય અઘઘઘનમભ-૨૦૦૫ની

વયકાયી કાભકાજભાાં ાયદઘળિકતા અને

ાશ્વાદભુઘભકા અંગે જાણકાયી

ુ ી આ કામદો
જલાફદાયી ઉતેજન આ૫લાના શેતથ
અભરભાાં આલે છે .

૧.૨

આ પુસ્તીકાનો ઉદે ળ/શેત ુ

રોકોને આ ળાખાભાાં ચારતા કાભોની જાણકાયી
ભી ળકે.

૧.૨

આ પુસ્સ્તકા કઇ વ્મહકતઓ/વાંસ્થાઓ/વાંગઠનો લગેયેને

તભાભ

ઉ૫મોગી છે ?
૧.૪

આ પુસ્સ્તકાભાાં આેરી ભાહશતીનુ ાં ભાખુ ાં

ભાહશતી અઘઘકાય અઘઘઘનમ-૨૦૦૫ અન્લમે
ભાહશતીનુ ાં ભાખુ ાં તૈમાય કયે ર છે .જેભાાં ઘનચેની
ભાહશતીનો વભાલેળ થામ છે .
કામદો વ્મલસ્થા,ઘવનેભા,શઘથમાય
રામવન્વ,ેટ્રોરીમભ રામવન્વ એન.ઓ.વી.
એન.ઓ.વી. ઘલગેયે આનુવગાં ગક તથા
વીટીઝનળી૫

૧.૫
૧.૬

વ્માખ્માઓ (પુસ્તીકાભાાં લા૫યલાભાાં આલેર જુ દાજુ દા

ભાહશતી અઘઘકાય અઘઘઘનમ-૨૦૦૫ અન્લમે

ળબ્દોની વ્માખ્મા આ૫લા ઘલનાંતી.)

ભાહશતીની વ્માખ્મા છે .

કોઇ વ્મહકત આ પુસ્તીકાભાાં આલયી રેલામેર ઘલમો

જનવાંકક અઘઘકાયીશ્રી

અંગે લઘુ ભાહશતી ભેલલા ભાગે તો તે ભાટે ની વાં૫કક
વ્મહકત.
૧.૭

આ પુસ્સ્તકાભાાં ઉરબ્ઘ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા
ભાટે ની કામકઘ્ઘઘત અને પી.

યે કડક ળાખાના ઘનમભોનુવાય.
ાં

પ્રકયણ-૨(ઘનમભ વાંગ્રશ-૧)
વાંગઠનની ઘલગતો,કામો અને પયજો
૨.૧

જાશેય તાંત્ર ઉદે ળ/શેત ુ

કામદો અને વ્મલસ્થાની જાલણી.

૨.૨

જાશેય તાંત્રનુ ાં ઘભળન/દુ યાં દેળી૫ણુ(ાં ઘલઝન)

કામદા અને વ્મલસ્થાની આદળક સ્સ્થઘતભાાં ૫શોંચવુ.ાં

૨.૩

જાશેય તાંત્રનો ટુકો ઇઘતશાવ અને તેની યચનાનો

-

વાંદબક
૨.૪

જાશેય તાંત્રની પયજો

કામદો વ્મલસ્થાની જાલણી

૨.૫

જાશેય તાંત્રની મુખ્મ પ્રવ ૃઘતઓ/કામક

કામદો વ્મલસ્થા,ઘવનેભા,શઘથમાય રામવન્વ,ેટ્રોરીમભ
રામવન્વ એન.ઓ.વી. એન.ઓ.વી. ઘલગેયે આનુવગાં ગક તથા
વીટીઝનળી૫

૨.૬

જાશેય તાંત્ર દલાયા આ૫લાભાાં આલતી વેલાઓની

કામદો વ્મલસ્થા,ઘવનેભા,શઘથમાય રામવન્વ,ેટ્રોરીમભ

માદી અને તેન ુ ાં વાંગિપ્ત ઘલલયણ.

રામવન્વ એન.ઓ.વી. એન.ઓ.વી. ઘલગેયે આનુવગાં ગક તથા
વીટીઝનળી૫

૨.૭

જાશેય તાંત્રના યાજમ,ઘનમાભક

જજલ્રો

કચેયી,પ્રદે ળ,જજલ્રો ઘલગેયે સ્થોએ વાંસ્થાગત
ભાખાનો ઉલ્રેખ(જમા રાગુ ૫ડતુ શોમ તમાાં.)
૨.૮
૨.૯

જાશેય તાંત્રની અવયકાયકતા અને કામકિભતા

રોકો જેટરી સ્ષ્ટ અને આઘાયો વાથે યજુ આત કયે તેટરી લઘુ

લઘાયલા ભાટે ની રોકો ાવેથી અેિાઓ

અવયકાયકતા અને કામકિભતાભાાં ગતી લઘે.

