ભારતના સનવિધાન ્િારા લોષશાહી હણરાજયની ્થાપના થયેલ છે . લોષશાહીમાન
નાહરીષોને માહહતહાર રાસિા અને લોષશાહીની ષામહીરી તેિી માહીતીની
પારદશર્ વ તા મહ્િની તથા જૂરી બની ાય છે . લોષશાહી બદશશની સિર્ ોપરીતા
ુ માહહતી પ ૂરી
ાળિતી િસતે ે નાહહરષો માહહતી મેળિિા માનહતા હોય તેવને અ ષ
પાડિા માટેની જોહિામ ષરિી અવનિાયશ છે . ર્યેષ ાહેર સતા મનડળના ષામષાજમાન
ુ ી ાહેર સતા મનડળોના
પારદશર્ વ તા અને જિાબદારીને યતેજન બપિાના હે થ
વનયનરણ હેઠળની માહહતી નાહહરષો મેળિી શષે તેિી માહહતીના અવધષારના ્યિહાૂ
તનરની રચના ષરિા ષે્રીય માહહતી પનચ અને રાજય માહહતી પનચે તેમજ તેની સાથે
ુ ગન હષ બાબતો માટેની જોહિામ ષરિા સનસદ વારા
સનષળાયેલી અથિા તેને બ સ
ભારતના હણરાજયના પ૬માન િર્ ામાન માહહતી મેળિિાના અવધષાર બાબતનો
અવધવનયમ ર૦૦પ ષરિામાન બિેલ છે . તે ૧પ મી જુન-ર૦૦પ ના રોજ તેના
ધડતરથી ૧ર૦ માન હદિસે એટલે ષે તારીસ : ૧ર/૧૦/ર૦૦પ થી અમલમાન બિે છે .
બ અવધવનયમ જ્ ુ અને ષા્મીર રાજય વસિાય સમર ભારતને લા ુ પડે છે . બ
અવધવનયમની જોહિામબ ન
ે ે બધીન રહીને દે શના તમામ નાહહરષોને માહહતી
મેળિિાનો અવધષાર રહે છે .
બ અવધવનયમ હેઠળ ષોમ ાહેર સતા મનડળ પાસેની અથિા તેના વનયન ર
્ ણ હેઠળની
માહહતી મેળિિાનો દરે ષ નાહહરષને અવધષાર છે . અને તેમાન
૧

ષામષાજ, દસતાિેજો, રે ષડશ ની તપાસ ષરિાના

ર

દ્તાિેજો અથિા રે ષડશ ની નંધ, યતારા અથિા રમાગણત નષલો લેિાના

૩

સામરીના રમાગણત પુરાિા લેિાના તેમ જ

૪

ડી્ષેટસ, ફલોપી , ટેપ , વિડીયો ષેસેટના ્િૂપમાન અથિા બીા ષોમ

ુ રમાન અથિા બીા ષોમ
મલેષરોનીષ પ્ધવત અથિા જયારે બિી માહહતી ષોમ ષો્્ ટ
સાધનમાન સરહહત હોય ્યારે વપ્ર્ટ બયટ મારફતે મેળિિાના અવધષારનો સમાિેશ
થાય છે .
બ અવધવનયમ ાહેર સતા મનડળોને એટલે ષે યો્ય સરષાર ્િારા યો્ય સરષારની
માગલષીના વનયનરણ હેઠળ અથિા તેના ્િારા ર્યષા ષે પરોષા રીતે બપિામાન
બિેલ નંધપાર ભનડોળ ્િારા ચલાિિામાન બિતા ષાયદાથી સનવિધાનની
જોહિામબ ે હેઠળ ્થાપિા અથિા રચિામાન બિેલ ્િરાજની ષોમપણ સન્થા અથિા
સતા મનડળ અથિા સનહઠનને લા ુ પડે છે . બ અવધવનયમની જોહિામબ ેને બધીન
રહીને તમામ નાહહરષોને માહહતી મેળિિાનો અવધષાર રહે છે . સદરહન ુ અવધવનયમ
ધડાયા બાદ ૧ર૦ હદિસ પછી ાહેર સતા મનડળો માહહતી પ ૂરી પાડિા તથા ષેટલાષ
ુ ત
રષારની માહહતી રષાવશત ષરિા બનધાયેલા છે . ાહેર સતા મનડળો ્િારા વન ષ
થયેલા સરષારી માહહતી અવધષારીબ ે અને મદદનીશ સરષારી માહહતી અવધષારીબ ે
લોષો/નાહરીષો ્િારા માનહિામાન બિેલી માહહતી પ ૂરી પાડિા જિાબદાર છે . નાહહરષ
્િારા માનહિામાન બિેલી માહહતી બીા ષોમ ાહેર સતા મનડળના અવધષાર ષોરમાન
બિતી હોય ્યારે તે ંહેની મળે લ અરÒબ ે સનબવન ધત સતા મનડળને તબદીલ
ષરિાની જોહિામ ષરિામાન બિેલ છે . નાહહરષ ્િારા માનહિામાન બિેલ માહહતી પ ૂરી

પાડિા માટે ્યાજબી ફી લેિામાન બિશે. હરીબી રે સાથી નીચે બિતા લોષો પાસેથી
ષોમ ફી િ ૂલ ષરિામાન બિશે નહી. માહહતી પ ૂરી પાડિાના નષષી થયેલ સમય
મયર્ ાદા ાળિિામાન બિી ન હોય ્યારે માહહતી વિના

ૂ્યે પ ૂરી પાડિામાન બિશે.

માનહિામાન બિેલ માહહતી પ ૂરી પાડિા માટે ૩૦ હદિસની સમય મયર્ ાદા નષષી
ષરિામાન બિેલ છે , અને જયારે ષોમ રીજો પષા તેમાન હહત ધરાિતો હોય ્યારે
માહહતી પ ૂરી પાડિાની સમય મયર્ ાદા ૪૦ હદિસ

ુ ી લનબાિિામાન બિી છે . ત ્
ધ

યપરાનત ્યહષત/નાહહરષ ની Ò નદહી / ્િતનરતા સનબધ
ન ી માહહતી ૪૮ ષલાષમાન પ ૂરી
પાડિાની રહે છે . બ અવધવનયમમાન વવ્તરીય અપીલ ફોરમની જોહિામ પણ ષરિામાન
બિેલ છે . પહેલી અપીલ સરષારી માહહતી અવધષારીથી રિર એિા વિભાહીય
અવધષારીને ષરી શષાશે. બીÒ અપીલ બયોહને ષરી શષાશે નાહહરષ ્િારા માનહિામાન
બિેલી માહહતી બપિાનો મ્ષાર ષરિામાન બિે ્યારે નાહહરષ

ુષમના /વનણશયના

૩૦ હદિસની ંદર વનદર્ વ ્ટ અવધષારીને અપીલ ષરી શષે છે . બ અપીલનો વનષાલ
ષરિાની સમય મયર્ ાદા ૩૦ હદિસની રાસિામાન બિી છે . ે ૪પ હદિસ

ુ ી
ધ

િધારી શષાશે.
બ અવધવનયમ અ્િયે નીચે
(ષ)

ુ બની ્યા્યાબ ે ્યાને લેિી જૂરી છે .
જ

'અવધવનયમ' એટલે માહહતી અવધષાર અવધવનયમ-ર૦૦પ (ભારત સરષાર,

ર૦૦પનો ૧રમો અવધવનયમ)
(સ)

'અવધ ૃત ્યહષત' એટલે સરષારી માહહતી અવધષારી ્િારા સષામ સતા મનડળ

્િારા બ વનયમો અ્િયે વનયત ષરાયેલી ફી સાથે માહહતી મેળિિા માટેની અરÒ
્િીષારનાર ્યહષત.
(હ)

'ફોમશ' એટલે બ વનયમો સાથે જોડેલ '' માહહતી માનહિા માટેન ન ુ અરÒ

પરષ '
(ધ)

'ષલમ' એટલે અવનયવનયમની ષલમ.

(ચ)

'સષામ સતા મનડળ' એટલે અવધવનયમની ષલમ-રની પેટા ષલમ(ચ)(૧) થી

(પ)માન ્યા્યાવયત ષરિામાન બિેલ ુ સતામનડળ.
(છ)

'માહહતી' એટલે અવધવનયમની ષલમ-ર ની પેટા ષલમ(છ) માન ્યા્યાવયત

ુ બ રે ષડશ , દ્તાિેજો, મેમેા, મ-મેમલ, અગભરાયો, સલાહ, અસબારી - યાદી,
જ
પહરપરો,

ુ , ષરારો, અહેિાલો, ષાહળો, ન ૂના, મોડ્સ, ષોમ
ુષમો, લોહ ષ

મલષરોવનષ ્િૂપમાન માહહતી - સામરી અને તે સમયે અમલમાન હોય તેિા ષોમ
સાનહી મનડળને લહતી માહહતી સહહતની ષોમપણ ્િૂપમાન ષોમ પણ સામરી.
(જ)

'માહહતીનો અવધષાર' એટલે બ અવધવનયમ હેઠળ ષોમ

ાહેર સતા મનડળ

પાસેની અથિા તેના વનયનરણ હેઠળની માહહતી મેળિિાનો અવધષાર અને તેમાન.
૧

ષામષાજ, દ્તાિેજો, રે ષડશ ની તપાસ ષરિાના

ર

દ્તાિેજ અથિા રે ષડશ ની નંધ, યતારા અથિા રમાગણત નષલો લેિાના

૩

સામરીના રમાગણત પુરાિા લેિાના તેમ જ

૪

ડી્ષેટસ, ફલોપી, ટેપ, વિડીયો ષેસેટના ્િૂપમાન અથિા બીા ષોમ

ુ રમાન અથિા બીા ષોમ
મલેષરોનીષ પ્ધવત અથિા જયારે બિી માહહતી ષોમ ષો્્ ટ

સાધનમાન સનરહહત હોય ્યારે વપ્ર્ટ બયટની મારફતે મેળિિાના અવધષારનો સમાિેશ
થાય છે .
૧

ષોમપણ નાહહરષ બ પુ વ્ તષામાન બિરી લેિાયેલ વિ ્ ાયો ંહે િ ુ

માહહતી મેળિિા માનહતા હોય તો તે માટે નીચે જણાિેલ અવધષારીરીનો સનપષશ ષરિાનો
રહેશે.
જનસનપષશ અવધષારીરી
ષલેષટર ષચેરી,
પનચમહાલ, હોધરા.

ફોન નનબર : ર૪૬૦૭૦ (ષચેરી)
ર૪૮પ૯૯ (ઘર)

ર

જજ્લા પુરિઠા અીધષારીરી પનચમહાલ હોધરાની ષચેરીને લહતી માહહતી બ

સાથેના એનેષાર 'અ'
૩

ુ બની ્યાને લેિાની રહે છે .
જ

મ્યાહન ભોજન યોજના અવધષારીરી, પનચમહાલ, હોધરાની ષચેરીને લહતી

માહહતી બ ંહેના અનેષાર 'બી'
૪

જજ્લા બયોજન અવધષારીરી, પનચમહાલ, હોધરાની ષચેરીને લહતી માહહતી

બ ંહેના અનેષાર 'બી'
પ

ુ બની ્યાને લેિાની રહે છે .
જ

મદદનીશ

ુ બની ્યાને લેિાની રહે છે .
જ

્ુ તરશારીરી, સાણ અને સનીજ સા ,ુ ન પનચમહાલ, હોધરાની

ષચેરીને લહતી માહહતી બ ંહેના અનેષાર 'બી'

ુ બની ્યાને લેિાની રહે છે .
જ

બ પુ વ્ તષામાન યપલ્ધ ન હોય તે માહહતી મેળિિા માટે ષોમપણ ્યહષતએ નીચે
જણાિેલ શાસાવધષારીરીનો સનપષશ ષરિાનો રહેશે.
૧

નાયબ મામલતદારરી (રે ષડશ ) ષચેરીનો ફોન નનબર : ર૪૬૦૭૦

ર

અવધષ ચીટનીશ શાસા ષચેરીનો ફોન નનબર : ર૪૧પ૮૪

ષોમપણ ્યહષત પુ વ્ તષામાન યપલ્ધ ન હોય તેિી માહહતી મેળિિા માહનતી હોય
ુ ાર ભરિાપાર થતી નષલ રી ભરિાથી
તેમણે લેગસત અરÒ રજુ ષયર્ ે થી વનયમો સ
માહહતી બપિામાન બિશે.
ાહેર જનતાને માહહતી (મેળિિાના) અવધષાર અવધવનયમ-ર૦૦પ ના અમલીષરણ ંહે
યપયોહી વનિડે તે બશયથી સદરહન ુ અવધવનયમની ષલમ-૪માન જણા્યા રમાણે
ષામહીરીની સામે ચાલીને માહહતી બપિા માટે બ માહહતી ્િૂપે પુ વ્ તષા તૈયાર
ષરિામાન બિેલ છે .
બ પુ વ્ તષા પનચમહાલ જજ્લાની ાહેર જનતાને યપયોહી વનિડશે એિી બશા છે .
નંધ : (યષત પુ વ્ તષામાન ર્ ૃત

ુ ૃ ાબ ે બાબતે અથશધટન ના રન યપ વ્ થત

થયે માહહતી (મેળિિાના) અવધષાર અવધવનયમ -ર૦૦પની જોહિામબ ે
અથશધટન ષરિાનન ુ રહેશ.
ે )
જજ્લા સેિા સદન-૧
સીિીલ લામ્સ રોડ, હોધરા

પી.ભારથી

ુ બ જ
જ

ષલેષટર પનચમહાલ, હોધરા.
રષરણ-ર (વનયમ સનરહ-૧)
ષલેષટર ષચેરીની વિહતો, ષાયર્ ો અને ફરજો
ુ વિભાહના સાતાના િડા તેમજ
ષલેષટરરી, રાજય સરષારરીના મહે લ
ુ ી િહીિટીતનરના સનષલનષતર્ ા છે . ાહેર
રવતવનવધ તરીષે જજ્લાના સમર મહે લ
રાજનોને ્પશશતા રનોમાન સહાયૂપ થિા માટે ષલેષટર ષચેરી સનષલનષારની

ૂવમષા

ભજિે છે .
જજ્લાના નાહહરષોની

રુ ષા ા, ષાયદો અને ્યિ્થા, સનચાલન અને દે સરે સ,

ુ દરતી

બપવતમાન સામા્ય સહષાર અને સહાય માટે ષલેષટર અને જજ્લા મેજજ્રેટરી ષાયશ ષરે
છે . લોષશાહીના બધાર ્થનભ હણી શષાય તેિી રામ પનચાયત, તાલુષા પનચાયત,
જજ્લા પનચાયત, નહરપાગલષા, વિધાનસભા, લોષસભાની ચટણીવની
નૂ
ષામહીરી,
જજ્લામાન નાહહરષ પુરિઠાની ્યિ્થા, તે ુ ન વનયનરણ, અને દે સરે સ તેમજ જજ્લાની
જમીનોનો િહીિટ એ ષલેષટર ષચેરી ુ ન

ુ ય ષાયશ છે .
્

પનચમહાલ ્થળ વિ્તાર:
બ જજ્લો પ ૂિશ

ુ રાતમાન બિેલો છે . યતરમાન મહીસાહર, દગષાણમાન
જ

િડોદરા અને

પવિમમાન સેડા જજ્લાબ ન
ે ી સરહદોથી ધેરાયેલ છે . બ જજ્લો રર૧૭'' અને ર૩૦
ર૭'' ડીરી ય.અષા ા નશ તથા ૭૩૦.રર'' અને ૭૪૦.ર૯ '' ડીરી પ.૦૦ રે સાનશ
પર બિેલ છે .
જજ્લાનો

ુ લ વિ્તાર પ,૯૯,૮૬૦ હેષટરમાન ફેલાયેલ છે . ે પૈષી પ,૯ર,૪૮૪ હેષટર

રા્ય વિ્તારમાન તથા ૭,૩૭૬ હેષટર શહેરી વિ્તારમાન બિેલ છે .
જજ્લાનન ુ િ ુ મથષ હોધરા છે , ે રર.૪પ'' ય.અષા ા નશ તથા ૭૩.૪૦'' પ.
રે સાનશ પર બિેલ છે .
ૂહોળ અને ભૌવતષ લષાણો:
ભૌવતષ ર વ્ ટએ બ જજ્લાનન ુ બે

ુ ય ભાહોમાન વિભાજન થમ શષે.
્

ુ ય્િે
્

ુ ોડા મહાલ
લુણાિાડા, સનતરામપુર, ષડાણા, સાનપુર તાલુષાબ ે તેમજ ાન ધ
ડન ુહરાબ ે અને જહલોથી
ન
છિાયેલ છે . અને િ્ચે િ્ચે સપાટ સેડિા યો્ય જમીન
બિેલી છે . શધોગહષ વિ્તાર તરીષે ષાલોલ તથા હાલોલ

ુ ય છે . જયાન ધણા મોટા
્

અને વિશાળ યધોહો બિેલ છે . પ ૂિશ તરફ રમશ: ચઢાિિાળા મેદાનો છે .
નદીબ થ
ે ી ધોિાણ થાય છે અને બ ેછી યચામિાળી ટેષરીબ ે પથરાયેલી છે .
જજ્લાનો લહભહ ર/૩ વિ્તાર નાની ટેષરીબ ેથી ધેરાયેલ છે . દગષાણમાન બિેલ
પાિાહઢની ટેષરીબ ે દહરયાની સપાટીથી ૮૧૯ મીટરની ંચામ પર બિેલ છે .
જજ્લાની િ્તી ંહેની વિહત:
સને ર૦૧૧ની િ્તી હણતરી
ુ લ િ્તી

ુ બ
જ

ીજ્લામાન :
૧૬,૪ર,ર૬૮

ુ લ પુૂ ્ ા ો

૮,૪૩,ર૩૯

ુ લ રીબ ે

૭,૯૯,૦ર૯

ુ લ રા ય
્ િ્તી

૧૩,૬૩,૮૬૦

રા્ય િ્તીમાન

ુ લ પુૂ ્ ા ો

૬,૯૮,૮૮૬

રા્ય િ્તીમાન

ુ લ રીબ ે

૬,૬૪,૯૭૪

ુ લ શહેરી િ્તી

ર,૭૮,૪૦૮

શહેરી િ્તીમાન

ુ લ પુૂ ્ ા ો

શહેરી િ્તીમાન

ુ લ રીબ ે

૧,૪૪,૩પ૩
૧,૩૪,૦પપ

પનચમહાલ જજ્લો :
•

જજ્લામાન

ુ લ ૭ તાલુષા, ૬૦૦ હામો, ૪ શહેર બિેલા છે . ે પૈષી પ હામો

ગબન િસિાટી તથા યજજડ છે .
•

જજ્લામાન ચાર નહરપાગલષાબ ે બિેલી છે .

•

જજ્લામાન ૯ (નિ) નદીબ ે બિેલ છે , ેમાન મેશરી,

ુ ણ, મહી,

ુ ી,
સ

હેામા, સીષલા, ષરાડ, પાનમ, તથા ભાદર નો સમાિેશ થાય છે .
•

જજ્લામાન

ુ લ િરસાદ ૭૭૧ મી.મી.ેટલો થાય છે .

•

જજ્લાની

ુ લ રામ પનચાયતોની સન્યા ૬૪પ ેટલી છે . ે પૈષી ૩૯૮ રામ

પનચાયતો ્િતનર રામ પનચાયતો છે , જયારે ર૪૭ ેટલી જુથ રામ પનચાયતો છે .
•

પ૦૦૦ થી િ ુ િ્તીિાળા હામોની સન્યા ર૬ થાય છે .

•

જજ્લામાન

ુ લ ષામ ષરનારની સન્યા ૯,૭૭,૮રપ પૈષી પ,પ૮,૬૮૦ પુૂ ્ ા ો

અને ૪,૧૯,૧૪પ રીબ ે છે .
પનચમહાલ જજ્લાની જમીનની વિહત નીચે

ુ બ છે .
જ

જમીનનો યપયોહ હે ુ માટે રા્ત થયા

ુ બનો વિ્તાર.
જ

૪,૭પ,૩૦૦
જહલો
ન

૧,૧૧,ર૦૦

યજજડ અને સેતી ન ષરી શષાય તેિી જમીન.
બીનસેતી વિ ્ ાયષ યપયોહમાન લેિાયેલ જમીન.
૩પ,૪પ૯
સેડી શષાય તેિી પડતર જમીન.
૬,૭ર૪
ષાયમ હૌચર અને અ્ય ચારણની જમીન.
૧૩,પ૬૮
રહ ્ રણશ,
--

ૃષા ો હેઠળની જમીન.

