પ્રકયણ-૧
પ્રસ્તાલના
૧.૧

આ ુસ્તીકા (ભાહશતી અધધકાયી

વયકાયી કાભકાજભાાં ાયદળીતા અને જલાફદાયીને

અધધધનમભ-૨૦૦૫ની

ુ ી જાશેય વતા ભાંડોના
ઉતેજન આલાના શેતથ

ાશ્વાદભુભીકા અંગે જાણકાયી.

ધનમાંત્રણ શેઠની ભાહશતી નાગહયકો ભેલી ળકે તેલા
ભાહશતીના અધધકાયીના વ્મલશારૂ તાંત્રની યચના કયલા
કેન્દ્રીમ ભાહશતી ાંચ અને યાજ્મ ભાહશતીક ાંચો અને
તેની વાથે વાંકામેર તભાભ ફાફતો ભાટેની જોગલાઈ
કયલાભાાં આલે છે .

૧.૨

આ ુસ્સ્તકાનો ઉદ્દે ળ / શેત ુ

રોકળાશીભાાં નાગહયકોને તભાભ ભાહશતીથી ભાહશતગાય
યાખલા અને રોકળાશીની કાભગીયીભાાં ાયદળીતા
ભાટેનો આ ુસ્કતનો શેત ુ છે .

૧.૩

૧.૪

આ ુસ્સ્તકા કઈ વ્મસ્તતઓ/

આ ુસ્સ્તકા જે તે ખાતાની જરૂયી ભાહશતીત ભેલલા

વાંસ્થાઓ/ વાંગઠનો લગેયેને

વાંકરન જે તે તભાભ વ્મહકતઓને આ ુસ્સ્તકા ઉમોગી

ઉમોગી છે ?

છે .

આ ુસ્સ્તકાભાાં આેરી ભાશીતીનુ ાં

દયે ક યાજ્મ વયકાય યાજ્મત્રભાાં જાશેયનામુ ાં પ્રધવધ્ધ

ભાખુાં

કયી તે આ અધધધનમભ શેઠ જે તેને

વોાંલાભાાં

આલેરી વતા લાયલા અને કામો ફજાલલા ભાટે
ભાશીતી ાંચના નાભે ઓખાતા ભાંડની યચના કયળે.
૧.૫

વ્માખ્માઓ (ુસ્સ્તકાભાાં

ભાશીતી અધધકાય અધધધનમભની કરભ-૨ મુજફ

લાયલાભાાં આલેર જુદા જુદા

ુસ્સ્તકાભાાં લાયલાભાાં આલેર જુદા જુદા ળબ્દોની

ળબ્દોની વ્માખ્મા આલા

વ્માખ્મા આલાભાાં આલેર છે .

ધલનાંતી.)
૧.૬

કોઈ વ્મસ્તત આ ુસ્સ્તકાભાાં આલયી
રેલામેર ધલમો અંગે લધુ ભાહશતી
ભેલલા ભાગે તો તે ભાટે વાંકક
વ્મસ્તત

૧.૭

આ ુસ્સ્તકાભાાં ઉરબ્ધ ન શોમ તે

વયકાયશ્રીના પ્રલતકભાન ધનમભો ઠયાલો હયત્રો મુજફ.

ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામક
ધ્ધધત અને પી
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પ્રકયણ-૨ (ધનમભો વાંગ્રશ-૧)
વાંગઠનધન ધલગતો, કામો અને પયજો
૨.૧

જાશેય તાંત્ર ઉદ્દે ળો / શેત ુ

પ્રત્મેક જાશેય વતા ભાંડના કાભકાજભાાં ાયદળીતા અને
ુ ી તેભજ વાંફધાં ધત
જલાફદાયીના ઉતેજન આલાના શેતથ
વત્તા ભાંડ ાવેથી જાશેય જનતા ભાહશતી ભેલી ળકે
તેલો શેત ુ છે .