રોક વશમોગ ભેલલા ભાટે ની ગોઠલણ અને

નાગહયક હદઘાક કેન્ર

ઘ્ઘઘતઓ.

૨.૧૦

વેલા આ૫લાના દે ખયે ખ ઘનમાંત્રણ અને જાશેય

અઘઘક જજલ્રા ભેજજસ્ટ્રે ટશ્રી, જજલ્રા ભેજજસ્ટ્રે ટશ્રી

પહયમાદ ઘનલાયણ ભાટે ઉ૫રબ્ઘ તાંત્ર.
૨.૧૧

મુખ્મ કચેયી અને જુ દાજુ દા સ્તયોએ આલેરી

271301,271303,271306,271307

અન્મ કચેયીઓના વયનાભાાં(લયાળકાયને
વભજલાભાાં વય ડે તે ભાટે જજલ્રાલાય
લગીકયણ કયો)

(૦૨૮૪૯) 271340,
271343
231233
37043

૨.૧૨

કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ
કચેયી ફાંઘ થલાનો વભમ

ભાભરતદાયશ્રી

251412

ભાભરતદાયશ્રી

253227

ભાભરતદાયશ્રી

238477

ભાભરતદાયશ્રી

237324

10-30
18-10

પ્રકયણ-૩(ઘનમભ વાંગ્રશ-૨)
અઘઘકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વત્તા અને પયજો

વાંસ્થાના અઘઘકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વતતા અને પયજોની ઘલગતો આો.
શોદો :

જજલ્રા ભેજજસ્ટ્રેટશ્રી,ફોટાદ જજલ્રો,ફોટાદ

વત્તાઓ

લશીલટી

૧.

કામદો-વ્મલસ્થા

૨.

શઘથમાય રામવન્વ

૩.

ેટ્રોરીમભ રામવન્વ,ઘવનેભા-ઘલડીમો રામવન્વ ઘલગેયે[

નાણાાંકીમ

રાગુ નથી.

અન્મ

રાગુ નથી.

પયજો

કામદો અને વ્મલસ્થાની જાલણી

પ્રકયણ-૪(ઘનમભ વાંગ્રશ-૩)
કામો કયલા ભાટેના ઘનમભો,ઘલઘનમભો,સુચનાઓ ઘનમભવાંગ્રશ અને દપતયો.
૪.૧

જાશેય તાંત્ર અથલા તેના ઘનમાંત્રણ શેઠના અઘઘકાયીઓ અને કભકચાયીઓએ ઉ૫મોગ કયલાના
ઘનમભો,ઘલઘનમભો,સુચનાઓ,ઘનમભ વાંગ્રશ અને દપતયોની માદી નીચેના નમુના મુજફ આો.આ
નમુનો દયે ક પ્રકાયના દસ્તાલેજ ભાટે બયલાનો છે .

દસ્તાલેજનુાં નાભ/ભથાળુ

દસ્તાલેજનો પ્રકાય

(૧)

મુફ
ાં ઇ ોરીવ અઘઘઘનમભ-૧૯૫૧

કામદો

(ય)

પોજદાયી કામકયીતી અઘઘઘનમભ-૧૯૭૩

કામદો

(૩)

ળસ્ત્ર અઘઘઘનમભ-૧૯૫૯

કામદો

(૪)

ળસ્ર ઘનમભો-૧૯૬૨

ઘનમભો

(૫)

ઘ ગેવ વીરીન્ડય રૂલ્વ-૨૦૦૪

ઘનમભો

(૬)

ઘ ેટ્રોરીમભ રૂલ્વ-૨૦૦૨

ઘનમભો

(૭)

એકવપ્રોવીલ રૂલ્વ-૨૦૦૮

ઘનમભો

(૮)

મુફ
ાં ઇ ઘવનેભાાં ઘનમભો-૧૯૫૪

ઘનમભો

(૯)