ચાલુ પડતર
ર૭,પપ૩

૧પ,પ૮૯

અ્ય પડતર
૯૮૯
ચો્સો િાિેતર વિ્તાર.
ર,૬૪,૦૩૯
એષ ષરતા િ ુ િસત િાિેતર ષરે લ વિ્તાર.
૪૬,૭૭૬
એષનદર િાિેતર ષરે લ વિ્તાર.
૩,૧૧,ર૧પ
ુ લ ભૌહોગલષ વિ્તાર.
૪,૭પ,૩૦૦
ષલેષટર ષચેરીના ષાયર્ ો,

ુ ય ર ૃવતબ ે તેમજ બપિામાન બિતી સેિાબ ેન ન ુ
્

સનગષા્ત વિિરણ :
૧

નાહહરષની

રુ ષા ા, ષાયદો અને ્યિ્થા ુ ન સનચાલન અને દે સરે સ ષલેષટર

અને જજ્લા મેજજ્રેટરીના સીધા માહશદશશન હેઠળ રાસિામાન બિેલ છે . વિવિધ
ષાયદાબ ે હેઠળ ફોજદારી શાસામાન

ુ ય્િે ષાયદો-્યિ્થા, હવથયાર પરિાના,
્

દાૂસાના પરિાના એષ્્લોઝીિ એષટ એ્ડ ૂ્સ હેઠળ

ના-િાનધા રમાણપર,

પેરોલીયમ એષટ હેઠળ ્ટોરે જ પરિાના ના-િાનધા રમાણપર, વસનેમા લાયસ્સ
બપિા, રી્ ુ ષરિા,

ુ ીહ વપ્રમામસીસ લાયસ્સ બપિા, ચાહર્ય ંહેના
ષ

અગભરાય બપિા, વિડીયો લાયસ્સ, સામવયષોના વશર્ ાષ મનજુર ષરિા, સરષારી
અને મદદનીશ સરષારી િષીલની વનમણન ૂષ માટે પેનલ તૈયાર ષરિી તેમજ વિદે શમાનથી
દાન/સહાય મેળિિા જૂરી રમાણપર બપિા ંહેની ષામહીરી થાય છે .
ર
શાસામાન

જજ્લાની જમીનોનો િહીિટ એ ષલેષટર ષચેરીનન ુ

ુ ય ષાયશ છે . જમીન
્

ૂ હોિાનો દાસલો મેળિિા ંહે નાના, વસમા્ત સે ત
ૂ હોિા
ુ ય્િે સે ત
્

ંહેનો દાસલો મેળિિા ંહે, સેતીની જમીન ુ ન એષરીષરણ ષરિાની મનજુરી ંહે,
એષરીષરણ યોજના હેઠળ ્લોષ વિભાજનની મનજુરી ંહે, હણોતધારાની ષલમ-૪૩
હેઠળની જમીન સેતીના હે ુ માટે તબદીલ ષરિા ંહે, ્મશાન/ ષર્તાન માટે જમીન
ુ માફ ષરિા ંહેની માનહણી
નીમ ષરિા ંહે, સન્થાબ ે તરફથી જમીન મહે લ
ંહે, હણોતધારાની ષલમ-૪૩/૬૩ હેઠળની જમીન બીનસેતી હે ુ માટે તબદીલ ષરિા
ુ માફીથી જમીન મેળિિાની માનહણી ંહે, જમીન મહે લ
ુ
ંહે જમીન મહે લ
અવધવનયમની ષલમ-૬પ હેઠળ ગબનસેતી પરિાનહી ંહે, નંધાયેલ ર્ટ/ ાહેર
સન્થાબ ે તરફથી જુદા જુદા હે ુ માટે બાર હષંમતથી જમીન િેચાણ મેળિિા ંહેની
ષામહીરી થાય છે .
૩

જજ્લામાન નાહહરષ પુરિઠા ્યિ્થા, તે ુ ન વનયનરણ દે સરે સ, પુરિઠા શાસા

ષલેષટર ષચેરી વારા ષરિામાન બિે છે . સરષાર વારા ાહેર થયેલ યોજનાવ રમાણે
નાહહરષોને મળિાપાર જ્થો ્યાજબી ભાિની

ુ ષાનેથી અથિા અવધ ૃત ષરે લા

એજ્ટ, ્ટોષી્ટ, િેપારી વારા મળે તે જોિાની ફરજ બ ષચેરીની છે . પુરિઠા શાસા

વારા ન ુ ન રે શનષાડશ મેળિિા ંહે, રે શનષાડશ માન નામ દાસલ ષરિા ંહે,

ુ ્લીષેટ

રે શનષાડશ મેળિિા ંહે, રે શનષાડશ માનથી નામ ષમી ષરિા ંહે, રે શનષાડશ અલહ ષરિા
ંહે, રે શનષાડશ ાહેર વિતરણમાનથી રાહત દર ુ ન ષરિા ંહે, સન્થાષીય ષાડશ બપિા
ંહે, ્યાજબી ભાિની

ુ ષાનના લાયસ્સ ંહે અને તેમાન ષેરોસીન શ્દ યમેરિા

ંહે, પેરોલીયમ પેદાશોના લાયસ્સમાન ્થળ ફેર ભાહીદારીસત બધારે ષરિા ંહે,
ષેરોસીન ફેરીયાને મયર્ ાહદત જ્થા ુ ન લાયસ સ
્ બપિા ંહે, ષેરોસીન

ટષ

પરિાના મનજુર ષરિા ંહે, પ ુ બયાત લાયસ્સ ંહે, તાÒ ભંસ વનષાલ લાયસ્સ
ંહેની ષામહીરી થાય છે .
૪

લોષશાહીના બધાર્તનભ હણી શષાય તેિી રામ પનચાયત, તાલુષા પનચાયત,

જજ્લા પનચાયત, નહરપાગલષા, વિધાનસભા, લોષસભાની ચટણીવની
નૂ
ષામહીરી
ચટણીશાસા
નૂ
વારા થાય છે . મતદારયાદીમાન નામ દાસલ ષરિા, ષમી ષરિા ષે નામમાન
ફેરફાર ષરિા તથા ચટણી
નૂ
બચાર સનહહતાના પાલન ંહેની ષામહીરી થાય છે . ચટણી
નૂ
ફોટો વળસષાડશ ંહેની અહ્યની ષામહીરી પણ બ શાસા વારા થાય છે .
પ

હણોતશાસા વારા

ુન
બમ
હણોત િહીિટ અને સેતીની જમીનોના ષાયદા,

ુ રાત સેત જમીન ટોચમયર્ ાદા ધારા, િતન મનામી ના દ
ુ ી ધારો તેમજ મહે લ
ુ ી
જ
ુ ી દફતર
હહસાબ વનયમ સનરહનો અમલ ષરિા હણોત હષષો ુ ન રષાણ ષરિા અને મહે લ
અયતન ષરિાની ષામહીરી ંહે, નીચલી ષોટશ ના ષેસો સામે રીિીજન તથા અપીલો
સાનભળિા ંહે, હષષપરષ અયતન ષરિાની ષામહીરી ંહે, રે ષડશ સાથેના ચેડા ંહે
્યાવયષ ષામહીરી ષરિામાન બિે છે .
૬

એલ.બર.સી. શાસા વારા મ-હિનશ્સ સનદભર્ ે જજ્લાના ૧૧ તાલુષાના મ-

ધરા ષે્રો તથા જનસેિા ષે્રો ુ ન જજ્લા નોડલ અવધષારી તરીષે ુ ન સનચાલન, Ò્િાન
ુ લ અને ડેટાની ષનેષટીિીટી ાળિિા
વારા તાલુષા-જજ્લા િ્ચેના િોમસ િીઝ અ
રોેષટ ષો-વડર્ ીનેટર તરીષેની ષામહીરી ષરિામાન બિે છે .
૭

નાની બચત શાસામાન એમ.પી.ષે.બી.િાય.,પી.પી.એફ., એજ્સી તથા

એસ.એ.એસ.ની એજ્સીવ ંહેની ષામહીરી ષરિામાન બિે છે . સને.ર૦૧૩-ર૦૧૪
ના િર્ ામાન ૧ર૦ ષરોડનો બચતનો લષયાનષ વસ્ધ ષરિા સરષારરીના નાની બચત
સાતા વારા અ રુ ોધ ષરિામાન બિેલ છે . બ લષયાનષ સામે િર્ ા-ર૦૧૩-ર૦૧૪ માન
૧ર૧ ષરે ાડ પપ લાસ ુ લષયાનષ થયેલ છે . બમ ૧૦૧ % વસ્ધી હાનસલ ષરે લ છે .
બ લષયાનષ વસ્ધીની ષામહીરી તાલુષા ષષા ાએ નાની બચતના એજ્ટો વારા ષરિામાન
બિે છે .
૮

જજ્લામાન મ્યાન ભોજન યોજના હેઠળ રાથવમષ શાળાવમાન બાળષોને હરમ

રાનધેલો સોરાષ બપિાની ષામહીરી ચાલુ છે . હાલમાન જજ્લાની તમામ રાથવમષ
શાળાવ યપરાનત મોટાભાહની રા્ટ મન એમડ રાથવમષ શાળાવને પણ મ્યાન
ભોજન યોજના હેઠળ બિરી લેિામાન બિેલ છે . બ યોજના હેઠળ બાળષોને વછામાન
વછા ર૦૦ હદિસ, ૩૦૦ ષેલેરી અને ૯ થી ૧ર રામ રોટીન ુ ન પો ્ ાણ બપ ુ ન
મ્યાન ભોજન બપિામાન બિે છે . બ યોજનામાન સનચાલષ, રસોમયા અને

મદદનીશો, માન ્ સેિષો તરીષે ષાયશ ષરે છે . બ યોજના ુ ન અમલીષરણની વિહતો
નીચે

ુ બ છે .
જ

ુ લ રાથવમષ શાળાવ ર૩પ૩
મ.ભો.યો. ષે્રોની સન્યા

ર૩૭૪

લાભાથર્ ી વિયાથર્ ી ૧ થી પ ધોરણ ૧૯,૬૬,૭૦
લાભાથર્ ી વિયાથર્ ી ૬ થી ૭ ધોરણ ૯૭૪૪૭
ુ લ લાભાથર્ ીવની સન્યા
પાષા ષીચન શેડ ્ટોરૂમ

ર૯,૪૧૧૭
ર૧૯૭

ષલેષટર ષચેરીની ષામહીરીમાન અસરષારતા અને ષાયશષામતા િધારિા માટે ષચેરીમાન
બિતાન તમામ નાહહરષોને ે તે અવધષારી સાથે

ુ ાષાતનો અવધષાર રહે છે . ષોમપણ
લ

નાહહરષ પોતાની ફરીયાદ ંહે ષચેરીના િડાને રજુબત ષરી શષશે. જુદાન જુદાન રષરણો
માટે, રષરણના ઝડપી વનષાલ અથર્ ે જણાિેલા પુરાિાવ, વિહતો સમયસર બપિી
જૂરી છે . િહીિટીતનરમાન

ુ ારો લાિી, ષમશચારીવના િલણ ંહેની ફરીયાદો યપર
ધ

્િહરત ્યાન અપિામાન બિે છે . હેરરીવત, અસામાજજષ ર ૃવતા, ષાળા બાર,
ર્ટાચાર વિહેરે માહહતી નાહહરષ વારા ષચેરીના િડારીને બપિામાન બિશે તો વિહત
બપનાર ્યહષત ુ ન નામ તેવ મ્છશે તો સાનહી રાસિામાન બિશે. નષષી થયેલ
ષાયદા/ વનયમો વિૂ્ધ િહીિટીતનર પાસે વનણશય લેિડાિિા બાહય રીતે દબાણના
રયાસો ન થાય તેમજ સિર્ ે અવધષારીરીવ/ ષમશચારીરીવ રમાગણષતાથી તટ્થ
ુ ન /બદલી ંહે બાહય હ્તષોપ ન થાય
રીતે ફરજ બાિી શષે તે માટે તેમની વનમ ષ
તેિી નાહહરષો પાસે બપેષા ા રાસિામાન બિે છે .
િહીિટીતનરને અસરષારષ અને યતારદાયી બનાિિાના રયાસના ભાહૂપે પનચમહાલ
ુ ી તનર તરફથી નાહહરષ અવધષાર ષષા શૂ ષરિામાન બિેલ છે .
જજ્લાના મહે લ
નાહહરષોની રજુબતનો ઝડપી અને ્યાયપ ૂણશ વનષાલ, નાહહરષો સાથે વમરતાપ ૂણશ
્યિહાર, િહીિટમાન પારદશશષતા અને રમાગણષતા એ નાહહરષ અવધષાર ષષાના
ય ્ ે્ય છે . દરે ષ અરજદારને તેમની અરÒની પહંચ બપિામાન બિે છે . દરે ષ
રષારની માહહતી, ફોમશ, રષરણની વિહત માહહતી ષે્ર યપરથી જ બપિામાન બિે
છે . દરે ષ અરÒના વિ ્ ાય િ્ ુ સાથે ષયા પુરાિાવ, ફીની જૂર પડશે તે
સહેલામથી ાણી શષાય છે . અપિાદૂપ હષ્સાવ વસિાય ષોમપણ વિ ્ ાય યપરની
તમામ માહહતી અરજદારોને પ ૂરી પાડિામાન બિે છે . નાહહરષો તથા અરજદારોના
ૂચનોને બિષારિામાન બિે છે . નાહહરષ અવધષાર પર્િે બિતી અરÒવ ંહેની
ષાયશિાહી થાય છે તેમજ જજ્લાના લોષ ફરીયાદ વનિારણ ષાયશરમ અ્િયે બિેલ
અરÒવ દર માસના ચોથા

ૂુ િારે ે તે સાતાના િડાની હાજરીમાન ષાયશરમના હદિસે

અરજદારની ૂબૂમાન વનષાલ ષરિાની ષાયશિાહી થાય છે . રોટોષોલ ંહેની તેમજ
સમાચારપરોમાન બિતા રેસ ષટંહ સદભશની ષાયશિાહી નાહહરષ અવધષાર પર શાસા
વારા ષરિામાન છે .

જજ્લામાન તમામ તાલુષા મથષોએ નાહહરષ સહાયતા ષે્રો શૂ ષરે લા છે ેમાન બિષના
ુ રામઝડ ફોમશમાન વિહતો ષાઢી
દાસલા, ાવતના દાસલા અને સોહનદનામાની ષો્્ ટ
બપિામાન બિે છે . તે જ રીતે જજ્લાની તમામ નહરપાગલષાવમાન મ-હિનશ્સ
દાસલ ષરિામાન બિેલ છે પહરણામે નાહહરષોની ષેટલીષ ફરીયાદો પારદશશષ રીતે
તા્ષાગલષ

ૂ ર થાય તે ુ ન શષય બનેલ છે . રા્યષષા ાએ ષો્ ટ
ુ ર ાણતા

ુ ાનોને
િ

રોજહારી પણ મળી રહેલ છે . તે જ રીતે રાજય સરષારે મ-ધરાનો રોેષટ બસા
રાજય માટે અમલમાન

ુ ેલ છે અને તાલુષાના તમામ હામોના ૭/૧ર અને ૮-અ
ષ

ુ રામઝડ ષરે લ છે પહરણામે નાહહરષોને ૭/૧ર અને ૮-અની ષો્્ ટ
ુ રામઝડ
ષો્્ ટ
નષલો તા્ષાગલષ સહેલામથી મળી રહે તિી

વ્ થવત ુ ન વનમર્ ાણ ષરે લ છે . તેટલુન જ

નહી પરન ુ જમીનના સાતેદારોને તેમના હષષ ફેરફારની નંધ ષરાિિામાન ષોમ

્ુ ષેલી

ુ ર
ન પડે તે માટે તાલુષાવમાન હષષ ફેરફારની નંધો તાલુષાષષા ાએથી ષો્્ ટ
બધાહરત અસરષારષ રીતે પાડી વનષાલ થાય તેિી ્યિ્થા હોઠિિામાન બિેલ છે .બ
ૂ સાતેદારોની
ષાયશથી સે ત

વુ િધામાન િધારો થયેલ છે અને હષષ ફેરફાર ુ ન ષામ

પારદશશષ અને ઝડપી બનેલ છે . તેમજ રામસભાના મા્યમથી તમામ હામ લોષો
પોતાના રનો રજુ ષરી બને તેટલા રનો ુ ન ાતે વનરાષરણ ષરે તેિી ્યિ્થા યભી
ષરિામાન બિેલ છે . રામસભા વારા સરષારરીની વિવિધ યોજનાવ હામ લોષો

ુ ી
ધ

પહંચે તે ુ ન એષ મા્યમ પણ તૈયાર ષરિામાન બિેલ છે . રામસભામાન વિષાસના રનો
પણ રજુ થાય છે તે રનો

ુ િતા ાના બધારે રામજનો ાતે અથિા તેમના
ણ

ચટાયે
ન ૂ લા પદાવધષારીવ મારફતે અથિા સરષારરી ષષા ાએથી પણ વિષાસના ષામોના
વનષાલમાન સરળતા યભી થયેલ છે .
ુ ય ષચેરી અને તાબાની અ્ય ષચેરીવના સરનામાન
્
અ.નન. અવધષારીરીવની વિહત ષચેરી ુ ન સરના ુ ન
૧

ષલેષટર અને જજ્લા મેજજ્રેટરી,

પનચમહાલ, હોધરા

જજ્લા સેિા સદન-૧,

સીિીલ લામ્સ, હોધરા.
ર

વનિાસી અવધષ ષલેષટરરી,

પનચમહાલ, હોધરા.

જજ્લા સેિા સદન-૧,

સીિીલ લામ્સ, હોધરા.
૩

જજ્લા પુરિઠા અવધારીરી,

પનચમહાલ, હોધરા

જજ્લા સેિા સદન-૧,

સીિીલ લામ્સ, હોધરા.
૪

નાયબ ષલેષટરરી,

મ્યાન ભોજન યોજના,
પનચમહાલ, હોધરા

જજ્લા સેિા સદન-૧,

સીિીલ લામ્સ, હોધરા.
પ

જજ્લા બયોજન અવધષારીરી,

પનચમહાલ, હોધરા

બયોજન ભિન,

જજ્લા સેિા સદન-૧ પાછળ, હોધરા.
૬

નાયબ ષલેષટરરી,

ુ ી,
્ટે્પ ડ ટ
પનચમહાલ, હોધરા

રજો માળ, બ ુમાળી ગબ્ડંહ,

જજ્લા સેિા સદન-ર, હોધરા.
૭

અવધષ સાસ જમીન સનપાદન અવધષારીરી,

પનચમહાલ, હોધરા

રા્ત અવધષારીની ષચેરી પાસે,

હોધરા.
૮

રા્ત અવધષારીરી,

હોધરા રા્ત અવધષારીની ષચેરી,
હોધરા.
૯
શહેરા

રા્ત અવધષારીરી,
રા્ત અવધષારીની ષચેરી,

શહેરા.
૧૦

મામલતદારરી, હોધરા મામલતદાર ષચેરી,

હોધરા.
૧૧

મામલતદારરી, ષાલોલ મામલતદાર ષચેરી,

ષાલોલ.
૧ર

મામલતદારરી, હાલોલ મામલતદાર ષચેરી,

હાલોલ.
ુ ોડા
મામલતદારરી, ાન ઘ

૧૩

મામલતદાર ષચેરી,

ુ ોડા.
ાન ઘ
૧૪

મામલતદારરી, ઘોઘનબા મામલતદાર ષચેરી,

ઘોઘનબા.
૧પ

મામલતદારરી, મોરિા(હ)

મામલતદાર ષચેરી,

મોરિા(હ).
૧૬

મામલતદારરી, શહેરા મામલતદાર ષચેરી,

રષરણ- ૩

(વનયમ સનરહ-ર)

જજ્લા ષષા ાએ અવધષારીવ અને ષમશચારીવની સતા અને ફરજો
અ. નન.

અવધષારી / ષમશચારીનો હો ૃ ો
િહીિટી નાણાનષીય

સતાવ ફરજો

અ્ય

૧

જજ્લા મેજજ્રેટરી

૧.

નિીન રીિો્િર/વપ્તોલ પરિાના બપિા, તેનો હદ વિ્તાર િધારિો,

એસ.ડી.એમ.રીવના હવથયાર તેમજ હોટલ/હે્ટ હાયસના પરિાનો બપિાના

ષ
ુ મ

સામેની અપીલો સાનભળિી, નિીન વસનેમા/વિડીયો લાયસ્સ બપિા, એષ્્લોÒિ
પરિાના માટે ''એન.વ.સી.'' બપિી, સોલે્યમ ફનડ યોજના ૧૯૮૯ હેઠળ સહાય

મનજુર ષરિી. પેરોલીયમ ્ટોરે જ પરિાના તેમજ પોમઝન પરિાના બપિા,
પાહષ્તાની નાહહરષોના િીઝા તેમજ સામવયષોના વશર્ ાષ મનજુર ષરિા ંહે દરસા્ત
ષરિી, ડેષલેરેશનની ષામહીરી, સબ ેલના ષેદીવના સોરાષ માટે િા વ્ ર્ ાષ મારો
મનજુર ષરિા, િહેલી ેલ

હુ ષત ંહે દરસા્ત ષરિી, ેલના ષેદીવની પેરોલ રા

ંહેની ષામહીરી, અસામાÒષ ર ૃવત ષરતા ત્િો સામે પાસાના ષેસો ષરિા,
એ.પી.પી.ની વનમ ષન ૂ , રાવ મનજુર ષરિી, પોલીસ અવધષાષરી તથા નાયબ
પોલીસ અવધષાષરીની ષામહીરીની સમીષા ા,

ુ ંહ વપ્રમામસીસ લાયસ્સ બપિા,
ષ

વસનેમા હૃ , વિડીયો હૃ , સોલિા ંહેના લાયસ્સ બપિા.

-

-

જજ્લાની ષાયદો અને ્યિ્થાની પહર વ્ થવત યપર દે સરે સ અને વનયન ર
્ ણ
ુન
રાસ .
ષલેષટરરી

ર

હ.ધા.ષ.બી/૬૩ની પરિાનહી બપિી, િતન/મનામી

ુ ી ધારાના અમલીષરણની ષાયશિાહી, હષષપરષ અયતન ષરિાની તથા રે ષડશ માન
ના દ
ચેડાનના ષેસો ંહે વનણશય ષરિાની ષામહીરી.
જજ્લા સાણ-સવનજ વિભાહના લીઝ મનજૂર/ભાડે/ પટે બપિા ગબનસેતીની

૩

મનજુરી બપિી, સરષારી પનચાયત હ્તષની જમીનોના ઝાડ ષાપિાની મનજુરી, ્મશાન/
ષર્તાન માટે જમીન નીમ ષરિી, હામતળ નીમ ષે અ્ય ાહેર હે ુ માટે જમીનો
નીમ ષરિાની મનજુરી બપિી, સરષારી પડતર/હૌચર જમીન સન્થાવ/્યહષતવને
રા્ટ ષરિી, હ.ધા. ષ.૪૩ ની જમીન ગબનસેતી હે ુ માટે તબદીલ ષરિી, શૈષાગણષ
તથા ાહેરહે ુ માટે મહે ૂલ માફી બપિી, મ્્યોયોહ માટે તળાિ ભાડે બપિા,
જમીન મહે ૂલ ષાયદાની ષલમ- ર૦૩, ર૧૧ તથા જમીન મહે ૂલ વનયમ-૧૦૮(૩)
હેઠળ અપીલ/ રીિીઝનની સતા
ૃ વ્

જજ્લામાન મામલતદાર અને

ુન
ાપનચરીવ તમામની ષામહીરી યપર દે સરે સ તથા વનયનરણ રાસ .
૪

પેરોલીયમ પેદાશોના પરિાના બપિા, પનહડત હદનદયાળ

ુ રાત બિ્યષ ચીજ િ્ ુ ધારા હેઠળ
રાહષ સહષારી ભનડારના પરિાના બપિા, જ
ષાળા બાર ષરતાન ત્િો સામે પી.બી.એમ.ષેસ ષરિા.
પ

વન ૃત થયેલા ષમશચારીવના પે્શન મનજુર થિામાન વિલનબ થાય

તેમ હોય તો, ષામ ચલાય પે્શન મનજુર ષરિા બાબત.

સરષારી ષમશચારીવના

એષ િર્ ા યપરાનત બાષી પહાર ભ્થાવ હષષદાિા મનજુર ષરિા ૂા.૧૦૦૦૦/ુ ીના ષ્ટીજ્સી બીલ મનજુર ષરિા.
ધ

વન ૃત થયેલ ષમશચારીવના પે્શન ષેસ

ુ ન સચશ યપર વનયનરણ રહે તે જો ુ ન
સમયસર મોષલાિાય તે ુ ન વનયનરણ ષર .
૬

િહશ-૩ અને ૪ માનથી તાબાના ષમશચારીવના વિરુ્ધના થતા

બષોપો ંહેની અરÒવ/રજૂબતો ંહે રાથવમષ તપાસ/સાતાષીય તપાસ ષરાિિા
અને તપાસ અહેિાલના બધારે વશષા ા્મષ પહલાન લેિા વનણશય ષરિો.
િહશ-૧ અને ર ના તાબાના ષમશચારીરીવ સામેના બષોપો ંહે રાથવમષ
તપાસ ષરિી, સરષારરીમાન વશષા ા્મષ પહલાન લેિા રીપોટશ ષરિો.
સંપણી વનયમો -૧૯૯૮
સતાવ.