૨.૨

જાશેય તાંત્રનુ ાં ધભળન/ દુ યાં દેળીણુ (ધલઝન)

રોકળાશીભાાં નાગહયકોને ભાહશતગાય યાખલા અને આલી
ભાહશતીની ાયદળીતા ભાટે તેભજ વયકાય અને તેના
ભાધ્મભભાાં જલાફદાય યશે તેલો છે .

૨.૩

જાશેય તાંત્રનો ટુકો ઈધતશાવ અને તેની

ુ ધલબાગ, ગાાંધીનગય.
અગ્રવચચલશ્રી, ભશેસર

યચનાનો વાંદબક

કરેકટયશ્રી, ફોટાદ.

ફોટાદ.

નામફ
૨.૪

જાશેય તાંત્રની પયજો

ભાશીતી પ્રકયણ-૩ ભા જણાલેર પયજો કાભગીયી

૨.૫

જાશેય તાંત્રની મુખ્મ પ્રવ ૃધતઓ/કામો

ભાહશતી પ્રકયણ-૩ભાાં જણાલેર પયજો કાભગીયી

૨.૬

જાશેય તાંત્ર દ્વાયા આલાભાાં આલતી
વેલાઓની માદી અને તેન ુ ાં વાંચિપ્ત

હયત્રો,
ઠયાલોની જોગલાઈ મુજફ કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .

ધલલયણ.
૨.૭

જાશેય તાંત્રના યાજ્મ, ધનમાભક કચેયી,

રાગુ નથી.

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

જાશેય તાંત્રની અવયકતાક અને કામકિભતા

ભાહશતીના અધધકાય ફાફતના અધધ.-૨૦૦૫ અને તે

લધાયલા ભાટે ની ાવેથી અેિાઓ

શેઠના (ધનમભો મુજફ કાભગીયી શાથ ધયલા રોકો
ાવેથી અેિા યાખલાની યશે છે .)

૨.૯

રોક વશમોગ ભેલલા ભાટે ની ગોઠલણ

રાગુ નથી.

અને ધ્ધધતઓ
૨.૧૦

૨.૧૧

વેલા આલાના દે ખયે ખ ધનમાંત્રણ અને

જજલ્રા કિાએ જાશેય પયીમાદ ધનલાયણ ભાટે પ્રોગ્રાભા દય

જાશેય પયીમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ

ભાવે યાખલાભાાં આલે છે . અને મોગ્મ અને ન્દ્માધમક ધોયણે

તાંત્ર.

પયીમાદ ધનલાયલાભાાં આલે છે .

મુખ્મ કચેયી અને જુ દાજુ દા સ્તયોએ
આલેરી અન્દ્મ કચેયીઓના વયનાભાાં

૨.૧૨

કચેયી,

.

.

(લયાળકાયને વભજલાભાાં વય ડે તે

કરેકટય કચેયી,

ભાટે ની ગોઠલણ અને ધ્ધધતઓ

અગ્રવચચલશ્રીની કચેયી, નલા વચચલારમ, ગાાંધીનગય.

કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ

વલાયના ૧૦-૩૦ થી

કચેયી ફાંધ થલાનો વભમ

વાાંજના ૧૮-૧૦ સુઘી
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પ્રકયણ - ૩ (ધનમભ વાંગ્રશ - ૨)
અધધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વત્તા અને પયજો
વાંસ્થાના અધધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વત્તા અને પયજોની ધલગત આો.
શોદ્દો

ફોટાદ

-

વત્તાઓ - લશીલટી ૧.

ને રગતી કાભગીયી.

નાણાાંકીમ ૧.
.
અન્દ્મ ૧. ચુટાં ણી તથા ભતદાય માદીને રગતી કાભગીયી
પયજો ૧.

પ્રલતકભાન ઠયાલો, હયત્રો,
ધનમભો ૨.

૩.