ગુજયાત યાજમ ઘભક સ્લાતાંત્ર્મ અઘઘઘનમભો-૨૦૦૩

કામદો

(૧૦) ગુજયાત યાજમ ઘભક સ્લાતાંત્ર્મ ઘનમભો-૨૦૦૮

ઘનમભો

વ્મહકતને ઘનમભો,ઘલઘનમભો,સુચનાઓ,ઘનમભ વાંગ્રશ અને દપતયોની નકર અંશીથી ભળે.
-વયકાયી પુસ્તક બાંડાય બર અભદાલાદ
-વયકાયી પુસ્તક બાંડાય,શલુયીમા ચોક,ફોટાદ

વ્મહકતને ઘનમભો,ઘલઘનમભો,સુચનાઓ,ઘનમભ વાંગ્રશ અને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી શોમ તો.
-

02849-271301
02849-271304

(1) collector.botad@gmail.com

પ્રકયણ-૫(ઘનમભ વાંગ્રશ-૪)
નીઘત ઘડતય અથલા નીઘતના અભર વફાંઘઘ જનતાના વબમો વાથે વરાશ-૫યાભળક
અથલા તેભના પ્રઘતઘનઘઘતલ ભાટે ની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ઘલગત.
નીઘત ઘડતય :
૫.૧

શુાં નીઘતઓના ઘડતયભાાં જનતાની અથલા તેના પ્રઘતઘનઘઘઓની વરાશ-૫યાભળક/વશબાગગતા
ભેલલા ભાટે કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો,નીતેના નમુનાભાાં આલી નીઘતની ઘલગતો આો.

અ.નાં.

ઘલમ/મુદો

શુ ાં જનતાની વશબાગીતા

જનતાની વશબાગીતા

સુઘનઘિત કયલાનુ ાં જરૂયી છે

ભેલલા ભાટે ની વ્મલસ્થા

?(શા/ના)
કામદો-વ્મલસ્થા

શા

કોભી એખરાવ ભાટે એકતા
વઘભઘતની યચના કયલી અને
ફેઠકો મોજલી

શઘથમાય રામવન્વ,ઘવનેભા/લીહડમો રામવન્વ

આથી નાગહયકને કમા આઘાયે નીઘત ઘલમમક ફાફતોના ઘડતય અને અભરભાાં જનતાની વશબાગગતા નકકી
કયાઇ છે તે વભજલાભાાં ભદદ થળે.

નીઘતનો અભર :૫.૨

શુાં નીઘતઓના ઘડતયભાાં જનતાની અથલા તેના પ્રઘતઘનઘઘઓની વરાશ-૫યાભળક/વશબાગગતા
ભેલલા ભાટે કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો,નીતેના નમુનાભાાં આલી નીઘતની ઘલગતો આો.

અ.નાં.

ઘલમ/મુદો

--

શુ ાં જનતાની વશબાગીતા

જનતાની વશબાગીતા

સુઘનઘિત કયલાનુ ાં જરૂયી છે

ભેલલા ભાટે ની

?(શા/ના)

વ્મલસ્થા

--

--

પ્રકયણ-૬(ઘનમભ વાંગ્રશ-૫)
જાશેય તાંત્ર અથલા તેના ઘનમાંત્રણ શેઠની વ્મહકતઓ ાવેના દસ્તાલેજોની
કિાઓ અંગેન ુ ાં ૫ત્રક.
૬.૧

વયકાયી દસ્તાલેજો ઘલળેની ભાશીતી આ૫લા નીચેના નમુનાનો ઉ૫મોગ કયળો.જમા આ
દસ્તાલેજો ઉ૫રબ્ઘ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વગચલારમ કિા,ઘનમાભકની કચેયી કિા,અન્મનો
૫ણ ઉલ્રેખ કયો.(અન્મ રખલાની જગ્માએ કિાનો ઉલ્રેખ કયા.)

અ.નાં.

દસ્તાલેજની કિા

દસ્તાલેજનુ ાં નાભ અને

દસ્તાલેજ

નીચેની વ્મહકત

તેની એક રીટીભાાં

ભેલલાની

ાવે છે ./તેના

ઓખાણ

કામકઘ્ઘઘત

ઘનમાંત્રણભાાં છે .