નાણાનષીય સતા

ુ બ ષલેષટરરીને સંપિામાન બિેલ તમામ નાણાનષીય
જ

૭

જજ્લામાન ચાલતા મ્યાન ભોજન ષે્રોની દે સરે સ તથા તેની

બષ વ્ મષ તપાસણી. યપલ્ધ થતી રા્ટમાનથી તાલુષાના ષે્રો માટે રા્ટની
ફાળિણી ષરિી.

મ.ભો.યો. ષે્રોની બષ વ્ મષ તપાસણી ષરિી.

યો્ય સનચાલન માટે જણામ બિેલ ષાવતસો માટે પહલાન લેિા બાબત.
સમયાનતરે મ.ભો.યો. યોજનાની સમીષા ા ષરિી.
ુન
સમર જજ્લા પુરિઠા તનરની દે સરે સ અને વનયનરણ રાસ .

૮

જજ્લા પુરિઠા અવધષારીરીના હષષો સામેની અપીલો સાનભળિી.
ુ ના પુરિઠાની યપલ્ધી તથા ાળિણી.
જજ્લામાન બિ્યષ ચીજિ્ વ
પુરિઠાને લહતી ષામહીરી.
લોષ સમ્યાવ ુ ન વનિારણ.

સરષારરી વારા ફાળિિામાન બિતી િહીિટી

રા્ટની સમયસરના િપરાશની દે સરે સ.

રાહષો,િપરાશષતર્ ા, બીનસરષારી

સન્થાવ, સેિાભાિી સન્થાવ સાથે સનષલન
૯

ષલેષટર ષચેરીની તમામ શાસાવની ષામહીરી યપર દે સરે સ

ુન તથા વનયનરણ રાસ .
લાિિો.

ષમશચારીરીવના રનો સાનભળિા અને તેનો યષેલ

૧૦

સરષારરી તરફથી અછત ાહેર ષરિામાન બિે ્યારે રાહત

ષામની િહીિટી મનજુરીની સતા
ૂા.પ૦૦૦૦૦૦/-

જજ્લા અછત રાહત સવમવતની પ ૂિશ મનજુરીથી

ુ ીના ષામો.
ધ

જજ્લા અછત રાહત સવમવતની પ ૂિશ મનજુરીની અપેષા ાએ ૂા.રપ,૦૦,૦૦૦/ુ ીના ષામો.
ધ
રાહત ષામની તાનવરષ મનજુરી બપિાની સતા.

-

અછત ાહેર

થયા બાદ
પીિાના પાણી ંહે તથા જજ્લામાન ચાલતા રાહત ષામોની બષ વ્ મષ
ચષાસણી, તે ુ ન વનયનરણ અને દે સરે સ.
પીિાના પાણીની રજૂબતો ંહે જૂરી ષાયશિાહી ષરિી.
અછત સમય દર્યાન જજ્લામાન ઘાસ, પાણી, રાહત ષામ અને અશષત/
વનરાધારોને ષેશ ડો્સ બપિી.
૧૧

હડઝા્ટર મેનેજમે્ટને લહતી ષામહીરી ુ ન અમલીષરણ.

૧ર

ુ રામઝેશન ષામહીરી ુ ન
એલ.બર.સી. ષો્્ ટ

૧૩

જજ્લાની વિવિધ ષવમટીવના ચેરમેન તરીષે ષામહીરી ુ ન સનષલન.

૧૪

જજ્લા ષષા ાએ તમામ રષારની ચટણી
નૂ
ષામહીરી ુ ન સનચાલન.

ુ રવિઝન તથા વનયનરણ.
પ

૧પ

જજ્લામાન જુદા જુદા વિભાહોની ષચેરીવની બષ વ્ મષ તપાસણી.

૧૬

જજ્લાની જુદીજુદી ષચેરીવના રનોના વનષાલ માટેની સનષલન અને ફહરયાદ

સવમવતની મીટંહમાન સમીષા ા ષરિી.
૧૭

માન.સનસદ/ ધારા સ્યરીવના રનો સનષલન સવમવતમાન લમ વનષાલ ષરિા.

૧૮

ુ યમનરીરીના '્િાહત' ષાયશરમ ુ ન અમલીષરણ.
માન. ્

૧૯

નાહહરષ અવધષારપર તથા નાહહરષ સેિા ષે્રો હેઠળ થતી ષામહીરી ુ ન

ુન
મોનીટરંહ ષર .
ર૦

જજ્લા ષચેરી સાતે તમામ રષારની મીટંહો ુ ન બયોજન તથા અમલીષરણ

ુન
ષર .
ર૧

માન.રભારી સગચિરીની લોષદરબાર ંહેના ષાયશરમ ુ ન બયોજન તથા

ુન
અમલીષરણ ષર .
ર

અવધષ જજ્લા મેÒ્રેટરી
ુન
બમ
પોલીસ અવધવનયમની ષલમ-૩૩, ૩૭ (૧) અને ૩૭(ર) હેઠળના

રવતબનધષ

ુષમ બહાર પાડિા, ્િરષાણ માટે નિીન રીચલોડ બન ૂ ષ પરિાના

બપિા, તૈયાર દાૂસા ુ ન િેચિાના હનહામી તથા ષાયમી પરિાના બપિા,ચાહર્ય
અને પ ૂિશ મવતહાસની ચષાસણીની ષામહીરી, રીિો્િર, વપ્તોલ, રાયફલ અને
બન ુ ષના પરિાના તાા ષરિા, ્ટોરે જ પરિાના તાા ષરિા,વિડીયો પરિાના તાા
ષરિા. ષ

રા્ટ ફાળિણીના

ુષમો ષરિા ૂા.પ૦૦૦/-

ુ ીના ષ્ટીજ્સી બીલો
ધ

મનજુર ષરિા.
×

અરેની ષચેરીના પર નન. એ.ડી.એમ./સતાસંપણી/િશી/
ુ બ સંપિામાન બિેલ તમામ નાણાનષીય સતાવ.
જ

નન.મ.એસ.ટી./ િશી/ ર૦૦૩

તા.૧૮/૬/ર૦૦૪

-

તા.ર૩/ર/ર૦૦૦

અરેના

ુષમ

ુ બની સંપિામાન બિેલ તમામ
જ

ષામહીરી.
અવધષ ષલેષટર (સનષલન)

સનષલનની મીટંહો યોજિાની બર.બમ.ટી

ની ષામહીરી ુ ન સનષલન ષામહીરી.
૩

વનિાસી અવધષ ષલેષટરરી

વન ૃત િહશ-૩, ૪ના ષમશચારીવના પે્શન

ષેસો મનજુર ષરિા ંહેની દરસા્તો ષરિી.
ષચેરી તરફથી દરે ષ શાસા દફતરો વારા રજૂ થયેલ ષામહીરી/ રે ષડશ ુ ન
ુ રવિઝન ષરી, બસરી વનણશય લેિા ંહે ષલેષટરરી સમષા રજૂ ષર .
ુન
પ
િી હિનશ્સ તાલીમના નોડલ અવધષારી તરીષેની ષામહીરી.
એલ.બર.સી.ની ષામહીરીના નોડલ વહફસર તરીષે ષામહીરી.
જજ્લા ષષા ાએથી

ુ ત થયેલ ચટણી
ર
નૂ
ંહેની ષામહીરી

સરષારરી તરફથી માનહિામાન બિતી માહહતી ુ ન સનષલન ષરી પુરી પાડિી.
ષ

તમામ રષારના ષ્ટીજ્સી બીલો,

ુ ાફરી ભ્થાન બીલો, અનાજ,પનસા
સ

તહેિાર પેશહી મનજુર ષરિા.
×

અરેના

ુષમ નન. એ.ડી.એમ./સતાસંપણી/ િશી/ તા.ર૩/ર/ર૦૦૦

સંપિામાન બિેલ તમામ નાણાનષીય સતાવ.

ુ બ
જ

જમીન શાસા, મહેષમ શાસા

તરફથી નાયબ મામલતદારરી એ તૈયાર ષરે લ વનણશય માટેની ફામલ ચષાસણી ષરીને
ષલેષટર સાહેબ/અવધષ ષલેષટર સાહેબને અગભરાય સહ મોષલિી.
૪

નાયબ ષલેષટરરી

મ્યાન ભોજન યોજના ષ

યોજનાના અમલ માટે સમર જજ્લાની મ.ભ.યો.ની

ષામહીરીની દે સરે સ, ષે્રોની બષ વ્ મષ તપાસણી.
×

સનચાલષો/ મદદનીશ/ રસોમયાની વનમ ષન ૂ બપિી.

ઘ

ૂ / ષાયમી ધોરણે
ષાવતવ/ હેરરીવતવ બદલ ્ટાફની ફરજ મો ફ

વશષા ા્મષ ષાયશિાહી. ષ

ટા ષરિાની

યપલ્ધ થતી રા્ટમાનથી નાયબ ષલેષટરરી વારા

તાલુષાને રા્ટ ફાળિિી.
×

ુન
હહસાબોની સરામ, તમામ મામલતદાર ષચેરીવ ુ ન વહડટ ષર .

ઘ

ુન ષ
એ.Ò. ષચેરી, રાજષોટ વારા હહસાબો ુ ન વડીટ ષરાિ .

મ.ભો.યો.

ષે્રની બષ વ્ મષ તપાસણી ષરિી.
×

યો્ય સનચાલન માટે જણામ બિેલ ષાવતવ માટે પહલાન ભરિા.

ઘ

સમયા્તરે યોજનાની સમીષા ા ષરિી. ષ

દરે ષ ષામષાજના હદિસો

દર્યાન બાળષોને પ ૂરતા રમાણમાન ભોજન મળે છે ષે ષેમ? તેની દે સરે સ રાસિી.
સોરાષની

×

ુ િતા, જ્થાની સમયસર ફાળિણી, સચશની રષમ સમયસર મળે
ણ

છે ષે ષેમ?
ઘ

યોજનાના અમલીષરણ બાબતે નાયબ ષલેષટરરી વારા માસ દર્યાન ૪

તાલુષાની ફરÒયાત અને ર૦ ષે્રોની બષ વ્ મષ તપાસણી ષરિી.
પ

જજ્લા પુરિઠા અવધષારીરી
સમર જજ્લા પુરિઠા તનરની દે સરે સ અને વનયનરણ, ષાયદાથી રા્ત અવધષાર

નીચે ષેસો ચલાિિા અને અપીલો સાનભળિાની ષાયશિાહી, જજ્લામાન બિ્યષ ચીજ
ુ ના પુરિઠાની યપલ્ધી તથા ાળિણી, લોષ સમ્યા વનિારણ.
િ્ વ
સરષારરી વારા ફાળિિામાન બિતી િહીિટી રા્ટના સમયસરના િપરાશની
દે સરે સ.

રાહષો,િપરાશષતર્ ા, ગબન સરષારી સન્થાવ, સેિાભાિી સન્થાવ

સાથે સનષલન. ૬

અવધષ સાસ જમીન સનપાદન અવધષારીરી

જમીન સનપાદન ષરિા ંહેની

તમામ રહ ્ રયા ષરિી. સરષારીરી તરફથી નષષી ષરિામાન બિેલ લષયાનષ
ષામહીરી.
૭

-

ુ બની
જ

જમીન સનપાદન અવધવનયમ અ્િયેની ષામહીરી.

જજ્લા બયોજન અવધષારીરી

જજ્લા બયોજનની મળિાપાર જોહિામવ

ુ બ રા્ટની ફાળિણી તથા ભૌવતષ રહવતની વિહતોની દે સરે સ રાસિી.
જ
ફાળિણી

-

રા્ટની

જજ્લા બયોજન મનડળમાન મનજુરી મેળિી વિવિધ યોજના

હેઠળની રા્ટની ફાળિણી તથા વનયનરણ.
૮

જનસનપષશ અવધષારીરી

જનસનપષશ ષે્ર વારા ષચેરીએ બિતા નાહહરષોને

ષચેરીની જુદીજુદી શાસાવની ષામહીરીની માહહતી બપિી, જનસેિા ષે્રો ંહે
ુન
માહહતી બપિી તથા જૂરી માહશદશશન પુૂ પાડ .

પહાર બીલો, ષ્ટીજ્સી/

ડી.સી. બીલો, ટી.એ. બીલ તથા એષાય્ટને લહતી ષામહીરી
ષચેરીના યપાડ અને િહંચણી અવધષારી તરીષેની ફરજો.

-

૯

ચીટનીશરી

સનબવન ધત શાસા દફતરથી રજુ થયેલ ષામહીરી ુ ન

ુ રવિઝન
પ

ષરી તે ંહે ષાયદાષીય જોહિામવ તપાસી અગભરાય સાથે બસરી વનણશય ંહે
યપરી અવધષારીરીવને ફામલો રજૂ ષરિાની ષામહીરી. -

-

જજ્લા ષચેરીમાન

પોતાની શાસાિાર ષામહીરી યપર સીધી દે સરે સ રાસિી, નાયબ મામલતદારરી
પાસેથી વનણશય લેિા માટે બિેલ તૈયાર ફામલોને ચષાસી, યપલા અવધષારીરીને વનણશય
માટે અગભરાય સહ મોષલિી.
૧૦

અવધષ ચીટનીશરી

૧૧

એષ્રા ચીટનીશરી

૧ર

મામલતદારરી ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ

જજ્લામાન બષ વ્ મષ / ુ દરતી

બપવતવ યભી થતાન તેને લહતી ્યિ્થાપનની તમામ રષારની ષામહીરી ષરિી.
જજ્લામાન બિતા પ ૂર વનયનરણને લહતી તમામ ષામહીરી,
તમામ બપવતવ સામે બચાિ માટે પ ૂિશ તૈયારીવ ૂપે મોષરીલ તથા તાલીમને
ુન
લહતા ષાયશરમો/વશગબરો ુ ન બયોજન ષર .

એજ્સીવ વારા મળતી સહાય માટેની

રા્ટ ે તે એજ્સીવને ફાળિણીની ષામહીરી જજ્લાષષા ાનો ષ્રોલૂમ ષાયશરત
રાસિો. રાહત બતાિની ષામહીરી ુ ન જજ્લાષષા ાએ સનષલન ષરી રાજયષષા ાએ રીપોટશ
ષરિો.
સબ હડિીઝનલ(રા્ત)
૧

ષષા ાએ

સબ હડિીઝનલ મેÒ્રેટરી રાનત હોધરા /હાલોલ,શહેરા

તેવના

સનબવન ધત સબ હડિીઝનમાન ષાયદો અને ્યિ્થાની ાળિણી.
સી.બર.પી.સી. હેઠળ ચે્ટર ષેસો ચલાિિા તથા તડીપાર ષેસો ચલાિી
વનણશય લેિા.
સી.બર.પી.સી.૭૪ હેઠળ બષ વ્ મષ

ૃ્ ન
ુ ા ષેસો ચલાિિા.

સી.બર.પી.સી.૯૩ હેઠળ રોહીબીશન ષેસો ચલાિી વનણશય લેિા.
બ્સ એષટ હેઠળ પાષ સનરષાણના પરિાના બપિા તથા તાા ષરિાની
ષામહીરી.
હોટલ પરિાના બપિા ંહેની ષામહીરી.
પેરોલીયમ પેદાશ ંહેના ષેસોમાન એનવસી ંહેના અગભરાય બપિા.
પોલીસ ્ટેશનો, સબેલોની તપાસણીની ષામહીરી.
બી.પી.એષટ હેઠળ નષષી થયેલી ષામહીરી.
વસનેમા/મનોરન જન/વિડીયો સે્ટરની તપાસણી.
સબ હડિીઝનમાન

ુ ત થયેલ મહે લ
ુ ી તથા ષોવરય ષામહીરી ુ ન
ર

ુ રવિઝન
પ

ુન
ષર .
્ટે્પ િે્ડર લાયસ્સ મ્ ુ ષરિા તથા તાા ષરિા. ષચેરીના યપાડ તથા
વનયનરણ અવધષારી તરીષેની ષામહીરી. -

સબહડિીઝન(રા્ત) ષષા ાએથી

તાલુષાષષા ાની તમામ ષામહીરીની સમીષા ા તથા વનયનરણ

તાલુષા ષષા ાએ
૧

ુ ીિ મેÒ્રેટરી
મામલતદારરી અને એષઝીષ ટ
તાલુષાષષા ાએ મહે ૂલી, મ.ભો.યો. તેમજ પુરિઠાને લહતી તમામ

ષામહીરી.
સેતીની જમીનો ંહે જુદા જુદા ષાયદાવ હેઠળના ષેસો ંહેની તમામ રષારની
ષામહીરી.
તમામ રષારની િ ૂલાતને લહતી ષામહીરી.
સરષારરી વારા નષષી થયેલ લષયાનષ રમાણેની ષામહીરી.
સી.બર.પી.સી. એષટ હેઠળ ષલમ-૧૦૭, ૧પ૧ હેઠળ રજૂ થયેલ ષેસોના
તહોમતદારોને ામીન બપિા ંહેના વનણશયો લેિા.
તાલુષામાન ષાયદો અને ્યિ્થાની ાળિણી.
સરષારરીના ધારાધોરણ

ુ બ જુદા જુદા ષાયદા હેઠળ પરિાનહીવ બપિી,
જ

મ્્પેષશન ષરિા, ્થળ તપાસ ષરી અગભરાયો બપિા.
દર માસે તલાટીરીવની મીટંહ યોÒ મહે ૂલી ષામહીરીની સમીષા ા.
જનસેિા ષે્રો વારા લોષોની અરÒવનો વનષાલ તેમજ મ-ધરા ષે્રો વારા
એલ.બર.સી.ને લહતી ષામહીરી ષરિી.
ચટણીને
નૂ
તથા મતદાર યાદીને લહતી તમામ ષામહીરી.
શહેરી વિ્તારને લહતી તમામ ષામહીરી ષરિી.
બિષ તથા ાવતને લહતા તેમજ અવધવનિાસને લહતા રમાણપરો બપિા.
ષચેરીના યપાડ અવધષારી તરીષેની ષામહીરી.

-તાલુષાષષા ાની તમામ

ષામહીરી ુ ન સનષલન તથા દે સરે સ.

શહેરા.
રષરણ-૪

(વનયમ સનરહ-૩)

ષલેષટર ષચેરીના વનયનરણ હેઠળના અવધષારીવ અને ષમશચારીવએ યપયોહ ષરિાના
ૂચનાવ, વનયમસનરહ અને દફતરોની યાદી:-

વનયમો, વિવનયમો,
અ. નન.
૧

દ્તાિેજનો રષાર

૧૯૪૮ નો

રા્તી ્થાન ુ ન સરના ુ ન

ુન
બમ
હણોત િહીિટ અને સેતીની જમીનનો ષાયદો અને તે

હેઠળના વનયમો રી સી. એમ. જો ્ ા ી
શીિ ્ બનહલો,

ુ ીિસર્ ીટી બોયઝ હો્ટેલ સામે, નિરન હપુરા, અમદાિાદ-૯,
ન

ટે.નન.ર૬૯૦૮રરપ
ર

ુ રાત સેત જમીન ટોચ મયર્ ાદા ધારો ૧૯૬૦ અને તે હેઠળના વનયમો
જ
-સદર-

૩

મહે ૂલી હહસાબ વનયમ સનરહ-૧૯૩૦

દરિાા, અમદાિાદ.

સરષારી પુ્તષ ભનડાર,ભર, લાલ

ુ ેશન
એજ ષ

ુ સેલસશ,૧૭૧૧/પ, બીે માળ, બાલા હ મ
ુ ાન, હાનધી રોડ,
ષ

અમદાિાદ. ફોન નન.ર૧૩પ૭૮૪
૪

શર અવધવનયમ-૧૯પ૯ અને શર વનયમો-૧૯૬ર

રીÒ લો હાયસ,૩૬પ

-સિર્ ોદય ષોમે સે્ટર, રીે માળ, Ò.પી.વ. પાસે, અમદાિાદ. ફોન
નન.રપપ૦૩૧પ૩
પ

ુન
બમ
વસનેમા (વનયમન) અવધવનયમ -૧૯પ૩ અને

ુન
બમ
વસનેમા વનયમો

૧૯પ૪ રાજ્થાન લો હાયસ,હામ ષોટશ રોડ, જોધપુર-૧ ફોન નન.ર૪૭૩૩૬ /ર૪૭૯૬પ
૬

એષસ્લોÒિ એષટ-૧૮૮૪ અને એષસ્લોÒિ રુ્સ ૧૯પ૬

લો પ્લીસસશ

(મ્ડીયા) રા.લી., ૧૮/એ, સરદાર પટેલ માહશ, પો્ટ બોષસ નન.૧૦૭૭,
અ્હાબાદ-૧.
ફોન નન.ર૬ર૩૭૩પ
૭

સીટીજનશીપ એષટ-૧૯પપ અને સીટીજનશીપ રુ્સ-૧૯પ૬

૮

પેરલીયમ એષટ-૧૯૩૪ અને પેરલીયમ રુ્સ-ર૦૦ર

૯

ુ ન ા વિરોધી ધારો ૧૯૮પ
ડ

-સદર-

-સદર-

શીતલ લો હાયસ, સતર તાલુષા સોસાયટી

રોડ, મ્ષમટેષા, બરમ રોડ, અમદાિાદ.
૧૦

ુન
બમ
પોલીસ અવધવનયમ-૧૯પ૧

ધી ્ ુ

ુ રાત લો હાયસ, પહેલો
જ

માળ, બાિા લતીફની હલી,રણ દરિાા, અમદાિાદ.
૧૧

ફોજદારી ષાયશરીવત સનહીતા - ૧૯૭૩

વમરા

ુ ષનપની, ર૦૪/એ, વસ્ધાથશ
ષ

ષો્પ.મ્ષમટેષા વહફસ પાછળ, હદનેશ હોલ પાસે, બરમ રોડ, અમદાિાદ-૯.
૧ર

ુ ન (રે ્ લ
ુ શ
ફોરે ન ષો્રી્ શ
ે ન) એષટ-૧૯૭૬ લો પ્લીસસશ

(મ્ડીયા)રા.લી., ૧૮/એ, સરદાર પટેલ માહશ, પો્ટ બોષસ નન.૧૦૭૭,
અ્હાબાદ-૧, ફોન નન.ર૬ર૩૭૩પ
૧૩

સાિશજવનષ સાન પાનની જ્યા(હોટલ/ હે્ટ હાયસ) ચલાિિા બાબતના

વનયમો-૧૯૯૯ સરષારરીના હેઝેટથી રવસ વ્ ધ થયેલ છે .
૧૪
૧પ

ુ રાત વસનેમા (વિડીયો વારા રદશશન વનયમન) વનયમો -૧૯૮૪
જ
ધી Ò.સી.એસ.(પે્શન)રુ્સ-ર૦૦ર

-સદર-

સરષારી પુ્તષ ભનડાર,ભર, લાલ

દરિાા, અમદાિાદ.
૧૬

ુ ેશન, ફરજમો ુ ફી,
ધી Ò.સી.એસ.(જોમનંહ ટામમ,ફોરે ન સિર્ ીસ,ડે્ ટ

ુ લ)
ડીસમીસ્સ અને રી િ

-સદર-

૧૭

ધી Ò.સી.એસ.(જનરલ ષ્ડીશનંહ વફ સિર્ ીસ) રુ્સ-ર૦૦ર.