ને રગતી કાભગીયી.
ને રગતી કાભગીયી. મુજફ

કાભગીયી કયલાની થામ છે .
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ને રગતી

પ્રકયણ-૪ (ધનમભ વાંગ્રશ-૩)
કામો કયલા ભાટેના ધનમભો, ધલધનમભો, સુચનાઓ ધનમભવાંગ્ર અને દપતયો.
૪.૧ જાશેય તાંત્ર અથલા તેના ધનમાંત્રણ શેઠના અધધકાયીઓ અને કભકચાયીઓએ ઉમોગ કયલાના ધનમભો,
ધલધનમભો, સુચનાઓ, ધનમભ વાંગ્ર અને દપતયોની માદી નીચેના નમુના મુજફ આો. આ નમુનો દયે ક
પ્રકાયના દસ્તાલેજ ભાટે બયલાનો છે .
દસ્તાલેજનુ ાં નાભ/ભથાળાં

દસ્તાલેજનો પ્રકાય

૧.
નીચે આેરા પ્રકાયોભાાંથી એક વાંદ કયો.
(ધનમભો, ધલધનમભો, સુચનાઓ, ધનમભ

વયકાયશ્રીના લખતોલખતના કામદા ઠયાલો અને

હયત્રો

વાંગ્રશ દપતયો, અન્દ્મ)
દસ્તાલેજ યનુ ાં ટુાંક રખાણ
વ્મહકતને ધનમભો, ધલધનમભો, સુચનાઓ વયનામુ.ાં
ધનમભ વાંગ્રશ અને દપતયોની નકર
અશીંથી ભળે.

ટેરીપોન નાં.

પેકવ નાં.
ઈ-ભેઈર

(

)

(

)

૪

– collector-botad@gujarat.gov.in

અન્દ્મ ધલબાગ દ્વાયા ધનમભો, ધલધનમભો, ધનમભો હયત્રો ઠયાલ મુજફ.
સુચનાઓ, ધનમભ વાંગ્રશ અને દપતયો
ની નકર ભાટે રેલાની પી શોમ તો.

02849-271301
02849-271304

(1) collector.botad@gmail.com
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પ્રકયણ-૫ (ધનમભ વાંગ્રશ - ૪)
ધનધત ધડતય અથલા ધનધતના અભર વાંફધ
ાં ી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ-યાભળક
અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટે ની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત.
નનનિ ધડિર
૫.૧

શુ ાં ધનધતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધઘઓની વરાશ-યાભળક/વશબાચગની ભેલલા
ભાટે કોઈ જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો, નીચેના નમુનાભાાં આલી ધનધતની ધલગતો આો.

આથી નાગહયકને ક્યા આધાયે ધનધત ધલમક ફાફતોનાાં ઘડતય અને અભરભાાં જનતાની વશબાગીતા
નકકી કયાઈ છે તે વભજલાભાાં ભદદ થળે.
નનનિનો અલમ ૫.૨ શુ ાં ધનધતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રધતધનધધઓની વરાશ-યાભળક/વશબાગીતા
ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો, આલી જોગલાઈઓની ધલગતો નીચેના નમુનાભાાં
આો.
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પ્રકયણ-૬ (ધનમભ વાંગ્રશ-૫)
જાશેય તાંત્ર અથલા તેના ધનમાંત્રણ શેઠની વ્મસ્તતઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કિાઓ
અંગેન ુાં ત્રક
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પ્રકયણ-૭ (ધનમભ વાંગ્રશ-૭)
તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડક , હયદ, વધભધતઓ અને અન્દ્મ વાંસ્થાઓનુ ાં ત્રક
૭.૧ જાશેય તાંત્રને રગતા ફોડક , હયદો, વધભધતઓ અને અન્દ્મ ભાંડો અંગેની ધલગત નીચેના નમુનાભાાં
આો.


ભાન્દ્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનુ ાં નાભ અને વયનામુ ાં - રાગુ નથી.