પ્રકયણ-૭ (ઘનમભ વાંગ્રશ -૭)

તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડક , ૫હયદ, વઘભઘતઓ અને અન્મ વાંસ્થાઓનુ ાં ૫ત્રક
૭.૧ જાશેતત્ર
ાં ને રગતા ફોડક ૫હયદો, વઘભઘતઓ એન અન્મ ભાંડો અંગેની ઘલગત ઘનચેના
નમુનાભાાં આો



ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનુાં નાભ અને વયનામુ



ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો પ્રકાય (ફોડક , ૫હયદ, વઘભઘતઓ, અન્મ ભાંડો)



ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો ટુાંકો ૫હયચમ (વાંસ્થા૫ના લક, ઉદે ળ,/મુખ્મ પ્રવ ૃઘતઓ)



ભાન્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાની ભુઘભકા (વરાશકાય/વાંચારક/કામકકાયી/અન્મ)



ભાાનુાં અને વભ્મ ફાંઘાયણ



વાંસ્થાના લડા



મુખ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા



ફેઠકોની વાંખ્મા



શુાં જનતા ફેઠકોભાાં બાગ રઇ ળકે છે ?



શુાં ફેઠકોની કામક નોંઘ તૈમાય કયલાભાાં આલે છે ?



ફેઠકોની કામક નોંઘ જનતાને ઉ૫રબ્ઘ છે ? જો તેભ શોમ તો તે ભેલલા ભાટે ની ૫ઘ્ઘઘતની
ભાશીતી આો.

ઉ૫યની ઘલગતો ડી.એભ. ળાખાને રાગુ ૫ડતી નથી.

પ્રકયણ -૮ (ઘનમભ વાંગ્રશ- ૭)
વયકાયી ભાહશતી અઘઘકાયીઓના નાભ, શોદો અને અન્મ ઘલગતો.
૮.૧ જાશેય તાંત્રના વયકાયી ભાહશતી અઘઘકાયીઓ, ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અઘઘકાયીઓ અને
ઘલબાગીમ કામદાકીમ (એેરેટ) વત્તાઘઘકાયી ઘલળેની વાં૫કક ભાહશતી ઘનચેના નમુનાભાાં આો.
વયકાયી તાંત્રનુ ાં નાભ :- જજલ્રા ભેજજસ્ર્ટે ટશ્રીની કચેયી
જાશેય

02849શ્રી કે .ડી.યાઠોડ

ભાભરતદાયશ્રી

02849

294305

-૧

-

-

-

271304

પ્રથભ અીર અઘધકાયી -

શ્રી ફી.એન.
ટેર

02849

271307

02849-

271304

97277
58035

-

પ્રકયણ -૯

ઘનણકમ રેલાની પ્રહિમાભાાં અનુવયલાની કામક૫ઘ્ઘઘત
૯.૧ જુ દાજુ દા મુદાઓ અંગે ઘનણકમ રેલા ભાટે કઇ કામક૫ઘ્ઘઘત અનુવયલભાાં આલે છે ? (વગચલારમ ઘનમભવાંગ્રશ અને
કાભકાજના ઘનમભોના ઘનમભવાંગ્રશ, અન્મ ઘનમભો/ઘલઘનમભો લગેયેનો વાંદબક ટાાંકી ળકામ)
:- કચેયીના કામક ૫ઘ્ઘઘત મુજફ કાભગયી કયલા ઘનણકમ રેલભાાં આલે છે .
૯.૨ અમતમની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ ઘનણકમ રેલા ભાટે ની દસ્તાલેજી કામક૫ઘ્ઘઘતઓ / ઠયાલેરી કામક ૫ઘ્ઘઘતઓ/
ઘનમત ભામદાં ડો / ઘનમભો કમા કમા છે ? ઘનણકમ રેલા ભાટે કમા કમા સ્તયે ઘલચાય કયલાભાાં આલે છે ?
:- ઉ૫ય મુજફ
અઘઘક જજલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી, જજલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી, સ્તયે ઘલચાય કયલાભાાં આલે છે .
૯.૩ ઘનણકમને જનતા સુઘી ૫શોચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે ?
:- બાયતીમ ોસ્ટ ઘ્લાયા
૯.૪ ઘનણકમ રેલાની પ્રહિમાભાાં જેના ભાંતવ્મો રેલાનાય છે તે અઘઘકાયીઓ કમા છે ?
:- અઘઘક જજલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી, જજલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી
૯.૫ ઘનણકમ રેનાય અઘતભ વત્તઘઘકાયી કોણ છે ?
:- જજલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી
૯.૬ જે અગતમની ફાફતો શોમ જાશેય વત્તઘઘકાયી ઘ્લાયા ઘનણકમ રેલભાાં આલે છે . તેની ભાહશતી અરગ યીતે નીચેના
નમુનાભાાં આો.
િભ નાંફય

૧

જેના ૫ય ઘનણકમ રેલાનાય છે . તે ઘલમ

સ્લ યિણ ભાટે શઘથમાય ભેલલા ફાફત.