૧૮

ધી Ò.સી.એસ.(એડીશ્સ

૧૯

ધી Ò.સી.એસ.(રાિેલંહ એલાય્સ) રુ્સ-ર૦૦ર.

ર૦

ધી Ò.સી.એસ.(પે) રુ્સ-ર૦૦ર

-સદર-

ર૧

જમીન મહે ૂલ અવધવનયમ-૧૮૪ર

-સદર-

ુ પે) રુ્સ-ર૦૦ર. -સદર-સદર-

-સદર-

રર

જમીન મહે ૂલ અવધવનયમ-૧૯૭ર

સરષારી પુ્તષ ભનડાર, ભર, લાલ

દરિાા, અમદાિાદ.
સી.એમ.જો ્ ા ી
વશિમ બનહલો,

વુ નિસર્ ીટી, બોયઝ હો્ટેલ પાસે, નિરન હપુરા, અમદાિાદ-૯.

ર૩

ૃષા છે દન અવધવનયમ સરષારી પુ્તષ ભનડાર, ભર, લાલ દરિાા,

સૌરા્ર

અમદાિાદ.
ર૪

જમીન સનપાદન અવધવનયમ

-સદર-

રપ

જમીન સનપાદન વનયમ સનરહ

-સદર-

ુ રાત ્ટે્પ સ્લાય એ્ડ સે્સ રુ્સ-૧૯૮૭-સદરજ

ર૬
ર૭

ુ ીટી
નાણાનષીય અ્ષયામતોની ામીનહીરીષરણ અને પુન:વનમાણ અને સીષ ર

હહતના અમલ બાબત
ર૮

અવધવનયમ-ર૦૦ર

મહે ૂલી હષષ પરષનો ષાયદો

-સદર-

૬૪/ર, ષામધે ુ ન ષો્પલેષા, પાનજરાપોળ,

ંબાિાડી, અમદાિાદ.
ર૯

નાની બચત યોજના - ૧૯૯૮ રી એ. એન.

ુ રેા

બી.એલ.-૧૯, બનનદ વિહાર,
ેલ રોડ, નિી
૩૦

હદ્હી

પ્લીષ રોિીડ્ટ ફનડ યોજના
ુ રાત નહરપાગલષા અવધવનયમ- ૧૯૬૩ અને તે હેઠળના વનયમો
જ

૩૧

સરષારી

પુ્તષ ભનડાર, ભર, લાલ દરિાા, અમદાિાદ.
૩ર

ુ રાત રાજય સેિા િતશ ષન ૂ વનયમો-૧૯૭૧
જ

૩૩

ુ રાત રાજય સેિા (વશ્ત અને અપીલ) વનયમો-૧૯૭૧
જ

૩૪

ુ રાત વસવિલ સિર્ ીસ (રા) રુ્સ-ર૦૦ર -સદરજ

૩પ

ુ રાત
જ

-સદર-

્ુ ષી સેિા (વશ્ત અને અપીલ) વનયમો-૧૯૭૧

-સદર-

-સદર-

૩૬

બ ?
્ ્ય (
્ ્્્્ :
્ ય :) ભ- '
્ ્્ ્ યચ્:ય્્્ ્ બ'્ઢષઠપડ -સદર-

૩૭

બ ?
્ ્ય (
્ ્્્ :
્ ચ્ :) ભ- '
્ ્્ ્ યચ્:ય્્્ ્ ૮હ્ય્્ ૯
્ વ

ચ્ વ્ (ઢષઠપડ
૩૮

મ (
્ ય વ્ '્ ્ ય્ચ્(:ય ૮':?ય્ય(્્ :
્ ય ૬ ચ્ઝ્્્ વ્ ્્્ :
્ ય૯

બ'્ઢષઠપ,
૩૯

-સદર-

-સદર-

તઝ ્ મ (
્ ય વ્ '્ ્ ય્ચ્(:ય ૮':?ય્ય(્્ :
્ ય ૬ ચ્ઝ્્્ વ્ ્્્ :
્ ય૯

ચ્ વ્ (ઢષઠપ,
રષરણ-પ

-સદર-

(વનયમ સનરહ - ૪)

વનવત ઘડતર અથિા વનવતના અમલ સનબધ
ન ી જનતાના સ્યો સાથે સલાહ પરામશશ
અથિા તેમના રવતવનવધ્િ માટેની ્યિ્થાની વિહત.
પ.૧

વનવત

ઘડતર

અ. નન.

વિ ્ ાય /

જૂરી છે ? (હા/ના)
૧

ુ ૃો

ુ ન જનતાની સહભાહીતા

વુ ન વ્ ચત ષરિા ુ ન

જનતાની સહભાહીતા મેળિિા માટેની ્યિ્થા

જજ્લા ષષા ાએ જજ્લા ષલેષટરરીના અ્યષાપદે જજ્લા સનષલન સવમવતની

રચના ષરિામાન બિેલ છે .

બ બાબતે જનતાના રનોની રજુબતો સનસદસ્યરી /

ધારાસ્યરીવ વારા સદર બેઠષમાન રજૂ ષરિામાન બિે છે .

જજ્લા સનષલન

ુ ૃ ાવ યપરાનત સનસદસ્યરી / ધારાસ્યરીવ

સવમવતની બેઠષમાન ષાયશષોરના ષાયમી

તરફથી પુછિામાન બિેલ રનોના જિાબ જજ્લાના સનબધ
ન ષતર્ ા ષચેરીવના િડારીવ
પાસેથી મેળિિામાન બિે છે અને સદર બેઠષમાન સનષલનની તમામ ષચેરીવના
િડારીવને હાજર રાસિામાન બિે છે અને સનસદસ્યરી/ ધારાસ્યરીવ વારા
પુછિામાન બિેલ રનોની વિ્ ૃત ચચર્ ા ષરી સવમવતની બેઠષમાન યો્ય વનષાલ ષરીને
તેવને જિાબ પાઠિિામાન બિે છે .
ર

જજ્લામાન રાફીષ સમ્યા વનિારણ સવમવત

હા

જજ્લામાન રાફીષ

સમ્યા વનિારણ માટે જજ્લા રાફીષ સમ્યા વનિારણ સવમવતની રચના ષરિામાન
બિેલ છે તથા રાફીષને લહતી સમ્યાની વરમાવસષ મીટંહ બોલાિિામાન બિે છે
તેમજ રાફીષને લહતા રનોનો વનષાલ ષરિામાન બિે છે .
૩

ેલ

ુ ાષાત બોડશ અને ેલ સલાહષાર સ્યોની વનમ ષન ૂ
લ

હા

ેલ

ુ ાષાતી બોડશ અને ેલ સલાહષાર સ્યોની વનમ ષન ૂ ષરિા માટે એષ સવમવત
લ
બનાિિામાન બિેલ છે . ેમાન ેલના ષેદીવને લહતા રનોની ચચર્ ા ષરિામાન બિે
છે અને તેનો વનષાલ ષરિામાન બિે છે .
૪

પોલીસ સલાહષાર સવમવત

હા

પોલીસ સલાહષાર સવમવતની રચના

ષરિામાન બિેલ છે . ેમાન જજ્લાના પોલીસ વિભાહને લહતા રનોની ચચર્ ા ષરિામાન
બિે છે અને તે ુ ન વનરાષરણ ષરિામાન બિે છે .
પ

તાલુષા ષષા ાએ રહરી સવમવતની રચના

બેઠષ બોલાિી યોજનાષીય
૬

હા

દર માસે સ્યોની

ૂચના મેળિિા અમલીષરણ વિહેરે યપર ચચર્ ા

બિ્યષ ચીજ િ્ ુ અને તેના પુરિઠા વિ ્ ાયષ બાબત

હા

બિ્યષ ચીજ િ્ ુ અને તેના પુરિઠા વિ ્ ાયષ નીવત ઘડતર રાજય
ષષા ાએ સરષારરી વારા થાય છે .
૭

સરષારરી તરફથી જયારે અછત / અધશઅછત ાહેર ષરિામાન બિે ્યારે

જજ્લામાન અછત રાહત સવમવતની રચના ષરિામાન બિે છે .
ષરિાના,પીિાના પાણીની
તેિા રમÒિીવના

હા

રાહત ષામો શૂ

વુ િધા ષરિાની, રાહત ષામ પર મજુરીએ ન જમ શષે

ુ ુ નબીજનો ેિા ષે

ૃ્ધ,અશષત,અપનહ,સહભર્ ા મહીલા અને

બાળષોને ષેશડો્સ ચુષિિાની,બ ષામહીરીની ્યિ્થા મામલતદારરી તાલુષા વિષાસ
અવધષારીરી વારા ષરિામાન બિે છે .

૮

પાણી સવમવતની રચના ષરિામાન બિેલ છે .
વુ િધા ષાયશપાલષ મજનેરરી,

હા

પીિાના પાણી ંહેની

ુ રાત પાણી પુરિઠા અને હટર ્યિ્થા બોડશ વારા
જ

ષરિામાન બિે છે .
રષરણ-પ

(વનયમ સનરહ-૪)

વનવત ઘડતર અથિા વનવતના અમલ સનબધ
ન ી જનતાના સ્યો સાથે સલાહ પરામશશ
અથિા તેમના રવતવનવધ્િ માટેની ્યિ્થાની વિહત.
પ.ર

વનવત

અ. નન.
જૂરી છે ?
૧

અમલ
ુ ૃો

વિ ્ ાય /
(હા / ના)

ુ ન જનતાની સહભાહીતા

વુ ન વ્ ચત ષરિા ુ ન

જનતાની સહભાહીતા મેળિિા માટેની ્યિ્થા

જજ્લામાન રાફીષ સમ્યા વનિારણ

હા

બ બાબતે જનતાના ચટાયે
ન ૂ લા

સ્યો મીટંહમાન હાજર રહેતા હોય છે .
ુ ાષાતી બોડશ અને ેલ સલાહષાર સ્યોની વનમ ષન ૂ
લ

ર
-

ેલ

૩

પોલીસ સલાહષાર સવમવત

૪

તાલુષા ષષા ાએ રહરી સવમવતની રચના

બેઠષ બોલાિી યોજનાષીય

હા

હા

--''-

--''-હા

દર માસે સ્યોની

ૂચના મેળિિી તથા અમલીષરણ વિહેરે યપર ચચર્ ા

ષરિી.
પ

સનષલન સવમવતની બેઠષ હા

માન.સનસદસ્યરી/ધારાસ્યરીવ બેઠષમાન

હાજર રહેતા હોય છે .
૬

રુ ઢ અને પારદશશષ બનાિિા બાબત હા

ાહેર વિતરણ ્યિ્થા

વિતરણ ્યિ્થા

રુ ઢ અને પારદશશષ બનાિિા માટે તેના અમલમાન લોષોની

ુ ર નીચે
સામેલહીરી બિ્યષ છે . ે હે સ

ુ બની પહર ્ ાદ અને સવમવતવ
જ

સરષારરીએ રચિા ઠરાિેલ છે .(૧)જજ્લા રાહષ
અને રાહષ

ાહેર

રુ ષા ા પહર ્ ાદ,(ર)રા્ય પુરિઠા

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત,(૩)લોષ તષેદારી સવમવત,(૪)તાલુષા નાહહરષ

પુરિઠા અને રાહષ

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત,(પ)શહેર નાહહરષ પુરિઠા અને રાહષ

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત,(૬)જજ્લા નાહહરષ પુરિઠા અને રાહષ

રુ ષા ા સલાહષાર

સવમવત, નીવતવના અમલ અથર્ ે બ વિવિધ સવમવતવમાન જનતા યો્ય રદાન ષરી
શષે છે .
૭

સરષારરી તરફથી જયારે અછત/અધશઅછત ાહેર ષરિામાન બિે ્યારે

જજ્લામાન (૧) અછત રાહત સવમવતની રચના ષરિામાન બિે છે . (ર)પાણી સવમવતની
રચના ષરિામાન બિે છે .

હા

જજ્લા અછત રાહત સવમવતમાન જજ્લાના

સનસદસ્યરી/ધારાસ્યરીવનો સમાિેશ ષરિામાન બિે છે . તેમના વારા અછત
દર્યાન ે રજૂબતો ષરિામાન બિે છે તે ંહે સવમવતમાન વનણશય લેિામાન બિે છે .
બમ જનતાના ષામો થાય છે .
રષરણ-૬ (વનયમ સનરહ-પ)

ાહેર તનર અથિા તેના વનયનરણ હેઠળની ્યહષતવ પાસેના દ્તાિેજોની ષષા ાવ
ંહે ુ ન પરષ.
અ.નન. દ્તાિેજની ષષા ા

દ્તાિેજ ુ ન નામ અને તેની એષ લીટીમાન વળસાણ

દ્તાિેજ મેળિિાની ષાયશ પ્ધવત

નીચેની ્યહષતવ પાસે છે /તેના

વનયનરણમાન છે .
ફોજદારી શાસા
ષ

હવથયાર પરિાનાવ ંહેના

ષ
ુ મોની નષલ

હવથયાર પરિાના

ષલેષટર

ષચેરીની રે ષડશ શાસામાન અરÒ બપી તે અરÒ યપર ૂા.૩/- નો ષોટશ ફી ્ટે્પ લહાડી
દ્તાિેજ સનબધ
ન ે વનયત ફી ભરી દ્તાિેજોની નષલ મેળિી શષાય.

રે ષડશ ષીપર,

ષલેષટર ષચેરી, પનચમહાલ, હોધરા.
અષ્્લોÒિ એષટ/ૂ્સ હેઠળ ''ના િાનધા રમાણપર'' ની નષલ

×

િાનધા ¬ રમાણપર
ઘ

¬ ના

-સદર- -સદર-

પેરોલીયમ એષટ/ૂ્સ હેઠળ ''ના િાનધા રમાણપરની નષલ

- સદર -

-સદર- -સદરહોટલ પરિાના અપીલ સનબધ
ન ેના

,

ુષમની નષલ હોટલ પરિાના

ુષમો

-સદર-

-સદરપ

વિવિધ રવતબનવધત ાહેરનામાની નષલો ાહેરનામાન

-સદર- -સદર-

જમીન શાસા
ષ

ુ ષાયદાની ષલમ-૬પ
જમીન મહે લ

અરÒ

રે ષડશ શાસા ષલેષટર ષચેરી, પનચમહાલ, હોધરા

×

સરષારી/પનચાયતી જમીનના ઝાડો ષાપિાની પરિાનહીના

ુષમો
ઘ

બીનસેતી પરિાનહી

નષલ માટેની

ુષમો પરિાનહીના

-સદર- -સદરસરષારી/હૌચર જમીન રા્ટ ષરિા તબદીલ ષરિા ષે િેચાણ બપિા

ષ
ુ મો

-સદર- -સદર,

ુ ષાયદાની ષલમ-ર૦૩ તથા ર૧૧ હેઠળના
જમીન મહે લ

૧૦૮(૬)

ુષમો

ુષમો તથા વનયમ-

-સદર- -સદર-

પ

ુ ાત રમાણપર
રે િ્ ુ રીષિરી િ લ

ણ

હામતળ નીમ ષરિા તથા ાહેર હે ુ માટે નીમ ષરિાના

રમાણપર

-સદર- -સદરુષમો ુષમો

-સદર-

-સદરઞ

મ્્યોયોહ માટે તળાિ ભાડે બપિા બાબતનો

ુષમ

ટ

્મશાન/ષર્તાન માટે જમીન નીમ ષરિા બાબતના

-સદર- -સદર- -સદરુષમો

-સદર- -સદર-

-સદરઠ

્ટે્પ િેચાણ માટેના પરિાના બપિા પરિાના

ષડ

્ટે્પ રીફનડ

ષષ

રા્રીય

ષ
ુ મ

ષ
ુ મ

-સદર- -સદર-

ુ ુ નબ સહાય, વિધિા સહાય/વનરાધાર

-સદર- -સદર- -સદર-

-સદર- -સદરૃ્ધા સહાય, અપીલના

ુષમો

ષ×

જમીન સનપાદન અવધવનયમના ષલમ-૪ અને ૬ ના ાહેરનામા ાહેરનામાન
-સદર- -સદર-

ષઘ

જજ્લા

્ુ યાનષન સવમવત વારા નષષી થયેલ હષંમત, ષાયશિાહી નંધ

ષાયશિાહી નંધ -સદર- -સદરહણોત શાસા
ષ

ષલેષટરરી ષષા ાએથી હણોતધારાની ષલમ-૭૪ તથા ૭૬ ના
હણોતધારાની ષલમ ૭૪ તથા ૭૬ ના

ુષમો

ષ
ુ મોની નષલ, રે ષડશ શાસામાન અરÒ

ષરતાન સનબવન ધત દફતરે થી ષેસના ષાહળો મેળિી નષલ ષરી, રે ષડશ ષાર ુ ન વારા
બપિામાન બિે છે .

રે ષડશ શાસા ષલેષટર ષચેરી, પનચમહાલ, હોધરા

નહરપાલીષા શાસા
ષ

ષલેષટરરી,

ુ ન.પા. અવધ.-૧૯૬૩ ની ષલમ-રપ૮ હેઠળની અપીલોના ઠરાિો
.
અવધ. ૧૯૬૩ની ષલમ-રપ૮ હેઠળની અપીલોના ઠરાિોની નષલ
નષલની માનહણી ષરિી જૂરી ફી ચુષિિાની રહેશે.

ુ ન.પા.
.
અરÒ બપી

રે ષડશ શાસા/ ન.પા.શાસા,

ષલેષટર ષચેરી, પનચમહાલ, હોધરા
એમ.એસ.સી. શાસા
ષ

ષલેષટરરી ષષા ાએ

ુ યમનરી રાહત ફનડ
્

ુ વિભાહના ઠરાિો
સરષારરીના મહે લ

ુ બ
જ

ુ યમનરી રાહત ફનડ
્

અરÒ બપી જૂરી ફી ભરીને ષલેષટર

ષચેરી, પનચમહાલ, હોધરાની રે ષડશ શાસામાનથી મેળિિાની રહેશ.
ે

રે ષડશ શાસા/

એમ.એસ.સી.શાસા, ષલેષટર ષચેરી, પનચમહાલ, હોધરા
×

્િાતનર સેનાનીવ/ બવરતોના પે્શન બાબત -સદર- -સદર- -સદર-

ઘ

સૈવનષ ફનડ

-સદર- -સદર- -સદર-

રષરણ-૭
ુ ી િહીિટ અહ્ય ુ ન ંહ છે . જજ્લાષષા ાએ
રાજયના િહીિટમાન મહે લ
ુ ી િહીિટના િડા તરીષે ફરજ બાિતાન ષલેષટરરી રાજય સરષારના સીધા
મહે લ
રવતવનવધ છે તથા જજ્લામાન રાજયની જજ્લાષષા ાની બિેલી અ્ય ષચેરીવના
સનષલન અવધષારી તરીષે ષામહીરી બાિે છે તેવરી પનચમહાલ જજ્લાના ષલેષટર તથા
જજ્લા મેજજ્રેટ તરીષે ફરજ બાિે છે .
પનચમહાલ જજ્લા ષલેષટર ષચેરી હોધરા સાતે જજ્લા સેિા સદન-૧ માન
બિેલી છે .
ુ ી ષચેરીવ નીચે
પનચમહાલ ષલેષટર ષચેરીની શાસાવ તથા તાબાની મહે લ
રમાણે છે .
•

જજ્લા બયોજન અવધષારીની ષચેરી, બયોજન ભિન, જજ્લા સેિા સદન-૧

પાછળ, હોધરા.
•

નાયબ ષલેષટર અને સબ હડિીઝનલ મેજજ્રેટની ષચેરી, રા્ત હોધરા,

મહાષાળી ચોષ, હોધરા.

નાયબ ષલેષટર અને સબ હડિીઝનલ મેજજ્રેટની ષચેરી, રા્ત લુણાિાડા,

•

માષર્ ેટ યાડશ , લુણાિાડા.
•

જજ્લા પુરિઠા અવધષારીની ષચેરી, જજ્લા સેિા સદન-૧, હોધરા.

•

નાયબ ષલેષટરરી, મ્યાન ભોજન યોજનાની ષચેરી, જજ્લા સેિા સદન-૧,

હોધરા.
મદદનીશ

•

ૂ્તરશારીની ષચેરી, રથમ માળ, જજ્લા સેિા સદન-ર, હોધરા.

વુ પ્ર્ટે્ડે્ટરી, લે્ડ રે ષડશ ષમ એષરીષરણ અવધષારીની ષચેરી, જજ્લા સેિા

•

સદન-૧ પાછળ, હોધરા.
જજ્લા વનરીષાષરી, જમીન દફતરની ષચેરી, સિર્ ે ભિન, જજ્લા સેિા

•

સદન-૧ પાછળ, હોધરા.
ુ ીની ષચેરી, રીજો માળ, જજ્લા સેિા સદનનાયબ ષલેષટરરી, ્ટે્પ ડ ટ

•

ર, હોધરા.
અવધષ સાસ જમીન સનપાદન અવધષારીની ષચેરી, રા્ત ષચેરીની બાજુમાન,

•
હોધરા.

સીટી સિર્ ે

•

વુ પ્ર્ટે્ડે્ટની ષચેરી, સિર્ ે ભિન, જજ્લા સેિા સદન-૧

પાછળ, હોધરા.
•

મામલતદાર ષચેરી, હોધરા.

•

મામલતદાર ષચેરી, ષાલોલ.

•

મામલતદાર ષચેરી, હાલોલ.

•

ુ ોડા.
મામલતદાર ષચેરી, ાન ઘ

•

મામલતદાર ષચેરી, ઘોઘનબા.

•

મામલતદાર ષચેરી, મોરિા(હ).