ભાન્દ્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો પ્રકાય (ફોડક , હયદ, વધભધતઓ, અન્દ્મ ભાંડો) - રાગુ નથી.



ભાન્દ્મતા પ્રાપ્ત વાંસ્થાનો ટુાંકો હયચમ (વાંસ્થાના લક, ઉદ્દે ળ, મુખ્મ પ્રવ ૃધત) - રાગુ નથી.



ભાખુાં અને વભ્મ ફાંધાયણ - રાગુ નથી.



વાંસ્થાના લડા - રાગુ નથી.



મુખ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા - રાગુ નથી.



ફેઠકોની વાંખ્મા - રાગુ નથી.



શુ ાં જનતા ફેઠકોભાાં બાગ રઈ ળકે છે ? - રાગુ નથી.



શુ ાં ફેઠકોની કામક નોંઘ તૈમાય કયલાભાાં આલે છે ? - રાગુ નથી.



ફેઠકોની કામક નોંઘ જનતાને ઉરબ્ધ છે ? જો તેભ શોમ તો તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધધતની ભાશીતી
આો. - રાગુ નથી.
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પ્રકયણ-૮ (ધનમભ વાંગ્રશ-૭)
વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓના નાભ, શોદ્દા અને અન્દ્મ ધલગતો.
૮.૧ જાશેય તાંત્રના વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ, ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ અને ધલબાગીમ
કામદાકીમ (એરેટ) વત્તાધધકાયી ધલળેની વાંકક ભાહશતી નીચેના નમુનાભાાં આો.
વયકાયી તાંત્રનુ ાં નાભ

જાહેર માહહિી અનધકારીશ્રી :-

શ્રી જે.ફી.ગાાંગડીમા

I/c

02849-

ભાભરતદાય

02849

294305

ચટાં ૂ ણી

-

-

271304

-

પ્રથમ અીલ અનધકારીશ્રી :-

શ્રી ફી.એન.
ટેર

02849

271302
271307
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02849-

271304

97277
58035

-

પ્રકયણ-૯
ધનણકમ રેલાની પ્રહિમાભાાં અનુવયલાની કામકધ્ધધત
૯.૧ જુદાજુદા મુદ્ધાઓ અંગે ધનણકમ રેલા ભાટે કઈ કામક ધ્ધધત અનુવયલાભાાં આલે છે ? (વચચલારમ
ધનમભવાંગ્રશ અને કાભકાજના ધનમભોના ધનમભવાંગ્રશ, અન્દ્મ ધનમભો/ધલધનમભો લગેયેનાાં વાંદબક ટાાંકી
ળકામ) - રાગુ નથી.
૯.૨ અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ ધનણકમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામકધ્ધધતઓ/ઠયાલેરી કામક
ધ્ધધત/ધનમભ ભાદાં ડો / ધનમભો ક્યા ક્યા છે ? ધનણકમ રેલા ભાટે ક્યા ક્યા સ્તયે ધલચાય કયલાભાાં આલે
છે ? વચચલારમ ધવલામની કચેયી કામકધ્ધધતના ધનમભ મુજફ કામકલાશી કયલાની થામ છે .
૯.૩ ધનણકમને જતના સુધી શોંચાડલાની કઈ વ્મલસ્થા છે . - ત્ર વ્મલશાય પ્રવાય ભાધ્મભો ધલગેયે.
૯.૪ ધનણકમ રેલાની પ્રહિમાભાાં જેનાાં ભાંતવ્મો રેલાનાય છે તે અધધકાયીઓ ક્યા છે

?

૯.૫ ધનણકમ રેનાય અંધતભ વત્તાધધકાયી કોઈ છે ?
૯.૬ જે અગત્મની ફાફતો શોમ જાશેય વત્તાધધકાયી દ્વાયા ધનણકમ રેલાભા આલે છે તેની ભાહશતી અરગ યીતે
નીચેના નમુનાભાાં આો.
િભ નાંફય
જેના ય ધનણકમ રેલાનાય છે તે ધલમ
ભાગકદળકન સુચન/હદળા ધનદે ળ જો કોઈ શોમ તો

વયકાયી કામદા, ધનમભો, ઠયાલો અને હયત્રો
મુજફ

અભરની પ્રહિમા

કરાકક , નામફ ભાભરતદાયશ્રી ભાયપતે
પાઈર મુકે છે .