ભાગકદળકન સુચન / હદળા ઘનિદેળ જો કોર શોમ તો

-

અભરની પ્રહકમા

ોરીવ અઘઘિકશ્રી,વફ ડીલીઝનર ભેજજસ્ટે શ્રીના અગબપ્રામ
ભાંગાલલાભાાં આલે છે .

ઘનણકમ રેલાની કામકલાહશભાાં વકામેર અઘઘકાયીઓનો

જીલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી ફોટાદ

શોદો
ઉ૫ય જણાલેર અઘઘકાયીઓના વાં૫કક અંગેની ભાહશતી

(02849) 231305

જો ઘનણકમથી વાંતો ન શોમ તો કમા અને કેલી યીતે અીર

નામફ વગચલશ્રી, ગશૃ ઘલબાગ, વગચલારમ, ગાાંઘીનગય

કયલી.
િભનાંફય

૨

જેના ૫ય ઘનણકમ રેલાનાય છે . તે ઘલમ

ઘવનેભાાં રામવન્વ ભેલલા ફાફત

ભાગકદળકન સુચન/ હદળા ઘનિદેળ જોશ શોમ તો

-

અભરની પ્રહિમા

ોરીવ અઘઘિકશ્રી, વફ ડીલીઝનર ભેજજસ્ટે શ્રી, કામક ારક
ઇજનેયીશ્રી ભાગક અને ભકાન, વાંરગન સ્થાઘનક સ્લયાજમની
વાંસ્થાના અગબપ્રામ ભાંગાલલાભાાં આલે છે .

ઘનણકમ રેલાની કામકલાહશભાાં વાંકામેર અઘઘકાયીઓનો શોદો

જીલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી ફોટાદ

ઉ૫ય જણાલેર અઘઘકાયીઓના વાં૫કક અંગેની ભાહશતી

(02849) 231305

જો ઘનણકમથી વાંતો ન શોમ તો કમા અને કેલી યીતે અીર

નામફ વગચલશ્રી, ગશૃ ઘલબાગ, વગચલારમ, ગાાંઘીનગય

કયલી

િભનાંફય

૩

જેના ૫ય ઘનણકમ રેલાનાય છે . તે ઘલમ

એકસ્પ્રોવીલ વાંગ્રશ/ લેચાણનુ ાં રામવન્વ ભેલલા ફાફત

ભાગકદળકન સુચન/ હદળા ઘનિદેળ જોશ શોમ તો

-

અભરની પ્રહિમા

ોરીવ અઘઘિકશ્રી, વફ ડીલીઝનર ભેજજસ્ટે શ્રી,
ભાભરતદાયશ્રી,વાંરગ્ન સ્થાઘનક સ્લયાજમની વાંસ્થાના
અગબપ્રામ ભાંગાલલાભાાં આલે છે .

ઘનણકમ રેલાની કામકલાહશભાાં વાંકામેર અઘઘકાયીઓનો શોદો

જીલ્રા ભેજજસ્ટે શ્રી ફોટાદ

ઉ૫ય જણાલેર અઘઘકાયીઓના વાં૫કક અંગેની ભાહશતી

(02849)231305

જો ઘનણકમથી વાંતો ન શોમ તો કમા અને કેલી યીતે

નામફ વગચલશ્રી, ગશૃ ઘલબાગ, વગચલારમ, ગાાંઘીનગય

અીર કયલી

પ્રકયણ-૧૦

અઘઘકાયીઓ અને કભકચાયીઓની ભાહશતી/ પુસ્સ્તકા (ડીયે કટયી)

૧૦.૧ નીચેના નમ ૂનાભાાં જીલ્રાલાય ભાહશતી આો.

શ્રી ઘલળાર

02849

ગુપ્તા

271301

02849271309

231302

99784
05931

ઓપીશશ કોોનની,
કી ધાર,
શારં ગપુર રોડ
,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

પ્રકરણ-૧૧ (નનયમ શંગ્રષ-૧૦)
ુ ફ મષેનતાણાની ૫ઘ્ઘનત શહષત દરે ક અનઘકારી
નળનનયમોમાં જોગળાઇ કયાા મજ
અને કમાચારીને મલત ુ માશીક મષેનતાણ ંુ
૧૧.૧ નીચેના નમુનાભાાં ભાહશતી આો.