•

મામલતદાર ષચેરી, શહેરા.
પનચમહાલ જજ્લા ષલેષટરરીના િહીિટી માળસાનો ચાટશ બ સાથે સામેલ છે .
ષલેષટરરી, પનચમહાલ જજ્લામાન બિેલ જજ્લા ષચેરીવના સનષલન અવધષારી

/ જજ્લાના િડા હોમ નીચે રમાણેની જજ્લાની સવમવતવ / બેઠષોના અ્યષા છે .
ષ

પનચમહાલ જજ્લા સનષલન સવમવતની બેઠષ, ષલેષટર ષચેરીના મીટંહ હોલમાન

દર માસે રીા શવનિારે મળે છે . તેમા સનસદસ્યરી / ધારાસ્યરીવ વારા રજુ થતાન
લોષ રનોની ચચર્ ા - વનિારણ થાય છે તથા અ્ય જજ્લાની ષચેરીના િહીિટી
ુ ૃ ાવની ચચર્ ા ષરી તેનો યષેલ લાિિામાન બિે છે .
×

ુ ી અવધષારીરીવની બેઠષ દર માસે ષલેષટર
પનચમહાલ જજ્લાના મહે લ

ષચેરીના મીટંહ હોલમાન મળે છે .
ઘ

જજ્લા પુરિઠા સલાહષાર સવમવત.

,

જજ્લા ેલ

પ

જજ્લા મહહલા

ણ

જજ્લા / નહર એષતા સવમવત.

ઞ

જજ્લા રાફીષ સલાહષાર સવમવત.

ુ ાષાતી બોડશ સવમવત.
લ
રુ ષા ા સવમવત.

ટ

જજ્લા નશાબનધી સલાહષાર સવમવત.

ઠ

જજ્લા તષેદારી સવમવત.

ષડ

જજ્લા ષાયદો અને ્યિ્થા સલાહષાર સવમવત.

ષષ

જજ્લા ંધ્િ વનિારણ સવમવત.

ષ×

જજ્લા જનરલ હો વ્ પટલ સલાહષાર સવમવત.

ષઘ

જજ્લા િેઠરથા સલાહષાર સવમવત.

ષ,

ુ મ િેતનધારાના અમલ ષરિા ંહેની સવમવત.
સેત ્યિ્થા લ ત

ષપ

ુ ી ંહેની તષેદારી સવમવત.
િેઠરથા ના દ

ષણ

જમીન સનપાદન લે્ડ રામસ સવમવત.

ષઞ

્િાતન્ય સેનાનીની સમીષા ા સવમવત.

ષટ

જજ્લા શહેરી વિષાસ સવમવત.

ષઠ

બાજપામ નહર વિષાસ યોજના સવમવત.

×ડ

પેરોગલયમ રોડષટસ સવમવત.

×ષ

ષેરોસીન પહરિહન દર નષષી ષરિા માટે જજ્લાષષા ાની સવમવત.

××

પેરોગલયમ પેદાશમાન ભેળસેળ થતાન અટષાિિા જજ્લાષષા ાની સવમવત.
ૂ વ્

×ઘ

ાત પાણી થતાન રોહો અટષાિિા પીિા ુ ન

્ુ ધ પાણી બપિા માટે

સનષલન સવમવત.
વુ નટની રચના ષરિા ંહેની સવમવત.

×,

એમડઝ

×પ

જજ્લા પોલીસ સલાહષાર સવમવત.

×ણ

જજ્લા / શહેર નાહહરષ પુરિઠા અને રાહષ

×ઞ

જજ્લા બયોજન મનડળની ષાયશિાહષ સવમવત.

×ટ

જજ્લાષષા ાની રાજય રોષડ સહાય સવમવત.

×ઠ

જજ્લા શયોગહષ ષાયશિાહષ સવમવત.

ઘડ

જજ્લા વસંહલ વિ્ડો મ્ડ્રીજ ફોલોઅપ સવમવત.

ઘષ

જજ્લા

ઘ×

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત.

ૂષનપ રોષડ સહાય સવમવત.

ુ્લડ, અસરર્ત એષમના િેચાણિેરાના લાભોની સવમવત.
ુ ૃ ા અમલીષરણ સવમવત.

ઘઘ

ર૦

ઘ,

સામાજજષ અને શૈષાગણષ રીતે પછાત િહર્ ોના ય્ષર્ ા માટેની સવમવત.

ઘપ

જજ્લા / શહેર તષેદારી સવમવત.

ઘણ

ડો. બાબાસાહેબ ંબેડષર બિાસ યોજના સવમવત.
જજ્લા િહીિટી ષામહીરીની સમીષા ા બેઠષો હોિાથી જનતા બ બેઠષમાન ભાહ

ુ સવમવતવમાન જનતાના રવતવનવધવ, ધારાસ્યરીવ,
લમ શષતી નથી. જયારે અ ષ
સનસદસ્યરીવ હાજર રહી શષે છે .
બ બેઠષો સનબવન ધત જજ્લાની અ્ય ષચેરીવ, અ્ય સાતાની ષચેરીવ હોિાથી
ે તે ષચેરી / સાતા વારા તેની ષાયશિાહી નંધ તૈયાર ષરિામાન બિે છે અને
ષાયશિાહી નંધની નષલ સનબવન ધત ષચેરીના અવધષારીરીને અમલિારી માટે મોષલિામાન
બિે છે .

માહહતી (મેળિિાના) અવધષાર અવધવનયમ-ર૦૦પની ષલમ-૮ અને ૯ હેઠળ
ષેટલીષ માહહતી ાહેર ષરિામાનથી

હુ ષત અપાિે છે . તે વસિાયની માહહતી ષાયશિાહી

નંધ જનતા માટે યપલ્ધ છે . ે સનબવન ધત ષચેરીમાન ે તે સવમવતના સ્ય સગચિરીને
તેમની ષચેરીમાન અરÒ બપી નષલ ફી ભયર્ ેથી મળી શષે છે .
રષરણ-૮ (વનયમ સનરહ-૭)
રામટ

ુ મ્ફરમર્ ેશન એષટ-ર૦૦પના અમલીષરણ માટે માહહતી અવધષારીઅને

એપેલેટ વથોરીટીની વનમ ષન ૂ ંહેની વિહત દશર્ ાિ ુ ન પરષ.
જજ્લા ષષા ાની ષચેરીબ ે :
અ.નન. શાસા/ષચેરીનન ુ નામ

ાહેર માહહતી અવધષારીરીનો હો ૃ ો. (પી.બમ.બ .
ે )

એપેલેટ અવધષારીરીનો હો ૃ ો
૧

મહેષમ શાસા / ફોજદારી શાસા / સનષલન શાસા / ્િાહત

્શાસા

અવધષ

ષલેષટરરી (સનષલન)
પનચમહાલ હોધરા.

ષલેષટરરી

પનચમહાલ હોધરા.
ર

ચીટનીશ શાસા (મહેષમ વસિાય), અવધષ ચીટનીશ શાસા/ હીસાબી

શાસા/નાની બચત શાસા/ ચટણી/
નૂ
અછત/ ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ/ મનોરન જનષર શાસા/
સાણ સવનજ શાસા

વનિાસી નાયબ ષલેષટરરી

પનચમહાલ હોધરા

ષલેષટરરી

પનચમહાલ હોધરા
૩

મ.ભો.યો.શાસા
નાયબ ષલેષટરરી

મ્યાન ભોજન યોજના
પનચમહાલ હોધરા.

ષલેષટરરી

પનચમહાલ હોધરા.
૪

પુરિઠા શાસા

પનચમહાલ હોધરા

જજ્લા પુરિઠા અવધષારીરી
ષલેષટરરી

પનચમહાલ હોધરા
પ

અવધષ સાસ જમીન સનપાદન

અવધષારીરીની ષચેરી હોધરા

અવધષ સાસ જમીન સનપાદન અવધષારીરી પનચમહાલ

હોધરા. ષલેષટરરી
પનચમહાલ હોધરા.
૬

રાનત ષચેરી,હોધરા.

હોધરા રાનત હોધરા.

નાયબ ષલેષટરરી

ષલેષટરરી

પનચમહાલ હોધરા
૭

બયોજન શાસા
જજ્લા બયોજન અવધષારીરી

પનચમહાલ હોધરા.

ષલેષટરરી

પનચમહાલ હોધરા.
તાલુષા ષષા ાની ષચેરીબ ે :
અનન

ષચેરીનન ુ નામ ાહેર માહહતી અવધષારીરીનો હો ૃ ો. (પી.બમ.બ .
ે ) એપેલેટ

અવધષારીરીનો હો ૃ ો
૧

મામલતદાર ષચેરી હોધરા

મામલતદારરી હોધરા નાયબ ષલેષટરરી

હોધરા રાનત હોધરા.
ર

મામલતદાર ષચેરી ષાલોલ

મામલતદારરી ષાલોલ નાયબ ષલેષટરરી

હોધરા રાનત હોધરા.
૩

મામલતદાર ષચેરી હાલોલ

મામલતદારરી હાલોલ નાયબ ષલેષટરરી

હોધરા રાનત હોધરા.
૪

મામલતદાર ષચેરી ધોધનબા

મામલતદારરી ધોધનબા નાયબ ષલેષટરરી

હોધરા રાનત હોધરા.
પ

ુ ોડા
મામલતદાર ષચેરી ાન ધ

ુ ોડાનાયબ ષલેષટરરી
મામલતદારરી ાન ધ

હોધરા રાનત હોધરા.
૬

મામલતદાર ષચેરી મોરિા(હ) મામલતદારરી મોરિા(હ)

નાયબ

ષલેષટરરી
હોધરા રાનત હોધરા.
૭

મામલતદાર ષચેરી શહેરા

મામલતદારરી શહેરા

નાયબ ષલેષટરરી

લુણાિાડા રાનત લુણાિાડા
નહરપાગલષા ષષા ાની ષચેરીબ ે :
અ.નન. ષચેરીનન ુ નામ ાહેર માહહતી અવધષારીરીનો હો ૃ ો. (પી.બમ.બ .
ે ) એપેલેટ
અવધષારીરીનો હો ૃ ો
૧

નહરપાગલષા ષચેરી હોધરા

ુ ય અવધષારીરી હોધરા
્

અવધષ

ુ ય અવધષારીરી ષાલોલ
્

અવધષ

ુ ય અવધષારીરી હાલોલ
્

અવધષ

ષલેષટરરી (સનષલન)
પનચમહાલ હોધરા.
ર

નહરપાગલષા ષચેરી ષાલોલ

ષલેષટરરી (સનષલન)
પનચમહાલ હોધરા.
૩

નહરપાગલષા ષચેરી હાલોલ

ષલેષટરરી (સનષલન)
પનચમહાલ હોધરા.
૪

નહરપાગલષા ષચેરી શહેરા

ુ ય અવધષારીરી શહેરા અવધષ ષલેષટરરી
્

(સનષલન)
પનચમહાલ હોધરા.
પ

નહરપાગલષા ષચેરી,

ુ ય અવધષારીરી
લુણાિાડા ્

લુણાિાડા

અવધષ ષલેષટરરી (સનષલન)

પનચમહાલ હોધરા.
૬

ુ ય અવધષારીરી
નહરપાગલષા ષચેરી, સનતરામપુર ્

સનતરામપુર

અવધષ ષલેષટરરી (સનષલન)

પનચમહાલ હોધરા.
રષરણ:-૯
ુ રિાની ષાયશરીવત
વનણશય લેિાની રહ ્ રયામાન અ સ
ૂચન/ હદશા

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય

માહશદશશષ

વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

જો ષોમ હોય તો

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

અમલની રહ ્ રયા

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન થયો હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ
ષરિી ?
ષ

સેતીની જમીનમાન ગબનસેતીનો યપયોહ ષરિા માટે ષરિાના

ુ ષાયદાની ષલમ-૬પ હેઠળ)
જમીન મહે લ

ુન
ુષમો( બમ

ુ ાની અરÒ
(૧) વનયત ન ન

(ર) મનજુર રાસેલ ્લાનની ૧૪ નષલો
(૩) જૂરી ૭/૧ર તથા ફેરફાર નંધની નષલો

(૧૯પ૧થી અરÒની તારીસ

ુ ી)
ધ

(૧) સબનવધત સાતાના અગભરાયો મેળિિાના રહે છે .
(ર) મામલતદારરી ્િારા ્થળ તપાસ પનચનામા સહ અગભરાય સહ રીપોટશ
/દરસા્ત મેળિિામાન બિે છે .

ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર, ચીટનીશ,
વનિાસી નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

ુ વિભાહ(વિિાદ) અમદાિાદ
સગચિરી,મહે લ
×

ુષમ મ્યા તારીસથી ૬૦ હદિસમાન)

સરષારી પનચાયત જમીનમાન ઝાડો ષાપિાની મનજુરી બાબત

્િારા અરÒ
ુ ી)
ધ

(૧) પનચાયત

(ર) પનચાયતના ઠરાિો

(૩) ે જમીનમાન જૂરી ૭/૧ર તથા ફેરફાર નંધની નષલો
તારીસ

(૧૯પ૧થી અરÒની

(૧) મામલતદારરી ્િારા તપાસ, પનચનામા

(ર) રા્ત અવધષારીરીનો અગભરાય
(૩) િન વિભાહનો અગભરાય ષલાષશ ,
નાયબ મામલતદાર,
અવધષ ચીટનીશ,
વનિાસી નાયબ ષલે.રી,
ષલેષટરરી
પયર્ ાિરણ
હદિસમાન)

અર

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા
વિભાહ

સગચિરી,િન અને

સગચિાલય, હાનધીનહર ( ુષમ મ્યા તારીસથી ૩૦

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ઘ

સરષારી હૌચરણ જમીન રા્ટ ષરિા/ તબદીલ ષરિા ષે િેચાણ બપિા

બાબત (૧) અરÒ
(ર) સન્થા હોય તો ઠરાિની નષલ
(૩) માનહણીિાળી જમીનની ૭/૧રની નષલો
(૪) સબનધીત રામ પનચાયતનો ઠરાિ સબનધીત મામલતદાર, રા્ત અવધષારીરી
તથા સબનવધત અ્ય અવધષારીરીવના અગભરાય મેળિિાના હોય છે .

ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર, ચીટનીશ,
વનિાસી નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

ુ વિભાહ(વિિાદ) અમદાિાદ
સગચિરી,મહે લ
,

અર

ુષમ મ્યા તારીસથી ૬૦ હદિસમાન)

ુ ષાયદાની ષલમ-ર૦૩ તથા ર૧૧ તથા વનયમ-૧૦૮(૬)
જમીન મહે લ

હેઠળની અપીલ /રીિીઝન અરÒ
(ર) નીચલી ષોટશ ના

(૧) અરÒ વનયત ષોટશ ફી ્ટે્પ સહહત

ુષમની નષલ

(૩) સામાિાળાને બપિાની અરÒની નષલો
નનબર બપી રમ

અપીલ રÒ્ટરે

ુ બ નોટીસ ષાઢિામાન બિે છે .
જ

પનચમહાલ,હોધરા

ચઢાિી ષેસ

ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી

ુ વિભાહ(વિિાદ) અમદાિાદ
અર સગચિરી,મહે લ

ુષમ

મ્યા તારીસથી ૬૦ હદિસમાન)
પ

રે િ્ ુ રીષિરી રમાણપર મેળિિા

(૧) સન્થા / ષચેરી ્િારા રીપોટશ

ુ ાત માટે ષરે લ ષાયશિાહી ની વિહત ષચેરીમાન ચષાસણી ષરિામાન બિે છે .
(ર) િ લ
ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર, ચીટનીશ,વનિાસી

નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

ુ વિભાહ(વિિાદ) અમદાિાદ
સગચિરી,મહે લ
ણ

અર

ુષમ મ્યા તારીસથી ૬૦ હદિસમાન)

હામતળ/ ્મશાન/ ષર્તાન ષે અ્ય ાહેર હે ુ માટે જમીન નીમ ષરિા માટે
(૧) અરÒ (ર) સન્થા હોય તો ઠરાિની નષલ(૩) માનહણીિાળી જમીનની

૭/૧ર ની ફેરફારની નષલો (૪) સબનધીત રામ પનચયાતનો ઠરાિ
મામલતદાર, રા્ત અવધષારીરી
મેળિિાના હોય છે .

તથા સબનવધત અ્ય અવધષારીરીવના અગભરાય

ષલાષશ ,

વનિાસી નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

નાયબ મામલતદાર,
ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

ુ વિભાહ(વિિાદ) અમદાિાદ
સગચિરી,મહે લ

અમલની રહ ્ રયા

અર

ુષમ મ્યા તારીસથી ૬૦ હદિસમાન)

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

સબનવધત

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ઞ

મ્સય યયોહ માટે તળાિ ભાડે બપિા

(૧) અરÒ (ર) તળાિના

૭/૧ર તથા ફેરફાર નંધના યતારા(૩) તળાિ પનચાયતને

ુ ત થયાના બધાર
ર

પુરાિા (૪) પનચાયતનો ઠરાિ (પ) મ્્ય યયોહ સાતાનો અગભરાય
મામલતદાર, રા્ત અવધષારીરી
મેળિિાનો હોય છે .

સબનવધત

તથા સબનવધત અ્ય અવધષારીરીવના અગભરાય

ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર,

ચીટનીશરી,
વનિાસી નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

ુ વિભાહ(વિિાદ) અમદાિાદ
સગચિરી,મહે લ

અર

ુષમ મ્યા તારીસ ૬૦ હદિસમાન)

ુ ીશીયલ, ષોટશ ફી
્ટે્પ િેચાણ માટે પરિાનહી બપિાની અરÒ (નોન જ ડ

ટ

્ટે્પ) અરÒ બિષનો દાસલો તથા સબનવધત જૂરી પુરાિાવ સબનવધત મામલતદાર,
રા્ત અવધષારીરી નો અગભરાય મેળિિાનો હોય છે .

ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર,
અવધષ ચીટનીશરી,
વનિાસી નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

અપીલની જોહિામ નથી તથા સરષારરીના તા.૭/૧/૦૪ના પર

ુ બ
જ

તા.૧/૧/૦૪થી ્ટે્પ િે્ડરની નિેસરથી િેચાણ ્યિ્થા હોઠિિાની હોમ
તા.૧/૧/૦૪ થી ્ટે્પ િે્ડરના નિા લાયસ્સ બપિાના રહેતા નથી.
ઠ

ુ ીશીયલ ષોટશ ફી ્ટે્પ) (૩૦૦૦ થી િ ુ રષ
્ટે્પ રીફનડ અરÒ (નોન જ ડ

માટે

અરÒ, અસલ ્ટે્પ, ષોટશ ફી ્ટે્પ, િાયચર (૧) ૧૦૦૦/- ૂા.

મામલતદારરી (ર) ૩૦૦૦/- ૂા.

ુ ી
ધ

ુ ી રા્ત અવધષારીરી (૩) ૩૦૦૦/- ૂા. યપર
ધ

ષલેષટરરી

સબનધવત મામલતદાર, રા્ત અવધષારીરી નો અગભરાય મેળિિાનો

હોય છે .

ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર,

અવધષ ચીટનીશરી,
વનિાસી નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

અપીલની જોહિામ નથી
અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ષડ

રા્રીય

ુ ુ નબ સહાય/વિધિા સહાય, વનરાધાર

અરÒ, નીચેલી ષો ૃના

ૃ્ધ સહાય અપીલ

ુષમની નષલ, બિષનો દાસલો, રે શનષાડશ ની નષલ

અપીલ
ષેસ

રÒ્ટરે ચઢાિી, ષેસ નનબર બપી નોટીસ ષઢાિિામાન બિે છે . અવધષ ષલેષટરરી
ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

ષષ

જમીન સનપાદન ષલમ-૪ અને ષલમ-૬ ના ાહેરનામા સબનવધત સનપાદન

અવધષારીરી ્િારા તૈયાર ષરી દરસા્ત ષરિાની હોય છે
સહી ષરી સરષારી રેસમાન સરષારી હેઝેટમાન રવસ વ્ ધ
ષલેષટરરી
ષ×

નંધ

ૂષી ાહેરનામામાન

ુ ન અવધષ
માટે મોષલ .

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા
ૂ્યાનષન સવમવતની ષાયશિાહી નંધ

જજ્લા

દરસા્ત રજુ ષરિામાન બિે છે .

વનિાસી નાયબ ષલે.રી ્િારા

ુ ામાન પરષ બનાિિામાન બિે છે .
વનયત ન ન

ષલેષટરરી, જજ્લા વિષાસ અવધષારીરી, વનિાસી નાયબ ષલેષટરરી, નહર
વનયોજષરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા

જજ્લા પનચાયત હોધરા, નહર વનયોજષરી પનચ.હોધરા
ષઘ

ુ ન.પા.અવધવનયમ-૧૯૬૩ ની ષલમ-રપ૮ હેઠળ અપીલ
.

ઠરાિની નષલ અ્ય સબનવધત પુરાિા

અપીલ અરÒ,

અપીલ મ્યે ષેસ રÒ્ટરમાન ચઢાિી

ુ ાિણીની નોટીસ ષાઢી, સાનભળી વનણશય લેિામાન બિે છે .
ન

ષલેષટરરી

ષલેષટર

ષચેરી પનચમહાલ,હોધરા ુષમ મ્યાથી ૬૦ હદિસમાન નાયબ સગચિરી શહેરી વિષાસ
અને શહેરી

હૃ વનમર્ ાણ વિભાહ હાનધીનહર, ્લોષ નન.૧૪ નિમો માળ,હાનધીનહર

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ષ,

રીિોલ્િર/વપ્તોલ પરિાના (શર અવધવનયમ-૧૯પ૯ તથા શર વનયમો-

૧૯૬ર હેઠળ)

વનયત અરÒ, ષોટશ ફી ્ટે્પ અ્ય સબનવધત પુરાિાવ સબનવધત

મામલતદાર અને પોલીસ અવધષાષરી પનચમહાલ હોધરાનો અગભરાય મનહાિિામાન બિે
છે .