ધનણકમ રેલાની કામકલાશીભાાં વાંકામેર
અધધકાયીઓનો શોદ્દો
ઉય જણાલેર અધધકાયીઓના વાંકક અંગેની
ભાહશતી
જો ધનણકમથી વાંતો ન શોમ તો ક્યા અને કેલી
યીતે અીર કયલી.

- 9-

પ્રકયણ-૧૦
અધધકાયીને અને કભકચાયીઓની ભાહશતી/ુસ્તીકા (ડીયે કટયી)
૧૦.૧ નીચેની જજલ્રાલાય ભાહશતી આો.

શ્રી ધલળાર

02849

ગુપ્તા

271301

02849271309

231302

99784
05931

ઓપીસસ કોલોનની,
કલી ધાર,
સારં ગપુર રોડ
,ફોટાદ

શ્રી ફી.એન. ટેર

શ્રી કે .ડી.યાઠોડ

ભાભરતદાય
શ્રી-૧

02849

271307

02849

271305

02849271310

email : collector.botad@gmail.com
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231302

97277
58035

-

231304

99988
69899

-

પ્રકયણ-૧૧ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧૦)
ધલધનમભોભાાં જોગલાઈ કમાક મુજફ ભશેનતાણાની વહશત દયે ક અધધકાયીને અને કભકચાયીને ભત ુ
ભાવીક ભશેનતાણુ ાં

ચટ
ં ૂ ણી
૧૧.૧
.

મફ

68000/-

ભાભરતદાયશ્રી(સ્થા.સ્લ.ચટ્ણી)
ાં ૂ
.

મફ ભાભરતદાયશ્રી(શક્ક

72100/-

-

--“---

૩.

મફ ભાભરતદાયશ્રી(ચટણી)
ાં ૂ
38090/-

-

--“--

૪.

મફ ભાભરતદાયશ્રી(ભતમ)

-

-

ત્ર)

38090/-
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પ્રકયણ-૧૨ (ધનમભ વાંગ્રશ-૧૧)
પ્રત્મેક વાંસ્થાને પાલેર અંદાજત્ર
તભાભ મોજનાઓ, સ ૂચચત અને કયે ર ચુકલણી અંગે અશેલારોની ધલગતો
ધલકાવ, ધનભાકણ અને તકધનહક કામો અંગે જલાફદાય જાશેય તાંત્ર ભાટે
૧૨.૧ જુદીજુદી મોજનાઓ અન્દ્લમે જુદીજુદી પ્રવ ૃધતઓ ભાટે અંદાજત્રની ધલગતોની ભાહશતી નીચેના નમ ૂનાભાાં
આો.
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પ્રકયણ-૧૩
વશામકી કામકિભોના અભર અંગેની ધ્ધધત
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મુજફ ભાહશતી આો.


કામકિભ / મોજનાનુ ાં નાભ



કામકિભ / મોજનાનો વભમગાો



કામકિભનો ઉદ્ધે ળ



કામકિભના બૌધતક અને નાણાાંકીમ રક્ષમાાંકો (છે લ્રા લક ભાટે)



રાબાથીની ાત્રતા



રાબ અંગેની  ૂલક જરૂયીમાતો



કામકિભનો રાબ રેલાની ધ્ધધત



ાત્રતા નકકી કયલા અંગેના ભાદાં ડો



કામકિભભાાં આેર રાબની ધલગતો (વશામકીની યકભ અથલા આલાભાાં આલેર અન્દ્મ ભદદ ણ
દળાકલલી.)