મફ ભાભરતદાય

42300
19950

પ્રકરણ-૧૨ (નનયમ શંગ્રષ-૧૧)
પ્રતમેક વાંસ્થાને પાલામેર અંદાજ૫ત્ર
તભાભ મોજનાઓ, સુગચત અને કયે ર ચુકલણી અંગે અશેલારોની ઘલગતો
ઘલકાવ, ઘનભાકણ અને તકઘનહક કામાક અંગે જલાફદાય જાશેય તાંત્ર ભાટે
૧૨.૧ જુદીજુદી મોજનાઓ અન્લમે જુદીજુદી પ્રવ ૃઘતઓ ભાટે અંદાજ૫ત્રની ઘલગતોની ભાહશતી
નીચેના નમુનાભાાં આો.
ળવા ૨૦૧૫-૨૦૧૫
િભનાં.

મોજનાનુ ાં

પ્રવ ૃતીઓ

નાભ

પ્રવ ૃતી

પ્રવ ૃઘતના

સુગચત

ભાંજુય

છુટી

છે લ્રા

કામકની

ળરૂ

અંતની

યકભ

થમેર

કયે ર

લકન ુ ાં

ગુણલતા

કમાક ની

અંદાજેર

યકભ

/ચુકલેર

ખયે ખય

ભાટે

તાયીખ

તાયીખ

યકભ

ખચક

ુ ક૫ણે
વાંપણ

(શપ્તાની

કાભગીયી

વાંખ્મા)

ભાટે
જલાફદાય
અઘઘકાયી

અન્મ જાશેય તાંત્રો ભાટે :િભ
નાં.

વદય

સુગચત અંદાજ૫ત્ર

ભાંજુય થમેર

છુટી કયે ર

અંદાજ૫ત્ર

ચુકલેર યકભ
(શપ્તાની વાંખ્મા)

ાગ ુ નથી

કુ ર ખચક

પ્રકરણ-૧૩
શષાયકી કાયાક્રમોના અમ અંગે ૫ઘ્ઘનત
૧૩.૧ નીચેના નમુના મુજફ ભાહશતી આો.











કામકિભ/ મોજનાનુાં નાભ
કામકિભ/મોજનાનો વભમગાો
કામકિભનો ઉદે ળ
કામકિભના બૌઘતક અને નાણાાંકીમ રક્ષમાાંકો (છે લ્રા લક ભાટે )
રાબાથીની ાત્રતા
રાબ અંગેની પુલક જરૂહયમાતો
કામકિભનો રાબ રેલાની ૫ઘ્ઘઘત
ાત્રતા નકકી કયલા અંગના ભાદાંડો
કામકિભભાાં આેર રાબની ઘલગતો (વશામકીના યકભ અથલા આ૫લાભાાં આલેર અન્મ
ભદદ ૫ણ દળાકલલી)







વશામકી ઘલતયણની કામક૫ઘ્ઘતી
અયજી કમાાં કયલી કે અયજી કયલા ભાટે કચેયીભાાં કોનો વાં૫કક કયલો.
અયજી પી (રાગુ ૫ડતુ શોમ તમાાં)
અન્મ પી (રાગુ ૫ડતુ શોમ તમાાં)
અયજી ૫ત્રકનો નમુનો (રાગુ ૫ડત ુ શોમ તો જો વાદા કાગ ૫ય અયજી કયી શોમ તો
અયજદાયે અયજીભાાં શુ શુ દળાક લતુ ાં તેનો ઉલ્રેખ કયો.)







ફીડાણોની માદી (પ્રભાણ૫ત્રો/ દસ્તાલેજો)
ફીઠાણોનો નમુનો
પ્રહિમાને રગતી વભસ્માઓ અગે કમાાં વાં૫કક કયલો.
ઉ૫રબ્ઘ નીઘઘની ઘલગતો (જીલ્રાકિા, ઘટકકિા લગેયે જેલા ઘલઘલઘ સ્તયોએ)
નીચેના નમુનાભાાં રાબાથીઓની માદી.

િભનાં./કોડક

રાબાથીનુાં વશામકીની
નાભ

યકભ

ભાતા,

ાંવદગીનો

ઘતા,

ભા૫ દાંડ

વયનામુ ાં
જીલ્રો

લારી

નોઘ:- ડી.એમ. ાખાને શદરહુ ફાફતે સ્ાતી નથી. જેથી શન્ુ ય ગણળી.