ષલાષશ ,

એષ્રા ચીટનીશ,
અવધષ જજ્લા મેજજ્રેટરી, જજ્લા મેજજ્રેટરી
પનચમહાલ,હોધરા

જજ્લા મેજજ્રેટરીની ષચેરી

ુષમ મ્યાથી ૩૦ હદિસમાન નાયબ સગચિરી, હૃ વિભાહ,

સગચિાલય હાનધીનહર
ષપ

્િરષાણ માટે રાયફલ/ રીઝલોડ બન ુ ષ પરિાના (શર અવધવનયમ-૧૦પ૯

તથા શર વનયમો-૧૯૬ર હેઠળ)
વનયત અરÒ, ષોટશ ફી ્ટે્પ અ્ય સબનવધત પુરિાવ

સબનવધત મામલતદાર

અને પોલીસ અવધષાષરી પનચમહાલ હોધરાનો અગભરાય મેળિિામાન બિે છે . ષલાષશ ,
એષ્રા ચીટનીશ,
અવધષ જજ્લા મેજજ્રેટરી, જજ્લા મેજજ્રેટરી
પનચમહાલ,હોધરા
સગચિાલય હાનધીનહર

જજ્લા મેજજ્રેટરીની ષચેરી

ુષમ મ્યાથી ૩૦ હદિસમાન નાયબ સગચિરી, હૃ વિભાહ,

ષણ

એષ્્લોઝીિ હેઠળ ''ના િાનધા રમાણપર'' (પેરોલીયમ એષટ- ૧૯૩૪ અને

પેરોલીયમ ૂ્સ- ર૦૦ર
પુરાિાવ

ુ બ)
જ

વનયત અરÒ, ષોટશ ફી ્ટે્પ અ્ય સબનવધત

સબનવધત મામલતદાર, પોલીસ અવધષાષરી પનચમહાલ હોધરા સબનવધત

ષાયશપાલષ મજનેરરી, સબનવધત નહરપાલીષા તેમજ જજ્લા પુરિઠા અવધષારીરીનો
અગભરાય મેળિિામાન બિે છે . ષલાષશ ,
એષ્રા ચીટનીશ,
અવધષ જજ્લા મેજજ્રેટરી, જજ્લા મેજજ્રેટરી
પનચમહાલ,હોધરા

જજ્લા મેજજ્રેટરીની ષચેરી

ષોમ જોહિામ નથી.

અ.નન. ેના પર વનર્ ણય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ષઞ
ર૦૦ર

પેરોલીયમ ્ટોરે જ પરિાના (પેરોલીયમ એષટ-૧૯૩૪ અને પેરોલીયમ ૂ્સુ બ) -''- સબનવધત મામલતદાર,
જ

પોલીસ અવધષાષરી પનચમહાલના અગભરાય મેળિિામાન બિે છે .

-''- -''-

ષોમ જોહિામ નથી.
ષટ

રાહત ફનડ (સોલે્યમ ફનડ િળતર) માટેની અરÒ (સોલે્યમ યોજના -૧૯૮૯

હેઠળ) -''- સબનવધત મામલતદાર અને સબનવધત પોલીસ અવધષાષરીનો અગભરાય
મેળિિામાન બિે છે .
ષઠ

-''- -''- -''-

જજ્લા ેલ ષેદીને પેરોલ / િહેલી ેલ

ુન
બમ
ષલોઝ અને પેરોલ વનયમો-૧૯પ૯ હેઠળ)

હુ ષત બપિા બાબતની અરÒ (ેલ
-''- પોલીસ અવધષાષરી

પનચમહાલ / પોલીસ ષવમનરરી અને અવધષાષરી,જજ્લા ેલનો અગભરાય મેળિિામાન
બિે છે .

-''- -''- -''-

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
×ડ

પરદે શી એ્બેસીમાન રજુ ષરિાના થતાન જ્મ મરણના રમાણપર, લ્નના

રમાણપર, એફીડેિીટ તથા પોલીસ ષલીયર્સ સટર્ ીફીષેટ બાબતની અરÒ. -''સબનવધત મામલતદાર રીના અગભરાય, અરેથી સરામ ષયર્ ા બાદ
સરષારરીના સામા્ય િહીિટ વિભાહમાન મોષલી બપિામાન બિે છે .
ષલાષશ ,
એષ્રા ચીટનીશ,
અવધષ જજ્લા મેજજ્રેટરી, જજ્લા મેજજ્રેટરી

-''- -''-

×ષ

નિા વસનેમા પરિાના

ુન
હુ ષંહ પરિાના બપિા બાબત ( બમ
વસનેમા

(વનયમન) અવધવનયમ-૧૯પ૩ -''- મામલતદાર મનોરન જન ષર, સબનવધત
મામલતદાર સબનવધત ષાયશપાલષ મજનેરરી, મ્ય

ુ રાત વિજ ષા ુ., જજ્લા
જ

બરો્ય અવધષારીરી, પો.અવધષાષરીના અગભરાયો મેળિિામાન બિે છે .
એષ્રા ચીટનીશ, અવધષ જજ્લા મેજજ્રેટરી, જજ્લા મેજજ્રેટરી
સગચિરી,

-''-

હૃ વિભાહ સગચિાલય હાનધીનહર

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

ષલાષશ ,

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

માહશદશશષ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
××

ુ રાત વસનેમા (વિડીયો વારા
નિા વિડીયો વસનેમા પરિાના બપિા બાબત ( જ

રદશશન વનયમન) વનયમો-૧૯૮૪ હેઠળ)
સબનવધત પુરિાવ

વનયત અરÒ, ષોટશ ફી ્ટે્પ અ્ય

મામલતદાર મનોરન જન ષર, સબનવધત મામલતદાર સબનવધત

ષાયશપાલષ મજનેરરી, મ્ય

ુ રાત વિજ ષા .
જ
ુ , જજ્લા બરો્ય અવધષારીરી,

પો.અવધષાષરીના અગભરાયો મેળિિામાન બિે છે .
અવધષ જજ્લા મેજજ્રેટરી, જજ્લા મેજજ્રેટરી
પનચમહાલ,હોધરા
×ઘ

સગચિરી,

ષલાષશ , એષ્રા ચીટનીશ,

જજ્લા મેજજ્રેટરીની ષચેરી

હૃ વિભાહ સગચિાલય હાનધીનહર

સાિશજવનષ સાનપાનની જ્યા (હોટલ / હે્ટ હાયસ) ચલાિિા બાબતની

અપીલ (સાિશજવનષ સાનપાનની જ્યા(હોટલ / હે્ટ હાયસ) ચલાિિા બાબતના
વનયમો-૧૯૯૯ -''- -''- -''- -''- ષોમ જોહિામ નથી.
અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

માહશદશશષ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
×,

વિદે શમાનથી

દાન મેળિિા બાબત ુ ન રમાણપર મળિા બાબત (ફોરન

ુ ન રે ્ લ
ુ શ
ષો્્રી્ શ
ે ન એષટ-૧૯૭૬) -''- સબનવધત મામલતદાર તથા પોલીસ
અવધષાષરી, સરષારરીના

હૃ વિભાહની પ ૂિશ મનજુરી મેળિી,

સરષારને મોષલી બપિામાન બિે છે .
×પ

હૃ મનરાલય ભારત

-''- -''- -''ુ ત િધારી
દ

પાહષ્તાની નાહરીષોને ભારતમાન રહેિા માટે વિઝા માટેની

બપિા બાબત ( હૃ મનરાલય, ભારત સરષારની

ૂચનાવ

ુ બ)
જ

અવધષાષરી તરફથી દરસા્ત મ્યા બાદ બ ંહેની દરસા્ત

-''- પોલીસ

સરષારરીના

વિભાહમાન મોષલી બપિામાન બિે છે . -''- -''- -''×ણ

ષાયમી / હનહામી દાૂસાના િેચિાના તથા સનરહ ષરિાના પરિાના

(એષ્્લોઝીિ એષટ-૧૯૮૪ અને એષ્્લોઝીિ ૂ્સ-૧૯૮૩)

-''- સબનવધત

હૃ

મામલતદાર તથા પોલીસ અવધષાષરી,તેમજ ષાયમી દાૂસા ુ િેચિાનો પરિાનો
લેિાનો હોય તો સબનવધત સબ હડિીઝનલ મેજજ્રેટરીનો અગભરાય મેળિિામાન બિે
છે .

-''- -''- -''-

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
×ઞ

દાૂસાના બનાિિા તથા સનરહ ષરિાના પરિાના (એષ્્લોઝીિ એષટ-૧૯૮૪

અને એષ્્લોઝીિ ૂ્સ-૧૯૮૩)

-''- સબનવધત મામલતદાર તથા પોલીસ

અવધષાષરી, જજ્લા ષારસાના વનરીષાષ, સબનવધત સબ હડિીઝનલ મેજજ્રેટરીનો
અગભરાય મેળિિામાન બિે છે . -''- -''- -''×ટ

સામવયષોના વશર્ ાષ મનજુરીની રહ ્ રયા (રેસ એ્ડ રÒ્રેશન વફ

એષટ-૧૮૬૭ હેઠળ)

-''- સબનવધત મામલતદાર અને

ુ સ
ષ

પોલીસ અવધષાષરીના

ુ પેપસશ, માહહતી અને રસારણ મનરાલય
અગભરાય, વનણશય માટે રÒ્રાર વફ ્ ઝ
ભારત સરષાર, નિી હદ્હીને અગભરાય સહ મોષલી બપિામાન બિે છે .

રÒ્ટાર

ુ પેપસશ, નિી હદ્હી -''- -''વફ ્ ઝ
અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
×ઠ

ર ૃ ી પ્તી િા વ્ ર્ ાષ ષો્રાષટ મ

્થાવનષ પેપરમાન ાહેરાત બપિામા

ુ ામાન મેળિિામાન બિે છે .
બિે છે . ભાિપરષ વનયત ન ન
થાય તેને

ષ
ુ મની નષલથી ાણ ષરિામાન બિે છે .

ેનો મારો નષષી

નાયબ મામલતદાર,

અવધષ ચીટનીશ,
વનિાસી નાયબ ષલે.રી, ષલેષટરરી

ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ હોધરા

અપીલની જોહિામ નથી.
ઘડ

ુ ાની અરÒ,
મહહલા રધાન ષોરીય બચત યોજના એજ્સી વનયત ન ન

શેષાગણષ લાયષાત રમાણપર, જ્મના દાસલા, જૂરી એફીડેિીટ, ચાલ ચલહત ુ ન
રમાણપર

નિી અરÒ બ્યા બાદ મામલતદારરી ્િારા તપાસ ષરાિી અગભરાય

મેળિિામાન બિે છે .

ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર, મામલતદાર નાની બચત,
વનિાસી નાયબ ષલેષટરરી, અવધષ ષલેષટરરી -''- -''ઘષ

પ્લીષ રો.ફનડ યોજના ંહેની એજ્સી

ુ ાની અરÒ, શેષાગણષ લાયષાત રમાણપર, જ્મના દાસલા, જૂરી
વનયત ન ન
એફીડેિીટ, ચાલ ચલહત ુ ન રમાણપર નિી અરÒ બ્યા બાદ મામલતદારરી ્િારા
તપાસ ષરાિી અગભરાય મેળિિામાન બિે છે . ષલાષશ ,
નાયબ મામલતદાર, મામલતદાર નાની બચત,
વનિાસી નાયબ ષલેષટરરી, અવધષ ષલેષટરરી -''- -''ઘ×

યચ્ચતર પહાર ધોરણ બપિા બાબત (સરષારરીના નાણા વિભાહના ઠરાિ

તા.૧૬/૮/૯૪ અ્િયે)અરÒ

ષમશચારી તરફથી અરÒ મ્યા બાદ સબનવધત ષમશચારીના

છે ્લા પાનચ િર્ ાના સાનહી અહેિાલ તથા સાતાહષય તપાસ પડતર છે ષે ષેમ ?
તેમજ સેિાપોથી સવનયોરીટીપાર સળનહ નિ િર્ ાની નોષરી પુણશ ષરે લ છે ષે ષેમ ?
તેની રે ષડશ થી સારી-સરામ ષયર્ ા બાદ ષચેરી નંધ
બાદમાન

ુષમ ષરિામાન બિે છે .

ુ ી બઢતી ષમીટી મનજુર ષરે
ષ

ષલાષશ , નાયબ મામલતદાર, અવધષ

ચીટનીશરી, વનિાસી નાયબ ષલેષટરરી , અવધષ ષલેષટરરી, ષલેટષરરી
ુ રાત
જ

ુ લ હાનધીનહર(ર) નામદાર
્ુ ષી રી્ ન

-''-

ુ રાત હામષો ૃ,
જ

અમદાિાદ.

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ઘઘ

ષમશચારીવની જયે્ઠતા યાદી રવસ્ધ ષરિા બાબત

અરÒ

ષમશચારીવની

નોષરીમાન જોડાયા તારીસ તથા વનયત તષોમાન સરષારરી તરફથી લેિાતી સાતાહષય
પરીષા ાવ પાસ ષયર્ ા તારીસની રે ષડશ થી સારી/ સરામ ષયર્ ા બાદ જજ્લા
સનિહશની જયે્ઠતા યાદીના રમમાન નામ દાસલ ષરિામાન બિે છે અને ્યાર બાદ
ષમશચારીને અ્યાય થતો હોય તેિા હષ્સામાન વનયત સમય મયર્ ાદામાન િાનધા રજુ
ષયેથી યો્ય જણાય તો

ુ ારો ષરિામાન બિે છે .
ધ

-''- -''- નામદાર

ુ રાત હામષોટશ , અમદાિાદ
જ
ઘ,

બીનસેતી હે ુ માટે હ.ધા.ષ. ષલમ-૪૩/૬૩ની પરિાનહી (૧૯૪૮નો

હણોત િહીિટ અને સેતીની જમીનનો અવધવનયમ હેઠળ)

ુન
બમ

૧૯પ૧થી ૭/૧ર નન.૬

ના યતારા સાથે અરÒ (૧)મામલતદારરી પાસેથી જૂરી પનચષયાસ સહહત અગભરાય
મેળિિાનો રહે છે .(ર) મામ. અને
વનયોજષરી,

ૃ વ્

ા પનચરીનો અગભરાય (૩) નહર

્ુ યાનષન સાતા ્િારા હષંમત નષષી ષરિી.(૪) જજ્લા

સવમવતમાન હષંમત નષષી ષયર્ ા

્ુ યાનષન

ુ બ વપ્રમીયમ િ લ
ુ ષરિામાન બિે છે .
જ

ુ અને અપીલ, ષલેટષરરી
નાયબ મામલતદાર, નાયબ ષલેષટરરી ,જ. .

ષલાષશ ,
-''-

ુ રાત મહે લ
ુ પનચ અમદાિાદ
જ
અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ઘપ

ગબન સે ુ ત ્યહષત/સન્થાને સેતીની જમીન સરીદિા સાૂ હ.ધા.ષ.૬૩

ુ બની પરિાનહી (૧૯૪૮
જ

ુન
બમ
હણોત િહીિટ અને સેતીની જમીનનો અવધવનયમ

હેઠળ) -''- મામલતદાર પાસેથી જૂરી પનચષયાસ સહીત અગભરાય મેળિિામાન બિે
છે .

-''- -''- -''-

ઘણ

શધોગહષ હે ુ માટે જમીન સરીદે લ હોમ, હ.ધા.ષ.૬૩

(૧૯૪૮

ુન
બમ
હણોત િહીિટ અને સેતીની જમીનનો અવધવનયમ હેઠળ)
-''-''- -''- -''- -''ૃ વ્ ા પનચના ુષમ સામે અપીલ અરÒ
હ.ધા.ષ. ૭૪ હેઠળના ષેસો

ઘઞ

ૃ વ્

ાપનચના ષેસના ષાહળો મનહાિી રમ

ુ ાિણી ષરિામાન બિે છે .
ન

ુ ર
જ

ુ બની પરિાનહી
જ

ુ તની નોટીસો ષાઢી
દ

ષલાષશ ,

નાયબ મામલતદાર(હણોત અપીલ),
વનિાસી નાયબ ષલેષટરરી,
ઘટ

-''- -''ૃ વ્

હ.ધા.ષ. ૭૬ હેઠળના ષેસો

ા પનચનો

વિહતે જણાતાન રીિીઝનમાન લેિામાન બિે છે .

-''- -''- -''- -''-

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

ુ ી
ુષમ હેરષાયદે સર અ ર

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ઘઠ

િહશ-૩, ૪ ના ષોમ ષમશચારી સામે થતાન બષોપો ંહે તપાસ ષરાિી

વશષા ા્મષ પહલાન લેિા સાતાષીય તપાસ સંપિી, તપાસ બધારે વશષા ા્મષ પહલાન
લેિા

(૧)

ુ રાત રાજય સેિા (િતશ ષ
ુ ન ) વનયમો-૧૯૭૧ અને (ર)
જ

ુ રાત રાજય
જ

સેિા (વશ્ત અને અપીલ) વનયમો-૧૯૭૧ તથા સાતાહષય તપાસ માટેની માહશદશર્ વ ષા
-અરÒની રથાવમષ તપાસ ષરાિી, રાથવમષ તપાસણી બધારે સાગબત થતા
બષોપો સામે તે ષમશચારીને ષારણદશશષ નોટીસ બપિી, ષમશચારીના

ુ ાસાના બધારે
લ

વશષા ા્મષ પહલાન ંહે વનણશય ષરિો, સાતાહષય તપાસ માટે વનણશય લેિો,
ુ ન સાતાહષય તપાસ સંપિી, તપાસ અહેિાલ બધારે વશષા ા્મષ
બરોપના ુ ન બપ ,
પહલાન લેિા વનણશય ષરિો, વશષા ા ંહે

ષ
ુ મ ષરિો. (૧) તપાસ અવધષારી તરીષે

વનમાયેલા નાયબ ષલેષટરરી ષષા ાના અવધષારી
ષલેષટરરી

(૩) અવધષ ષલેષટરરી

રા્ત અવધષારીરી હોધરા,
રા્ત અવધષારીરી લુણાિાડા,
ના ષલે.રી મ.ભો.યો. પનચમહાલ હોધરા,

(ર) વનિાસી નાયબ
(૪) ષલેષટરરી

જજ્લા પુરિઠા અવધષારીરી પનચમહાલ હોધરા, ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ હોધરા
ુ રાત
જ

વનણશયથી અસનતો ્ ા થાય તો

ુ લ, હાનધીનહરને
્ુ ષી સેિા રી્ ન

અપીલ ષરી શષાય.
બાષી પે્શન એરીયસશ મેળિિા માટે િારસામ સટર્ ી બપ ુ ન

,ડ

સરષારરીના

નાણાન વિભાહના ઠરાિો પે શ
્ ન એરીયસશ મેળિિા ંહેની ે તે તાલુષાના
મામલતદારરી મારફતે તપાસ ષરાિિી, તપાસ અહેિાલ બધારે િારસામ સટર્ ી
બપિા ંહે વનણશય ષરિો, તમામ િારસદારો પૈષી ષોમ એષ િારસદારને નાણાન લમ
જિા

ુષમ ષરિો.

ે તે તાલુષાના મામલતદારરી, વનિાસી નાયબ ષલેષટરરી

(િહશ-૩ અને ૪ના પે્શનરના એરીયસશ બપિા માટે) ષલેષટરરી (િહશ-૧ અને રના
ષેસમાન પે્શન એરીયસશના ષામે િારસામ સટર્ ી બપિા માટે) ે તે તાલુષાની
મામલતદાર ષચેરીવ,
ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ હોધરા

જોહિામ નથી.

અ.નન. ેના પર વનણશય લેિાનાર છે તે વિ ્ ાય
જો ષોમ હોય તો

અમલની રહ ્ રયા

અવધષારી/ષમશચારીનો હો ૃ ો

માહશદશશષ

ૂચન/હદશા વનદર્ ેશ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ

વનણશયની ષાયશિાહીમાન સનષળાયેલ અવધષારીવનો સનપષશ

ંહેની વિહત જો વનણશયથી સનતો ્ ા ન હોય તો ષયાન અને ષેિી રીતે અપીલ ષરિી.
ચાલુ નોષરીએ અિસાન થતાન િારસદાને રહેમરાહે નોષરી મળિા બાબત

,ષ

સરષારરીના સામા્ય િહીિટ વિભાહના ઠરાિ રમાનષ:ભરત/ર૧૯૭/ ષ,
તા.૧૦/૪/ર૦૦૦ તથા તેમા થતાન

ુ ારા-િધારા
ધ

ષોમ પણ સરષારી ષમશચારી ુ ન

ચાલુ નોષરી દર્યાન બષ વ્ મષ

ૃ્ ુ થાય તો તેના પુ્ત ંમરના િારસદારને તેની

ુ ાર િહશ-૩,૪ માન રહેમ રાહે નોષરી મેળિિા માટે વનયત ન ન
ુ ામાન ે
લાયષાતો અ સ
ુ ામાન અરÒવ ષરિાની હોય છે .
વનયત ન ન

તે સાતાના િડાને
-

અરÒ બ્યેથી ે તે મામલતદારરી પાસે, રાથવમષ તપાસ ષરાિી વિહતો મેળિી

તેમના અહેિાલ બધારે મનજુર ષરિાપાર અરÒવ હૈાણ સેિા પસનદહી મનડળને રીપોટશ
નામનજુર ષરિા પાર અરÒવનો વનણશય ષલેષટરરીએ લેિાનો

ષરિાનો હોય છે .