વશામકી ધલતયણની કામકધ્ધધત



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



અયજી પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)



અન્દ્મ પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)



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



ફીડાણોની માદી(પ્રભાણત્રો/ દસ્તાલેજો)



ફીડાણોનો નમ ૂનો



પ્રહિમાને રગતી વભસ્માઓ અંગે ક્યાાં વાંકક કયલો.



ઉરબ્ઘ ધનધઘની ધલગતો(જજલ્રા કિા, ઘટકકિા લગેયે જેલા ધલધલધ સ્તયોએ)



નીચેના નમુનાભાાં રાબાથીઓની માદી.

િભ નાં.
કોડ

રાબાથીનુ ાં વશામકીની
નાભ

યકભ

ભાતા,

વાંદગીનો

ધતા,

ભાદાં ડ

વયનામુ ાં
જજલ્રો

ળશેય

લારી
--

--

--

--

-- 13 -

--

--

નગય/

ઘય

ગાભ

નાંફય

--

--

પ્રકયણ - ૧૪ (ધનમભ વાંગ્રશ- ૧૩)
તેણે આેર યાશતો, યભીટ કે અધધકૃત ભેલનાયની ધલગતો.
નીચેના નમ ૂના મુજફ ભાહશતી આો.


કામકિભનુ ાં નાભ

- રાગુ નથી.



પ્રકાય (યાશત, યભીટ, અધઘકૃત)



ઉદ્દે ળ



નકકી કયે ર રક્ષમાાંક (છે લ્રા લક ભાટે) - રાગુ નથી.



ાત્રતા



ાત્રતા ભાટેના ભાદાં ડો



 ૂલક જરૂહયમાતો



રાબ ભેલલાની ઘ્ઘધત



યાશત/ યભીટ / અધધકૃતીની વભમ ભમાકદા - રાગુ નથી.



અયજી પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)



ફીડાણોની માદી (પ્રભાણત્રો/દસ્તાલેજો) - રાગુ નથી.



ફીડાણનો નમ ૂનો



નીચે આેર નમ ૂનાભાાં રાબાથીની ધલગતો.

રાગુ નથી.

- રાગુ નથી.
- રાગુ નથી.
- રાગુ નથી.

- રાગુ નથી.
- રાગુ નથી.
- રાગુ નથી.

- રાગુ નથી.

િભ નાં.

રાબાથીનુ ાં

કામદે વયતાની

ભાતા,

કોડ

નાભ

મુદત

ધતા,

વયનામુ ાં
જજલ્રો

ળશેય

લારી
--

--

--

--

યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ણ આો.


આેર રાબની ધલગત



રાબોનુ ાં ધલલયણ

- રાગુ નથી.

- રાગુ નથી.
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નગય/

ઘય નાંફય

ગાભ
--

--

--

--

પ્રકયણ - ૧૫ (ધનમતવાંગ્રશ - ૧૪)
કામો કયલા ભાટે નકકી કયે રા ધોયણો
૧૫.૧ ધલધલધ પ્રવ ૃધતઓ / કામકિભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નકકી કયે ર ધોયણની ધલગતો આો.

પ્રકયણ - ૧૬ (ધનમભ વાંગ્રશ - ૧૫)
લીજાણુરૂે ઉરભ્મ ભાહશતી
૧૬.૧ લીજાણુરૂે ઉરભ્મ ધલધલધ મોજનાઓની ભાહશતીની ધલગતો આો.
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પ્રકયણ - ૧૭ (ધનમભ વાંગ્રશ - ૧૬)
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરભ્મ વલરતોની ધલગતો
૧૭.૧ રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે અનાલેર વાધનો, ધ્ધધતઓ અથલા વલરતો જેલી કે,


કચેયી ગ્રાંથારમ

- ઉરબ્ધ નથી.



નાટક અને ળો



લતકભાન ત્ર



પ્રદળકનો



નોટીવ ફોડક



કચેયીભાાં યે કડક ન ુ ાં ધનયીિણ - છે .