ળશેય

નગય/ગાભ

ઘય
નાંફય

પ્રકરણ-૧૪ (નનયમ શંગ્રષ-૧૩)
તેણે આે રાષતો, ૫રમીટ કે અનઘકૃનત મેલળનારની નળગતો.
ુ ા મજ
ુ ફ માહષતી આો.
નીચેના નમન
















કામિભનુ ાં નાભ
પ્રકાય (યાશત, ૫યભીટ અઘઘકૃઘત)
ઉદે ળ
નકકી કયે ર રક્ષમાક (છુલ્રલા લક ભાટે )
ાત્રતા
ાત્રતા ભાટેના ભા૫દાંડો
પુલક જરૂયીમાતો
રાબ ભેલલાની ૫ઘ્ઘઘત
યાશત /૫યભીટ/ અઘઘકૃતીની વભમ ભમાક દા
અયજી પી (રાગુ ૫ડતુ શોમ તમાાં)
અયજી નમુનો (રાગુ ૫ડતુ શોમ તમાાં)
ફીડાણોની માદી (પ્રભાણત્રો/ દસ્તાલેજો)
ફીડાણોનો નમુનો.
નીચે આેર નમુનાભાાં રાબાથીની ઘલગતો.

િભ નાં.
/કોડક

રાબાથીનુાં કામદે વયતાની
નાભ

મુદત

ભાતા,
ઘતા,
લારી

યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ૫ણ આો.




આેર રાબની ઘલગત
રાબોનુાં ઘલતયણ

વયનામુાં
જીલ્રો

ળશેય

નગય/ગાભ

ઘય
નાંફય

પ્રકરણ-૧૫ (નનયમ શંગ્રષ-૧૪)
કાયાા કરળા માટે નકકી કરે ા ઘોરણો
૧૫.૧ ઘલઘલઘ પ્રવ ૃઘતઓ/ કામકિભો શાથ ઘયલા ભાટે ઘલબાગે નકકી કયે ર ઘોયણની ઘલગતો
આો.
- નાગયીક અઘીકાય૫ત્રભાાં નકકી કયે ર વભમ ભમાક દા પ્રભાણે.

પ્રકરણ-૧૬ (નનયમ શંગ્રષ-૧૫)
ળીજાણરૂુ ે ઉ૫ભ્ય માહષતી
૧૬.૧ લીજાણુરૂે ઉ૫રભ્મ ઘલઘલઘ મોજનાઓની ભાહશતીની ઘલગતો આો.
--- ભાહશતી નીર છે . ---

પ્રકરણ-૧૭ (નનયમ શંગ્રષ-૧૬)
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉ૫રભ્મ વલરતોની ઘલગતો

૧૭.૧ રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ઘલબાગે અ૫નાલેર વાઘનો, ૫ઘ્ઘઘતઓ અથલા વલરતો
જેલી કે,



કચેયી ગ્રાંથારમ



નાટક અને ળો



લતભાકન૫ત્ર



પ્રદળકનો



નોટીવ ફોડક



કચેયીભાાં યે કડક ન ુાં ઘનયીિણ



દસ્તાલેજોની નકર ભેલલાની ૫ઘ્ઘઘત - વયકાયશ્રી ઘ્લાયા ઘનમભ થમા મુજફ



ઉ૫રભ્મ મુહરત ઘનમભ વાંગ્રશ



જાશેય તાંત્રની લેફવાઇડ



જાશેય ખફયના અન્મ વાઘનો

- વલરત છે .
- વલરત છે .

નોઘ:-(૧) ઉ૫ય યીભાકવક કયે ર ઉ૫રબ્ઘ વલરતો કચેયીભાાં છે .
(ય) ડી.એભ.ળાખા ખાતે કોઇ વલરતો ઉ૫રબ્ઘ નથી.

પ્રકરણ-૧૮ (નનયમ શંગ્રષ-૧૭)
અન્ય ઉ૫યોગી માહષતી
૧૮.૧ ોકો ઘ્ળારા પુછાતા પ્રશ્નો અને તેના જળાફો
૧૮.૨ માહષતી મેલળળા અંગે
o

અયજી ૫ત્રક (વાંદબક ભાટે બયે રા અયજી ૫ત્રકની નકર)

o

પી

o

ભાહશતી ભેલા ભાટની અયજી કઇ યીતે કયલી કેટરીક ટીપ્ણી.

o

ભાશીતી આ૫લાનો ઇન્કાય કયલાભાાં આલે તે લખતે નાગહયકના અઘઘકાય અને અીર કયલાની કામકલાશી