હોય છે , મનજુર ષરિાપાર અરÒવ હેાણ સેિા પસનદહી મનડળને મોષલિાની હોય છે .
ષલેષટર ષચેરી પનચમહાલ હોધરા
રષરણ-૯

ુ ન ગબડાણ

પહરવશ્ટ-૧
ુ રિાની ષાયશિાહી
જજ્લા ષલેષટર ષષા ાએ અહ્યના વનણશયો/ઠરાિો/ ુષમો માટે અ સ
માટેના ષાયદા વનયમોના પુ્તષોની યાદી
ુ ષાયદો અને તે હેઠળના વનયમો
જમીન મહે લ

(૧)

૧૮૭૯નો

(ર)

ુ વનયમો-૧૯૭ર
જમીન મહે લ

(૩)

સૈારા્ર

(૪)

ફોજદારી ષાયશરીવત અવધવનયમ-૧૯૭૪

ૃષા છે દન ધારો-૧૯પ૧

(પ)

સીિીલ રોસીજર ષોડ

(૬)

ભારત ુ ન બનધારણ

(૭)

બ્સ એષટ અને તે હેઠળના વનયમો

(૮)

ુન
બમ
પોલીસ અવધવનયમ-૧૯પ૧

(૯)

ુ રાત મનોરન જન ષર અવધવનયમ-૧૯૭૭
જ

(૧૦)

ુ
સ

(૧૧)

ુ રાત પનચાયત અવધવનયમ-૧૯૭૪
જ

વુ િધા ષર અવધવનયમ

(૧ર) રામ પનચાયત અવધવનયમ
(૧૩) નહરપાલીષા અવધવનયમ-૧૯૪૯
ુ
(૧૪) ધી બિ્યષ ચીજ િ્ વ
અવધવનયમ-૧૯પપ
(૧પ) ધી બિ્યષ (ચીજ િ્ ુવ અને જ્થા ાહેરાત) બદે શ-૧૯૮૧
(૧૬) ૧૯૪૮નો

ુન
બમ
હણોત િહીિટ અને સેતીની જમીનનો ષાયદો

(૧૭) સેતી જમીન ટોચ મયર્ ાદા ષાયદો-૧૯૬૦ તથા
(૧૮)

ુ ારે લ ષાયદો -૧૯૭૬
ધ

ુન
બમ
વસનેમા (વનયમન) અવધવનયમ-૧૯પ૩

(૧૯) જમીન સનપાદન અવધવનયમ-૧૮ર૪
ુ લ (જજ્લા/તાલુષા/હામ સહહત) હામના
(ર૦) રે િ્ ુ એષાય્ટ મે્ અ

્ુ ષી

ુ ા
હહસાબના ન ન
ુ ા
(ર૧) તાલુષા હહસાબના ન ન
(રર)
(ર૩)

ભારત સરષારના પુરાિા અવધવનયમ-૧૮૭ર
ુ રાત ટાયન ્લાનંહ એ્ડ અબશન ડેિલપમે્ટ એષટ િીથ ૂ્સ-૧૯૭૬
જ

(ર૪) ૧૯પ૮નો

ુન
બમ
્ટે્પ અવધવનયમ-૧૯પ૯

ુ ફોર રીટનંહ વફીસર
(રપ) હે્ડ ષ
(ર૬) લોષરવતવનવધ્િ અવધવનયમ-૧૯પ૦ અને ૧૯પ૧
(ર૭) ડીલીમીટેશન એષટ -૧૯૭ર
(ર૮) મતદાર નંધણી વનયમો-૧૯૬૦
(ર૯) ચટણી
નૂ
સનચાલન વનયમો-૧૯૬૧
ુ લ
(૩૦) અછત મે્ અ
(૩૧) હાડર્ ીઅન વફ મામનોર એ્ડ િોડશ ઝ એષટ હહ્ ુ િારસા અવધવનયમ-૧૯પ૬
(૩ર) મ્ડીયન એષેડેમીષ એષટ-૧૯૮૭
(૩૩)

ુન
બમનો

ુ ષડા રવતબનધ અને એષરીષરણ ષાયદો -૧૯૪૭

(૩૪) િાડા સનહહતા-૧૯૬૮
(૩પ)

ુ રાત સાણ સવનજ ષાયદો-૧૯પર.
જ
--

રષરણ-૧૦ (વનયમ સનરહ-૧૩)
અવધષારીવ અને ષમશચારીવની માહહતી પુ વ્ તષા (ડીરે ષટરી)
૧૦.૧

ષચેરી ુ ન નામ: ષલેષટર અને જજ્લા મેજજ્રેટની ષચેરી, પનચમહાલ, હોધરા.
અ.નન. નામ
નનબર

હો ૃ ો

એસ.ટી.ડી. ષોડ નનબર ફોન નનબર

ફેષસ નનબર

મ-મેલ

સરના ુ ન
ષચેરી

ષ

ઘર

પી.ભારથી (બમ.એ.એસ)
ષલેષટર અને જજ્લા મેજજ્ટે્રેટરી
×,×ટડડ

×,×ઠડડ

પનચમહાલ હોધરા. ડ×ણઞ×

×,×ટઠઠ

': વ્ ' :
્ ્ઢય્ય%્્્્ચ્્ મ
્ :
્ -મ્ય ષલેષટર ષચેરી ષ્પાય્ડ સીિીલ
લામ્સ રોડ પનચમહાલ હોધરા.
રી

×
ષલેષટરરી,

×,ઘપટટ
-------ઘ

બર.બર. ડામોર (ી.એસ.એ.)

વનિાસી અવધષ

પનચમહાલ, હોધરા.

×,ઘપટઠ

×,,,ટ×

રી એચ.એમ.િોરા
ડ×ણઞ×

×,×,પડ

ડ×ણઞ×

્્્્ઢ': વ્ ' :
્ ્ઢય્ય%્્્્ચ્્ મ
્ :
્ -મ્ય
નાયબ ષલેષટરરી, હોધરા રાનત હોધરા
×,×,પઘ

×,ષઠણપ

્ '
્ ઢય્ય%્્્્ચ્્ મ
્ :
્ -મ્ય -------,

જ્યા સાલી

નાયબ ષલેષટરરી,

મ.ભો.યો. પનચમહાલ હોધરા. ડ×ણઞ×

×,×,ઠડ

? ?
્ ઢય્ય%્્્્ચ્્ મ
્ :
્ -મ્ય
પ

×,×ઞપઘ

ઢઢઢઢઢઢઢઢઢ

રી એમ.એસ.હઢિી

(ી.એ.એસ) ી્લા પુરિઠા અવધષારીરી પનચમહાલ હોધરા
×,×ઠઘણ

ડ×ણઞ×

(
્ :ઢય્ય%્્્્ચ્્ મ
્ :
્ -મ્ય-----

×,×પઘઞ

--ણ

જ્યા સાલી

નાયબ ષલેષટરરી જમીન સનપાદન અને પુન:િસિાટ

ષડાણા અને અ્ય યોજનાબ ે, ડ×ણઞ×

×,×,ઘઞ

×,ડપઘ,

ઢઢઢઢઢઢઢઢઢઢ
ઞ

જ્યા સાલી
ડ×ણઞ×

ટ
ઠ

ઢઢઢઢઢઢઢઢઢઢ

×,×ઠણષ

ડી.એસ.શાહ
ડ×ણઞ×

અવધષ સાસ જમીન સનપાદન અવધષારીરી, હોધરા.
જજ્લા બયોજન અવધષારીરી

×,×,×ઠ

જ્યા સાલી

--------

એષ્રા ચીટનીશ

×,×ઠ,ડ
ષડ

જ્યા સાલી
×ણ×ટ×ઠ

ષષ

જ્યા સાલી
×,ણડઞડ

પનચમહાલ હોધરા.

ુ ષલેષટર

ડ×ણજ્ ઞ×

-------ચીટનીશ

ુ ષલેષટર

×ણઞ× ×,×ઠ,ષ

-------મામલતદાર નાની બચત.
--------

ડ×ણઞ×

ષ×

જ્યા સાલી
×,ષપટ,

ષઘ

અવધષ ચીટનીશ

×,ડ×ણ×

રી એન.બર.હોહહલ
×,ણડઞડ

ષ,

ડ×ણઞ×
×,×ઠ,×

×,×ઠ,ઘ

રી એમ.ષે.અસારી
××ષડણણ

××ડડણણ

ુ પઠાણ
રી એન. .

ષઞ

-------જનસનપષશ અવધષારી

ુ ષલેષટર ડ×ણઞ×

મામલતદારરી, ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ

×,×પઘણ

રી એન.એફ.િસાિા

ષણ

ડ×ણઞ×

--------

રી એચ.ે.રાિલ

ષપ

ુ ષલેષટર

×ઘપઘઘઠ

×ઘપઞણ×

-------મામલતદારરી હોધરા. ડ×ણઞ×
મામલતદાર ષચેરી હોધરા
મામલતદારરી હાલોલ ડ×ણઞ×
મામલતદાર ષચેરી હાલોલ
મામલતદારરી, ષાલોલ ડ×ણઞણ
મામલતદાર ષચેરી ષાલોલ

ુ ોડાડ×ણઞણ
રી એ.ે.રાણા મામલતદારરી ાન ધ

ષટ

ુ ોડા
મામલતદાર ષચેરી ાન ધ

×,ષ×ઘપ
ષઠ

×,ષ×ઘષ

રી એમ.એચ.ડાભી

મામલતદારરી, શહેરા ડ×ણઞડ××ણ××ટ

મામલતદાર ષચેરી શહેરા
રી બર.બી.હામેતી

×ડ

×ટ,×પડ

×ટ,×પષ

મામલતદારરી, મોરિા(હ)

ડ×ણઞ×

મામલતદાર ષચેરી મો.(હ)

રી બી.ઝેડ. પટેલીયા મામલતદારરી, ધોધનબા ડ×ણઞટ×,,ણષઞ

×ષ

મામલતદાર ષચેરી ધોધનબા

×,,ઞષઞ
ચીટનીશ શાસા
××

રી એમ.એન.પારે સ
×,×ઠ,ષ

×ઘ

----×,×ઠ,ષ

×,

નાયબ મામલતદાર િહીિટ

×,ણઠષણ

×ણપઞણ×

×,×ઠ,ષ

×ણપ,ષ×

ડ×ણઞ×

-------ડ×ણઞ×

-------ડ×ણઞ×

--------

----- નાયબ મામલતદાર િહીિટ

×ણ

×ટ

નાયબ મામલતદાર હણત

×,ઞષઘણ

ડ×ણઞ×

--------

રી ડી.ષે.પટેલ નાયબ મામલતદાર મહેષમ
×,×ઠ,ષ

×ઞ

ે

જ્યા સાલી
×,×ઠ,ષ

×પ

×ણ×ટષઠ

નાયબ મામલતદાર જમીન

ડ×ણઞ×

--------

ુ .એચ.ષે.મષિાણા
ષલાષશ મહેષમ ડ×ણઞ×
×,×ઠ,ષ
-------ુ રાતી ટામપી્ટ િહીિટ
જ્યા સાલી
જ
ડ×ણઞ×
×,×ઠ,ષ

------

×ઠ

ુ રાતી ટામપી્ટ મહેષમ/જમીન
જ

જ્યા સાલી
×,×ઠ,ષ

×પ×ડઞઠ

ડ×ણઞ×

------

ઘડ

જ્યા સાલી

ઘષ

રી બી.બી.ડામોર
ષલાષશ , જમીન ડ×ણઞ×
×,×ઠ,ષ
-------ુ .એ.બી.બારીબ
ષલાષશ , જમીન/િીપી ડ×ણઞ×

ઘ×

ષલાષશ , મહેષમ-ર
------

×,×ઠ,ષ

ડ×ણઞ×

×,×ઠ,ષ

--------

ઘઘ

રી ડી.િી.સોલનષી
ષલાષશ , હણત ડ×ણઞ×
--------

ઘ,

એન.બર.િણષર
--------

×,×ઠ,ષ

ષલાષશ િહીિટ

એષ્રા ચીટનીશ શાસા
ઘપ

રી એસ.પી.ફામશર
ડ×ણઞ×

નાયબ મામલતદાર મનોરન જન ષર

×,×ઠ,ડ

--------

ઘણ

રી એચ.પી.ાદિ
ષલાષશ , એમએÒ ડ×ણઞ×
--------

×,×ઠ,ડ

ઘઞ

રી એન.એન.બારીબ ષલાષશ , મનર

×,×ઠ,ડ

×,ટ×ણઠ
ઘટ

ડ×ણઞ×

--------

રી પી.એમ.સેિષ
×,×ઠ,ડ

ુ રાતી ટામપી્ટ ફોજદારી
જ

ડ×ણઞ×

--------

અવધષ ચીટનીશ શાસા
ઘઠ

રી એમ.એલ.િાધેલા
ડ×ણઞ×

,ડ

જ્યા સાલી
×,ષપટ,

,ષ

×,ષપટ,

નાયબ મામલતદાર નહરપાગલષા
×,ડ×ણ×

નાયબ મામલતદાર જમીન સનપાદન

×ણડઘઞ,

જ્યા સાલી

--------

--------

ષલાષશ , નહરપાગલષા

×,પઠપ×

ડ×ણઞ×

ડ×ણઞ×

×,ષપટ,

--------

,×

રી ષે.પી.પરમાર
ષલાષશ , પરચ
--------

ડ×ણઞ×

×,ષપટ,

,ઘ

રી એ.એ.રાઠોડ
ષલાષશ , પિડી ડ×ણઞ×
-------ુ .િી.એસ.રાપવત
ષલાષશ , રÒ્રી ડ×ણઞ×

×,ષપટ,

,,

પઞષઘ××
,પ

,ણ

જ્યા
×,ણડઞડ

,ઞ

--------

રી એન.એન.બારીબ નાયબ મામલતદાર રે ષડશ
×,ણડઞડ

×,ષપટ,

×,ઠઠઘઞ
સાલી

--------

નાયબ મામલતદાર રÒ્રી

×ણડષપઞ

ડ×ણઞ×

ડ×ણઞ×

--------

ુ ાર ષલાષશ , રÒ્રી ડ×ણઞ×
રી ડી.બર. મજ દ
--------

×,ણડઞડ

રીમતી એન.પી.શાહ

,ટ

×,ણડઞડ

નાયબ મામલતદાર હહસાબ

×,ટપઠઠ

--------

રી બર.એન.િશીબ ષલાષશ , હહસાબ ડ×ણઞ×

,ઠ

×પડ×ણષ
પડ

રી
×,ણડઞડ

પષ

ડ×ણઞ×
×,ણડઞડ

-------િી.ષે.બારીબ

ષલાષશ , ષ્ટીજ્સી

×ણ×ડપઞ

-------ુ રાતી ટામપી્ટ
જ

જ્યા સાલી

ડ×ણઞ×

×ણષટઞઘ

ડ×ણઞ×

×,ણડઞડ

--------

નાની બચત શાસા
પ×

રીમતી ે.બર દિે
ડ×ણઞ×

×,ણડઞડ

નાયબ મામલતદાર નાની બચત
×,,ટટઠ

--------

જનસનપષશ શાસા
પઘ

જ્યા બલી
×,ણડઞડ

ુ ૃા

નાયબ મામલતદાર ર૦

×,ઘપટઠ

ડ×ણઞ×

--------

ડીઝા્ટર/પુર શાસા
પ,

રી
ડ×ણઞ×

એમ.એ.શાહ
×,×પઘણ

નાયબ મામલતદાર ડીઝા્ટર મેનેજમે્ટ
×,ણઠઘણ

-------

પપ

જ્યા સાલી
×,×પઘણ

નાયબ મામલતદાર અછત

×,ઞડપ×

ડ×ણઞ×

--------

રષરણ-૧૧ (વનયમ સનરહ-૧૦)
માહહતી (મેળિિાના) અવધષાર અવધવનયમ-ર૦૦પ અ્િયે ષલેષટર ષચેરી, પનચમહાલ,
હોધરાના અવધષારીરીવ તથા ષમશચારીરીવના પહારની માહહતી
અ. નન.

અવધષારીરી/ષમશચારીરી ુ ન નામ હો ૃ ો

(ૂવપયામાન)

વિવનયોહમાન જણા્યા

ુ લ પહાર

ુ બ મહેનતા ુ ન નષષી ષરિાની ષાયશપ્ધવત
જ

િહશ-૧
ષમ

પી. ભારથી

(બમ.એ.એસ.)

બર.વ.પી. ૂ્સ-૧૯૯૮
અવધષ જજ્લા મેી્રેટરી

ણટલઠણડ

ુ બ
જ

રી બર.બર.ડામોર (Ò.એ.એસ.)

×મ

ષલેષટરરી

ણઠલટટડ

વનિાસી અવધષ

ષલેષટર અને

-''-

િહશ-ર
ઘમ

જ્યા સાલી

ચીટનીશરી

-''-

અવધષ ચીટનીશ

-''-

,મ

જ્યા સાલી

પમ

રી એન.બર.હોહહલ

જનસનપષશ અવધષારી

પ×લણ,ડ

-''-

ણમ

જ્યા સાલી

સાસ મામલતદાર નાની બચત

ઞમ

જ્યા સાલી

એષ્રા ચીટનીશ

ટમ

રી એચ.ે.રાિલ

ઠમ

રી એચ.એસ.નીનામા એ.પી.પી.હેાધરા

ણડલપ,,

ષડમ

રી બર.ષે.માીરાણા

-''-

ુ .એસી.સોલનષી ''

ષષમ
ષ×મ

જ્યા સાલી

ષઘમ

રી િાય.એમ.ષાલુ
્ટેનો રેડ-ર

''

ણઘલ×ટષ

-''-''-

ડીઝા ટર
મામલતદાર
્ન
''

,ઞલપપ×

,ઞલપપ×

-''-

,ઞલપપ×

-''-

-''-

-''-

ષ,મ
િહશ-૩
ષપમ

રી ડી.ષે.પટેલ ના.મામ.

પષલ×ટઠ

-''-

ષણમ

રી એમ.એન.પારે સ

-''- પડલ,ઘપ

-''-

ષઞમ

રીમતી ે.બર.દિે

''

ષટમ

રી એન.એન.બારીબ -''- પડલ,ઘપ

ષઠમ

રી એમ.એલ.િાધેલા

''

×ડમ

રીમતી એન.પી.શાહ

-''- ઘપલષષઠ

-''-

×ષમ

રી એસ.પી.ફામશર

-''- ,ઘલષટઘ

-''-

××મ

રી એમ.એ.શાહ

''

×ઘમ

રી એન.ડી.પટેલ

બ ેડીટર

×,મ

ુ .એચ.ષે.મષિાણા

,ઠલઘપઞ
ઘડલઘપ×

ષડલડડડ
ઘ×લઘટઠ

ષાર ુ ન પઘડડ -''-

×પમ

રી ષે.એચ.ઠાષોર

ષાર ુ ન પઘડડ -''-

×ણમ

રી ડી.િી.સોલનષી

ષાર ુ ન પઘડડ -''-

×ઞમ

રી એન.એલ.િણષર

ષાર ુ ન ઘઠલષઞ×

×ટમ

રી બી.બી.ડામોર

ષાર ુ ન પઘડડ -''-

×ઠમ

ુ .એ.બી.બારીબ

ષાર ુ ન પઘડડ -''-

ઘડમ
ઘષમ

-''-

-''-

રી એન.એસ.બારીબ ષાર ુ ન પઘડડ -''ુ .એન.એસ.પઠાણ

ષાર ુ ન પઘડડ -''-

ઘ×મ

રી ડી.એમ.પટેલ

ષાર ુ ન પઘડડ -''-

ઘઘમ

રી ષે.બી.પરમાર

ષાર ુ ન ××લટઞણ

-''-

ઘ,મ

રી એ.એ.રાઠોડ

ષાર ુ ન ××લટઞણ

-''-

ઘપમ

રી બર.એન.િરીબ

ષાર ુ ન ઘડલ,પટ

-''-

ઘણમ

રી એલ.પી.િણષર

ષાર ુ ન ઘડલ,પઞ

-''-

ઘઞમ

રી એચ.બી.ાદિ

ષાર ુ ન ઘડલઘડ,

-''-

ઘટમ

રી િી.ષે. બારીબ

ઘઠમ

ુ .િી.એેસ.રાપવત

-''-

પી.એમ.સેિષ ટામપી્ટ

,ડમ

ઘઞલણઠઞ

િહશ-૪
,ષમ

રી બી.એ.મષિાણા

પટાિાળા

×ઘલઘણઠ

-''-

,×મ

રી ે.ષે.પરમાર

પટાિાળા

×,લડડઞ

-''-

,ઘમ

રી એમ.બી.પહી

પટાિાળા

×ઘલઘપણ

-''-

,,મ

રી એમ.સી.બારીબ

પટાિાળા

ષઠલટપષ

-''-

,પમ

રી પી.બર.માલીિાડ પટાિાળા

×ષલપણડ

-''-

,ણમ

રીમતી િી.પી.રાણા

પટાિાળા

×ડલ,ઞઠ

-''-

,ઞમ

રી પી.એચ.દિે

પટાિાળા

×ઘલઘપણ

-''-

,ટમ

રી એમ.બર.પરમાર પટાિાળા

×ષલઠઠષ

-''-

,ઠમ

રી બી.એચ.પટેલ

ુ ષમ રામિર
્ ન

×ષલઠ,ડ

-''-

પડમ

રી એફ.બર.હોહહલ

ુ ષમ ચોષીદાર
્ ન

ષઠલષ,ડ

-''-

પષમ

રી બી.ડી. હહરજન

માળી

,×ટણ

રષરણ-૧ર (વનયમસનરહ-૧૧)
ર્યેષ સન્થાને ફાળિાયેલ ંદાજપર
તમામ યોજનાવ,

ૂગચત સચશ અને ષરે લ ચ ૂષિણી ંહેના અહેિાલોની વિહતો

વિષાસ, વનમર્ ાણ અને તષવનષી ષાયર્ ો ંહે જિાબદાર ાહેરતનર માટે
૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાવ અ્િયે જુદી જુદી ર ૃવતવ માટે ંદાજપરની વિહતોની
માહહતી.
અ.નન. યોજના ુ ન નામ/સદર

ર ૃવત ર ૃવત શૂ ષયર્ ાની તારીસ

ૂગચત રષમ

ંતની ંદાેલ તારીસ

ર ૃવતના

મનજુર થયેલ રષમ

(ૂા.લાસમાન)

ટી ષરે લ/ ચુષિેલ રષમ (હ્તાના સન્યા)

સચશ

ષાયશની

ુ િતા માટે ષામહીરી માટે સનપ ૂણશપણે જિાબદાર અવધષારી
ણ

૧

ર

૧

રર૩૬ મ.ભો.યો.

મ્યાહન ભોજન યોજના

૩૧/૩/ર૦૧૪

માહણી નન.૯ (્લાન) - ૮૧૮ર૩ લાસ

૩

૪
--

પ

૬

૭

૮

છે ્લા િર્ ાનો સરે સર
૯

૧/૪/ર૦૧૩

માહણી નન.૯(નોન પ્ ાલાન) સીએસએસ - ૧૮૩૯,૦પ
માહણી નન.૯૬ (્લાન) સીએસએસ -૧પ૦-૦૦
ુ લ:- ર૮૦૭-ર૮
--

૮૧૮-ર૦

૧૮૩પ-૮૭
૧૪૯-૯૯
ર૮૦૪-૦૬

૧૦

નાયબ ષલેષટરરી, મ.ભો.યો. પનચમહાલ, હોધરા

રષરણ-૧૩
સહાયષી ષાયશરમોના અમલ ંહેની પ્ધવત.
અ.નન. ષાયશરમ/ યોજના ુ ન નામ.

ુ યમનરીરી રાહત ફનડ
્

માન.

વિધિા/ અપનહોને બથર્ વ ષ સહાય યોજના

સનષટમોચન (રા્ટી્રય

વનરાધારુ ુ નબ સહાય)

યોજના વનરાધાર વિધિાવના પુન:્થાપન માટે બથર્ વ ષ સહાયની યોજના.
ુ વિભાહ
ષાયશરમ/ યોજનાનો સમયહાળો સમયહાળો નકી નથી, મહે લ

૧
તરફથી

ષ
ુ મ થયેથી સહાય ચુષિણીના ચેષો અપાય છે .
ુ ુ નબની

બÒિન.

ૃ્ ન
ુ ા સનજોહોમાન

૬૦ િર્ ા યપરનાને

ુ દરતી અષ્માતના ષારણોસર

ુ ય ષમાનાર ્યહષતના
્

૪ િર્ ા માટે ૂા.પ૦૦/- લેસે સહાય તથા બે બાળષો

ુ ી
ધ

બાળષ દીઠ ૂા.૮૦/- લેસ.
ે
ર

ષાયશરમનો ય ૃ ેશ
ૃ્ વ
ુ માન

થયેલ
જ સહાય

ૃતષના

ુ દરતી બફતો, ભારે િરસાદ અને પ ૂરના રસનહે
ુ ુ નબને સરષારી સહાય બપિામાન બિે છે . તે સાથે તેટલી

ુ યમનરીરીના રાહત ફનડમાનથી બપીને
્

બનિાનો છે .