દસ્તાલેજોની નકર ભેલલાની ધ્ધધત વયકાયશ્રીના પ્રલતકભાન હયત્રો ઠયાલોના ધનમભોની જોગલાઈ

- ઉરબ્ધ નથી.
- ઉરબ્ધ નથી.

- ઉરબ્ધ નથી.
- છે .

મુજફ ધનમત પી રઈને


ઉરભ્મ મુહરત ધનમત વાંગ્રશ - નથી.



જાશેય તાંત્રની લેફવાઈડ - નથી.



જાશેય ખફયના અન્દ્મ વાધનો - નથી.
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પ્રકયણ - ૧૮ (ધનમભ વાંગ્રશ - ૧૭)
અન્દ્મ ઉમોગી ભાહશતી
રાગુ ડત ુ નથી
૧૮.૧ રોકો દ્વાયા ુછાતા પ્રશ્નો અને તેના જલાફો
૧૮.૨ ભાહશતી ભેલલા અંગે


અયજી ત્રક (વાંદબક ભાટે બયે રા અયજી ત્રકની નકર --



પી



ભાહશતી ભેલા ભાટેની અયજી કઈ યીતે કયલી કેટરીક ટીપ્ણી --



ભાહશતી આલાનો ઇન્દ્કાય કયલાભાાં આલે તે લખતે નાગહયકના



અધધકાય અને અીરલ કયલાની કામકલાશી

--

--

૧૮.૩ જાશેય તાંત્ર દ્વાયા રોકોને અાતી તારીભની ફાફત.


તારીભ કામકિભનુ ાં નાભ અને તેન ુ ાં વાંચિપ્ત લણકન



તારીભ કામકિભ / મોજનાની મુદત



તારીભનો ઉદ્દે ળ



બૌધતક અને નાણાાંકીમ રક્ષમાાંકો (છે લ્્ુાં લક)



તારીભ ભાટેની ાત્રતા



તારીભ ભાટેની  ૂલક જરૂહયમાતો (જો કોઈ શોમ તો)



નાણાાંકીમ તેભજ અન્દ્મ પ્રકાયની વશામ (જો કોઈ શોમ તો) --



વશામની ધલગત (નાણાાંકીમ વશામની યકભ શોમ તો જણાલો.) --



વશામ આલાની ધ્ધધત



અયજી કયલા ભાટે વાંકક ભાહશતી

--



અયજી પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)

--



અન્દ્મ પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)



અયજી પોભક (જો અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી શોમ તો --

--

--

---

---

--

--

અયજદાયે ુયી ાડલાની ધલગતો જણાલો.)


ફીડાણો / દસ્તાલેજોની માદી.

--



ફીડાણો / દસ્તાલેજોનો નમુનો - ઘ



અયજી કયલાની કામક ધ્ધધત



વાંદગીની કામકધ્ધધત



તારીભ કામકિભનુ ાં વભમત્રક (જો ઉરબ્ધ શોમ તો)



તારીભના વભમ ત્રક અંગે તારીભાથીને જાણ કયલાની ધ્ધધત --



તારીભ કામકિભ અંગે રોકોભાાં જાગૃતતા રાલલા ભાટે જાશેય તાંત્રએ કયલાની વ્મલસ્થા



જજલ્રા કિાએ, ઘટકિા એભ ધલધલધ સ્તયે તારીભ કામકિભના હશતાધધકાયીઓની માદી

--

---
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--

૧૮.૪ ધનમભવાંગ્રશ - ૧૩ભાાં વભાધલષ્ટ ન કયામેર શોમ તેલા જાશેય તાંત્રએ આલાના પ્રભાણત્રો, ના લાાંધા
પ્રભાણત્રો,


પ્રભાણત્ર અને ના લાાંધા પ્રભાણત્રના નાભ અને ધલલયણ --



અયજી કયલા ભાટેની ાત્રતા



અયજી કયલા ભાટેની વાંકક ભાહશતી



અયજી પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)

--



અન્દ્મ પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)

--



અયજી પોભક(જો અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી શોમ તો અયજદાયે ુયી ાડલાની ધલગતો

---

જણાલો.)