૧૮.૩ જાષેર તંત્ર ઘ્ળારા ોકોને અાતી તાીમની ફાફત.
આ ાખા ઘ્ળારા કોઇજ પ્રકારની તાીમ આ૫ળામાં આળતી નથી..
૧૮.૪ ઘનમભવાંગ્રશ-૧૩ ભાાં વભાઘલષ્ટ ન કયામેર શોમ તેલા જાશેય તાંત્રએ આ૫લાના પ્રભાણ૫ત્રોના લાાંઘાપ્રભાણ૫ત્રો
o

ના લાાંઘા પ્રભાણ૫ત્રના નાભ અને ઘલલયણ

ેટ્રોરીમભ, વી.એન.જી.એર.ી.જી. ગેવ સ્ટોયે જ ભાટે
o

અયજી કયલા ભાટે ની ાત્રતા

ેટ્રોરીમભ,,કાં૫ની ઘ્લાયા ભાંજયી ભેલનાય વ્મહકત
o

અયજી કયલા ભાટે ની વાં૫કક ભાહશતી

જીલ્રા ભેજીસ્ટ્રે ટશ્રીની કચેયી, ફોટાદ
o

અયજી પી (રાગુ ૫ડતુ શોમ તમાાં)

પ્રઘત કે.એર હદઠ-ય૦ રૂ.
o

અન્મ પી (રાગુ ૫ડતુ શોમ તમાાં)

o

અયજી પોભક (જો અયજી વાદા કાગ ૫ય કયલાભાાં આલી શોમ તો અયજદાયે પુયી ાડલાની ઘલગતો
જણાલો).

ઘ ગેવ વીરીન્ડય રૂલ્વ-૨૦૦૪, ઘ ેટ્રોરીમભ રૂલ્વ-૨૦૦૨ભાાં ઘનમત થમેર પોભક મુજફ
o

ફીડાણો દસ્તાલેજોની માદી

કાં૫ની ઘ્લાયા ભાંજુયી ભળ્માનો ૫ત્ર, એકસ્પ્રોવી ડીાટક ભેન્ટ ઘ્લાયા ભાંજુય થમેર પ્રાન,
જભીન ભાગરકી/બાડા ેટેથી ભેવ્માના આઘાય, પી બમાક ન ુ ાં ચરણ
o

ફીડાણો દસ્તાલેજોના નમુનાઓ.

o

અયજી કયલાની ૫ઘ્ઘઘત
ઘનમત નમુનાભાાં ફીડાણો વાથે જજલ્રા ભેજીસ્ટ્રે ટશ્રીની કચેયી એ અયજી કયલાની યશેળે.

o

અયજી ભળ્મા ૫છી જાશેય તાંત્રભાાં થનાય પ્રહિમા

ોરીવ અઘઘિકશ્રી, વફાંઘઘત ભાભરતદાયશ્રી, કામકારક ઇજનેયશ્રી ભાગક અને ભકાન , તથા વફાંઘઘત
સ્થાઘનક સ્લયાજ વાંસ્થાના અગબપ્રામ ભેલલાભાાં આલેર છે .
o

પ્રભાણ૫ત્ર આ૫લાભાાં વાભાન્મ યીતે રાગતો વભમ

૬૦ હદલવ
o

પ્રભાણ૫ત્રનો કામદે વયનો વભમગાો

૬૦ હદલવ
o

નાઘલઘનકયણ ભાટે ની પ્રહિમા (જો શામ તો)

૧૮.૫ નોઘણી પ્રહક્રયા અંગે.
આ ાખા ને ાગુ ૫ડતું નથી.
૧૮.૬ જાષેર તંત્રે કર ઉઘરાળળા અંગે.
(મ્યુનનશી૫ કોોરે ન, વ્યળશાય ળેરો, મનોરં જન ળેરો ળગેરે)
આ ાખા ને ાગુ ૫ડતું નથી.
૧૮.૭ ળીજલી / ાણીના ષંગામી અને કાયમી જોડાણો આ૫ળા અનુ કાયળા અંગે.
(આ ફાફત મ્યુનનશી૫ કોોરે ન,/નગર ાીકા/યુીશીએને ાગુ ૫ડે.)
આ ાખા ને ાગુ ૫ડતું નથી.

૧૮.૮ જાશેય તાંત્ર ઘ્લાયા પુયી ાડલાભાાં આલનાય અન્મ વેલાઓની ઘલગત.