ફીડાણો દસ્તાલેજોની માદી

--



ફીડાણો દસ્તાલેજોના નમ ૂનાઓ



અયજી કયલાની ધ્ધધત



અયજી ભળ્મા છી જાશેય તાંત્રભાાં થનાય પ્રહિમા



પ્રભાણત્ર આલાભાાં વાભાન્દ્મ યીતે રાગતો વભમ



પ્રભાણત્રનો કામદે વયનો વભમગાો



નધલધનકયણ ભાટેની પ્રહિમા(જો શોમ તો)

--

----

---

૧૮.૫ નોંધણી પ્રહિમા અંગે


ઉદ્દે ળ

--



નોંધણી ભાટેની ાત્રતા



 ૂલક જરૂયીમાતો (જો શોમ તો)



અયજી કયલા ભાટે વાંકક ભાહશતી

--



અયજી પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)

--



અયજીનો નમ ૂનો(અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી શોમ તો અયજદાયે ુયી ાડલાની ધલગતો

---

જણાલો.)


ફીડાણો દસ્તાલેજોની માદી

--



ફીડાણો દસ્તાલેજોના નમ ૂનાઓ



અયજી કયલાની ધ્ધધત



અયજી ભળ્મા છી જાશેય તાંત્રભાાં થનાય પ્રહિમા



પ્રભાણત્ર આલાભાાં વાભાન્દ્મ યીતે રાગતો વભમ



પ્રભાણત્રનો કામદે વયનો વભમગાો



નધલધનકયણ ભાટેની પ્રહિમા(જો શોમ તો)

--

--
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---

---

૧૮.૬ જાશેય તાંત્રે કય ઉધયાલલા અંગે
(મ્યુધનવીર કોોયે ળન, વ્મલવામ લેયો, ભનોયાં જન લેયો લગેયે)


લેયાનુ ાં નાભ અને ધલલયણ

--



લેયો રેલાનો શેત ુ



કય ધનધાકયણ ભાટેની કામકલાશી અને ભાદાં ડ --



ભોટા કસુયદાયોની માદી

---

૧૮.૭ ધલજી/ાણીના શાંગાભી અને કામભી જોડાણો આલા અને કાલા અંગે.
(આ ફાફત મ્યુધનધવર કોોયે ળન/નગયાચરકા/યુીવીએરને રાગુ ડળે.)


જોડાણ ભાટેની ાત્રતા

--



 ૂલક જરૂયીમાતો (જો શોમ તો)



અયજી કયલા ભાટે વાંકક ભાહશતી

--



અયજી પી (રાગુ ડતુ શોમ ત્માાં)

--



અયજીનો નમ ૂનો(અયજી વાદા કાગ ય કયલાભાાં આલી શોમ તો અયજદાયે ુયી ાડલાની ધલગતો

--

જણાલો.)


ફીડાણો દસ્તાલેજોની માદી

--



ફીડાણો દસ્તાલેજોના નમ ૂનાઓ



અયજી કયલાની ધ્ધધત



અયજી ભળ્મા છી જાશેય તાંત્રભાાં થનાય પ્રહિમા



ફીરભાાં લાયે ર ળબ્દ પ્રમોગોનુ ાં ટુાંક ધલલયણ



ફીર અથલા વેલાની ફાફતભાાં મુશ્કેરી શોમ તો વાંકક ભાહશતી --



ટેયીપ અને અન્દ્મ ખચક

--

----

--

૧૮.૮ જાશેય તાંત્ર દ્વાયા ુયી ાડલાભાાં આલનાય અન્દ્મ વેલાઓની ધલગત.
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