ૃતષના
ુ ુ ુ નબના

વનરાધાર અશષતોને સહાય.

ુ દરતી સનજોહોમાન ષે અષ્માતમાન

ુ ુ નબીજનોને મદદૂપ

ૃ્ ુ થાય ્યારે

ુ ય ષમાનાર ્યહષત ુ ન
્

ુ ુ નબને સહાય માટેની ષે્ર

સરષારરી વારા ય્ચષ રોષડ સહાય બપિાનો. વિધિાવને તાલીમ બપી પહભર
ષરિા.
૩

ષાયશરમના ભૌવતષ અને નાણાનષીય લષયાનષો.

(છે ્લા િર્ ા માટે)
ષરિા શષય નથી.

ુ દરતી બફતો હમે તે સમયે બિતી હોમ લષયાનષો નકી
લષયાનષ નથી

અ.નન. ષાયશરમ/ યોજના ુ ન નામ.

લષયાનષ નથી
માન.

વિધિા/ અપનહોને બથર્ વ ષ સહાય યોજના

લષયાનષ નથી

ુ યમનરીરી રાહત ફનડ
્
સનષટમોચન (રા્ટી્રય

વનરાધારુ ુ નબ સહાય)

યોજના વનરાધાર વિધિાવના પુન:્થાપન માટે બથર્ વ ષ સહાયની યોજના.
૪

લાભ ંહેની પ ૂિશ જૂરીયાત

િરસાદમાન

ુ દરતી બફત/પ ૂર/ભારે

લાભાથર્ ીએ

ૃ્ ુ પામેલ ્યહષત ુ ન મરણ નોધાિી મરણનો દાસલો મેળિી તલાટીરી

ૂબૂ ુ ન પેઢીના ુ તૈયાર ષરાિિા ુ ન હોય છે , પોલીસ ્ટેશનમાન ાણિાજોહ નોધ
ષરાિિી જોમએ. અરÒ સાથે પો્ટમોટશ મનો રીપોટશ રાસિો જોમશે. સાસ હષ્સામાન
પી.એમ.રીપોટશ માટે

ટછાટ મળી શષે)

-યપર

ુ બજ

હરીબી રે સા

નીચે ુ ન બીપીએલ ષાડશ ધારણષતર્ ા હોિા જૂરી.
મરનાર ્યહષથની ંમર ૧૮ થી ૬પ િર્ ા િ્ચે જૂરી.
િા વ્ ર્ ાષ બિષ મયર્ ાદા ૂા.૧૧,૦૦૦

ુ ીની હોિી જોમશે.
ધ

યપરોષત બાબતો પહરપ ૂણશ થતી હોય તો.
રા્ય વિ્તાર માટે નાયબ જજ્લા વિષાસ અવધ.રીને.
શહેરી વિ્તાર માટે રાનત અવધષારીરીને અરÒ ષરિી.
ષ

ંમર ૧૮ થી ૬૦ િર્ ા િ્ચે જૂરી.

૧૮ થી ૪૦ િર્ ાનાને સરષાર મા્ય તાલીમમાન જોડામ એષ િર્ ામાન તાલીમ

×

પુરી ષરિી.
ઘ

્યહષતહત િા વ્ ર્ ાષ બિષ ૂા.ર૪૦૦/- તેમજ

ુ ુ નબની િા વ્ ર્ ાષ બિષ

ુ ીની.
ધ

ૂા.૪ર૦૦/,

અરÒ વિધિા થયા તારીદથી બે િર્ ામાન ષરિી.

પ

ષાયશરમનો લાભ લેિાની પ્ધવત.

લાભાથર્ ીએ

ૃતષના મરણનો દાસલો,

ુ ન પોલીસ ્ટેશને નોધાિેલ ાણિાજોહ અહેિાલનો દાસલો તથા પો્ટમોટશ મ
પેઢીના ,
અહેિાલની નષલ સહ અરÒ ષરિાની રહે છે . અરજદાર શહેરી વિ્તારના હોય તો
જજ્લા ષલેષટરરી/ રાનત અવધષારીરી/ે તે તાલુષાના મામલતદારરી પૈષી હમે તેને
અરÒ ષરિાની રહે, રા્ય વિ્તાર માટે જજ્લા વિષાસ અવધષારીરીને અરÒ ષરિાની
રહે છે . રાનત અવધષારીને વનયત ન ૂનામાન અરÒ ષરિાથી.

રા્ય વિ્તારના રહીશે

નાયબ જજ્લા વિષાસ અવધષારીરીને જયારે શહેરી વિ્તાર માટે ે તે વિભાહના રાનત
અવધષારીરીને અરÒ ષરિાની રહે.
વિધિા થયા તારીસથી બે િર્ ામાન અરÒ ષરિી જોમશે.
અ.નન. ષાયશરમ/ યોજના ુ ન નામ.

ુ યમનરીરી રાહત ફનડ
્

માન.

વિધિા/ અપનહોને બથર્ વ ષ સહાય યોજના

સનષટમોચન (રા્ટી્રય

વનરાધારુ ુ નબ સહાય)

યોજના વનરાધાર વિધિાવના પુન:્થાપન માટે બથર્ વ ષ સહાયની યોજના.
૬

પારતા નકી ષરિા ંહેના માપદન ડો. અરÒની પારતા બપમેળે અથિા

અરજદારની અરÒ અ્િયે

ૂષાયેલી નોધ યપર જૂરી બદે શ બપી મનજુર ષરી શષે

છે . સાસ હષ્સામાન ષલેષટરરીના અ્યષાપણા હેઠળની ષવમહટ પી.એમ. અહેિાલ વિના
પણ અરÒ મનજુર ષરિાની સતા ધરાિે છે .

અરજદારને પુ્ત િયનો (ર૧ િર્ ા

નો) ષે તેથી િ ુ િયનો પુર ન હોિો જોમએ.
અરજદાર છે ્લા ૧૦ િર્ ાથી

ુ રાતમાન રહેતા હોિા જોમએ. - બીપીએલ
જ

ુ ુ નબના સ્ય.
ૃતષની ંમર ૧૮ થી રપ િર્ ા િ્ચે જૂરી.

-

- બિષ મયર્ ાદા ૂા.૧૧,૦૦૦/-

ષ

ંમર ૧૮ થી ૬૦ િર્ ા િ્ચે.

૧૮ થી ૪૦ િર્ ાનાને સરષાર મા્ય તાલીમમાન જોડામ એષ િર્ ામાન તાલીમ

×

પુરી ષરિી.
ઘ

િા વ્ ર્ ાષ બિષ ્યહષતહત ૂા.ર૪૦૦/- તેમજ

ુ ુ નબની ૂા.૪પ૦૦/-

ુ ી.
ધ
,

અરÒ વિધિા થયા તારીસથી બે િર્ ામાન.

૭

ષાયશરમમાન બપેલ લાભ ની

વિહતો.

ુ દરતી બફત ભારે િરસાદ/પ ૂરના

ૃતષના િારસદારોને સહાય :
જો

ૃતષ પુ્ત હોય તો ૂા.રપ,૦૦૦/-

જો

ૃતષ સહીર હોય તો ૂા.૧પ,૦૦૦/-

જો

ૃતષ પ િર્ ાથી નીચેના હોય તો ૂા.પ,૦૦૦/-

ુ દરતી બફત (ષોમી

્ુ લડ)માન

ૃ્ ુ પામનારના િારસને ૂા.૧૦,૦૦૦/-

ૃતષના િારસદારને ૂા.૧૦,૦૦૦/- એષ િસત.

ૂા. ર૦૦/- માવસષ.

ૂા.પ૦૦/- તથા બે બાળષ
અ.નન. ષાયશરમ/ યોજના ુ ન નામ.

ુ ી બાળષ દીઠ ૂા.૮૦/- લેસ.
ધ
ે
માન.

વિધિા/ અપનહોને બથર્ વ ષ સહાય યોજના

ુ યમનરીરી રાહત ફનડ
્
સનષટમોચન (રા્ટી્રય

વનરાધારુ ુ નબ સહાય)

યોજના વનરાધાર વિધિાવના પુન:્થાપન માટે બથર્ વ ષ સહાયની યોજના.
૮

સહાયષી વિતરણની ષાયશપ્ધવત.

મારફતે ચેષથી સહાય વિતરણ થાય છે .
બે માસે.

ષલેષટરરી, વારા મામલતદારરી
રાનત વફીસરરી વારા મનીવડશ રથી દર

ચેષ મારફતે ચ ૂષિણી થાય છે . જજ્લા સમાજ

રુ ષા ા અવધષારી વારા

પો્ટ સાતામાન લાભાથર્ ીના બચત બંષ સાતા મારફત ચુષિણી.
૯

અરÒ ષયાન ષરિી ષે અરÒ ષરિા માટે ષચેરીમાન ષોનો સનપષશ ષરિો ?

શહેરી

વિ્તાર માટે જજ્લા ષલેષટરરી/ રાનત અવધષારીરી/મામલતદારરી પૈષી હમે તેને થમ
શષે. જયારે રા્ય વિ્તાર માટે જજ્લા વિષાસ અવધષારીરી/ તાલુષા વિષાસ
અવધષારીરીને અરÒ ષરિી જોમશે.

ે તે વિભાહની રાનત ષચેરી સાતે.

શહેરી

વિ્તાર માટે રાનત અવધષારીરી જયારે રા્ય વિ્તાર માટે નાયબ જજ્લા વિષાસ
અવધષારીરીને અરÒ ષરિી જોમશે.
૧૦

ે તે વિભાહની રાનત ષચેરી સાતે.

અરÒ ફી (લા ુ પડ ુ ન હોય ્યાન)

ફી નથી.

અરÒ ફી નથી.

અ્ય ફી (લા ુ પડ ુ ન હોય ્યાન)
ષોમ ફી લા ુ નથી.
૧૧

અરÒ ફી નથી. અરÒ ફી નથી. અરÒ
અ્ય ષોમ ફી લા ુ નથી.

અ્ય ષોમ ફી લા ુ નથી.

અ્ય

અ્ય ષોમ ફી લા ુ નથી.

અરÒ પરષનો ન ૂનો (લા ુ પડ ુ ન હોય તો જો સાદા ષાહળ પર અરÒ ષરી

હોય તો અરજદારે અરÒમાન

ુન

ુ ન દશર્ ાિ )
ુ ન સાદા ષાહળ યપર મરણનો દાસલો,

ુ ન મરણ ુ ન ષારણ વિહેરે દશર્ ાિતી બાબતો સહહતની અરÒ ષરિી.
પેઢીના ,
ન ૂના ુ ન અરÒ પરષ. વનયત ન ૂના ુ ન અરÒ પરષ.
અ. નન.

ષાયશરમ/ યોજના ુ ન નામ.

વનયત ન ૂના ુ ન અરÒ પરષ.

ુ યમનરીરી રાહત ફનડ
માન. ્

વનરાધાર-વિધિા/ અપનહોને બથર્ વ ષ સહાય યોજના
ુ ુ નબ સહાય) યોજના

વનયત

સનષટમોચન (રા્ટી્રય

વનરાધાર વિધિાવના પુન:્થાપન માટે બથર્ વ ષ સહાયની

યોજના.
૧ર

ગબડાણો યાદી (રમાણપરો/ દ્તાિેજો) અરÒ સાથે મરણનો દાસલો,

ુ ન પોલીસ ્ટેશનમાન નોધાિેલ જણાિાજોહ અહેિાલનો દાસલો, પો્ટમટશ મ
પેઢીના ,
રીપોટશ ની નષલ.

અરÒ સાથે

ંમરનો દાસલો
્યહષતહત ૂા.ર૪૦૦ અને ષૌ ુ નબીષ ૂા.૪પ૦૦/- ની િા વ્ ર્ ાષ બિષનો
દાસલો

ગભષા ા ૃ વ્ તનો ધનધો ના હોિો જોમએ.
ષ

બીપીએલ રે શનષાડશ ની નષલ.

×

મરણ ુ ન રમાણપર

ઘ

બિષનો દાસલો

અરÒ સાથે

- મરણનો દાસલો
- રે શનષાડશ ની નષલ
- બિષનો દાસલો
- મરનારની ંમરનો દાસલો
૧૩

રહ ્ રયાને લહતી સમ્યાવ ંહે ષયાન સનપષશ ષરિો.

ષલેષટર ષચેરી, રાનત

ષચેરી, મામલતદાર ષચેરી, તાલુષા પનચાયત ષચેરી સાતે સનપષશ ષરી શષાય.
વિભાહની રાનત ષચેરી સાતે.
અવધષારીરીની ષચેરી
૧૪

રાનત ષચેરી અથિા નાયબ જજ્લા વિષાસ

ે તે વિભાહની રાનત ષચેરી સાતે.

યપલ્ધ વનવધની વિહતો.

મળી શષે.

ે તે

સને ર૦૦પ-૦૬ માટે

અરÒ ્િીષારનાર ષચેરી સાતેથી મળી શષે.

રાનત ષચેરી સાતેથી
રાનત ષચેરી સાતેથી

મળી શષે.
૧પ

લાભાથર્ ીવની યાદી. અલહ લી્ટ
જજ્લા સમાજ

ુ બ.
જ

ુ બ- -યપર
જ

-યપર

ુ બજ

રુ ષા ા અવધષારીની ષચેરીએથી મળી શષે.

રષરણ-૧૪ (વનયમ સનરહ-૧૩)
બપેલ રાહતો, પરવમટ ષે અવધ ૃવત મેળિનારની વિહતો.
અ. નન.

ષાયશરમ ુ ન નામ. નાની બચતમાન રોષાણ સોલે્યમ

૧

રષાર

એજ્સી િળતર સનબધ
ન ી

ર

ય ૃ ેશ ભનડોળ, લોષોના નાણાનની સલામતી, સામાજજષ વિષાસ. અા્યા

વ્ ષીમ, ૧૯૮૯

િાહનથી અષ્માતને પહરણામે થયેલ નાની-મોટી મા પામનારને તેમજ

ૃ્ ુ થાય તે

ુ
તેના િારસને મદદૂપ થ .
૩

નકી ષરે લ લષયાનષ (છે ્લા િર્ ા માટે)

લષયાનષ નકી થમ શષે

નહં.
૪

પારતા પુ્ત િય, એસ.એસ.સી. પાસ

માર્ત પોતે અથિા

ૃ્ ન
ુ ા

હષ્સામાન િારસદાર
પ

પારતા માટેના માપદન ડો વનયત ન ૂનામાન તમામ પુરાિા સાથેની અરી. પુ્ત

િય, એસ.એસ.સી. પાસ, ષામ ષરિાની ષાયશષામતા. અા્યા િાહનની ટકરને
ષારણે નાની-મોટી મા અથિા
૬

ૃ્ ુ થયેલ હોય.

પ ૂિશ જૂરીયાતો વનયત ન ૂનામાન તમામ પુરાિા સાથેની અરી. પુરાિા શાળા

છોડયા ુ ન રમાણપર. માષશ શીટ, રે શનષાડશ , બે રવત વ્ ઠત ્યહષતએ બપેલ ચાહરર
રમાણપર તથા એફીડેિીટ

ુ ા નન.રમાન બે સાષા ી
ન ૂના નન.૧માન અરી, ન ન

ુ ા નન.૩માન તપાસણી અવધષારીનો અહેિાલ. ફોમશ નન.પમાન
ૂબૂ અરજદારની સહી, ન ન

ુ ન મ્ષિે્ટ રીપોટશ ની
બાનહધ
ે રી, અષ્માત ંહેની એફ.બમ.બર.ની નષલ. પનચના ,
નષલ.

ૃ્ ન
ુ ા હષ્સામાન પી.એમ.રીપોટશ ની નષલ તેમજ મરણનો દાસલો, એષથી િ ુ

િારીના હષ્સામાન રષમ અરજદારને

ચુષિિા ંહેની અ્ય િારસોની સનમવતનો

ુન
તપાસણી અવધષારી ૂબૂનો જિાબ તેમજ પેઢીના ,
નષલ. અષ્માત ષરનાર િાહન ભાહી
૭

લાભ મેળિિાની પ્ધવત.

મા સનબધ
ન ી ડોષટરના રીપોટશ ની

ટેલ હોિા ંહેનો પોલીસ ્ટેશનનો દાસલો.
ુ ામાન તમામ પુરાિા સાથે અરી.
વનયત ન ન

ુ ામાન અરી ષરિી.
વનયત ન ન
૮

ુ ાન િ ુ રણ િર્ ા.
રાહત પરવમટ/અવધ ૃવ તની સમય મયર્ ાદા. િ મ
િીમા ષનપની વારા નકી થતી રષમ એષ િસત.

૯

અરી ફી

નથી

૧૦

ુ ો.
અરીનો ન ન

અરી યપર ૂા.૩/- નો ્ટે્પ ચોટાડિો.
ુ ામાન અરી.
વનયત ન ન

ુ ામાન
વનયત ન ન

અરી.
૧૧

ગબડાણોની યાદી પ ૂિશ જૂરીયાતોના ષોલમમાન દશર્ ા્યા

જૂરીયાતોના ષોલમ સામે દશર્ ા્યા
૧ર

ગબડાણોનો ન ૂનો.

-યપર

ુ બ. યપર પ ૂિશ
જ

ુ બના પુરાિાવ અરી સાથે બીડિા.
જ
ુ બ- જ

રષરણ-૧પ (વનયમ સનરહ ૧૪)
ષાયર્ ો ષરિા માટે નકી ષરે લાન ધોરણો.
વિવિધ ર ૃવતવ હાથ ધરિા માટે વિભાહે નકી ષરે લ ધોરણોની વિહતો:
હણોતધારાની ષલમ-૭૪ અને ૭૬ હેઠળ માવસષ ૭ર ષેસોનો વનષાલ ષરિા ુ ન
ધોરણ છે .
ચાનપાનેર િ્ડ હેહરટેજ સવમવત વારા નકી થતાન ષાયર્ ો સનબવન ધત અવધષારીરીવ
વરા ષરાિિા સમય મયર્ ાદા નકી ષરિામાન બિે છે .
સરષારરી વારા ાહેર થતી ઝનબેશ તેની સમય મયર્ ાદામાન પ ૂરી ષરિાની હોય
છે .
નાની બચત શાસા ુ ન

ુ ય ષાયશ મહીલા ષોવરય રધાન યોજના તથા પ્લીષ
્

રોવિડ્ટ ફનડ યોજનાની એજ્સીવ બપિા/રી્ ુ ષરિા/રદ ષરિાની ષામહીરી થાય
છે .
ુ ામાન
નાની બચત યોજનાની એજ્સીવ મેળિિા/રી્ ુ ષરિા માટે વનયત ન ન
જૂરી પુરાિાવ સાથે અરÒવ ્િીષારિામાન બિે છે . સદર ુ ન અરÒવની ચષાસણી ષરી
વનણશય માટે મામલતદારરી મારફતે અવધષ ષલેષટરરીને વનણશય અથર્ ે સાદર ષરિાની
રથા છે . ે વનણશય

ુ બ
જ

ુ ૃ ો તૈયાર ષરી એજ્ટને ટપાલ વારા એજ્સી ંહેના
સ

વનણશય સનબધ
ન ી ાણ ષરિામાન બિે છે .

અરÒવ સનબધ
ન ે વિહતિાર નોધ
વિહતે
છે .

ૂષિામાન બિે છે , ઠરાિ અને વનયમો ટાનષી

ૂષાયેલી નોધ સહ નીચેની ષષા ાએથી યપલી ષષા ા

ુ ી અગભરાય અપાય
ધ

ુ ૃ ો મનજુર થયેથી અરજદારને ાણ ષરિામાન બિે છે .
સ

રષરણ -૧૬ (વનયમ સનરહ ૧પ)
વિા ૂુ પે યપલ્ય માહહતી.
ુ રામઝેશન યોજના અ્િયે ષલેષટરરીની િેબ
સરષારરીના જમીન દફતર ષો્્ ટ
સામટ ': વ્ ' :
્ ્ઢય્ય% (
્ ્્યમ :
્ -મ્ય

ુ ા નન.૬(ફેરફાર નોધની
યપર હામ ન ન

નષલ), ૭/૧ર અને ૮/અ ની માહહતી યપલ ધ
્ છે .
રષરણ-૧૭ (વનયમ સનરહ-૧૬)
માહહતી મેળિિા માટે નાહરીષોને યપલ્ધ સિલતોની વિહતો.
લોષોને માહહતી મળે તે માટે બ ષચેરી વારા અપનાિાયેલ સાધનો, પ્ધવતવ તથા
સિલતોની વિહતો નીચે

ુ બ છે .
જ

ષચેરી રનથાલય :
નાટષ અને શો :
િતશમાન પરો : લોષફરીયાદ ષાયશરમ ંહે િતશમાનપરોમાન ાહેર સબર બપી
ુ ર મળે લ
લોષોને ે અરજદારોને તેમની અરÒવ ંહે સનબવન ધત સાતા તરફથી ર્ ત
ના હોય તેિા હષ્સામાન અરÒવ મોષલી બપિા જણાિિામાન બિે છે . બિી
અરÒવની

ુ ાિણી માટે અરÒ મોષલી બપનાર નાહરીષ અરÒ મોષ્યા બાદ ચોથા
ન

ૂુ િારે ષલેષટર ષચેરી સાતે હાજર રહી પોતાનો જિાબ મેળિી શષે છે .
રદશશનો :
નોટીસ બોડશ : ષચેરીમાન નોટીસબોડશ રાસેલ છે ેની યપર અહ્યની અને
જનતાને ાણિાજોહ નોટીસો યપલ્ધ ષરાિિામાન બિે છે .
ષચેરીમાન રે ષડશ ુ ન વનહરષાણ : રે ષડશ શાસામાન અરÒ બપી જૂરી ફી ભરી ષચેરી
સમય દર્યાન રે ષડશ ુ ન વનહરષાણ થમ શષે છે .
દ્તાિેજોની નષલો મેળિિાની પ્ધવત : નષલ માટે રે ષડશ શાસામાન અરજ
ષરિી જૂરી છે .

નષલ માટેની અરÒ મ્યેથી નષલ ષાર ુ ન ે તે શાસા પાસેથી

નષલની માનહણી િાળા અસલ રષરણ/ ફામલ મેળિી સપપ ૂરતી જૂરી નષલ ષરી
ુ ષરી નષલ બપે છે .
જૂરી ફી િ લ
યપલ્ય

હુ ્ રત વનયમસનરહ : સરષારી પુ્તષાલય, લાલ દરિાા, ભર,

અમદાિાદ સાતેથી મળી શષે છે .
ાહેર તનરની િબેસામટ: ષલેષટર ષચેરીની િેબસામટ
': વ્ ' :
્ ્ઢય્ય% (
્ ્્યમ :
્ -મ્ય

રષરણ-૧૮ (વનયમ સનરહ-૧૭)
અ્ય યપયોહી માહહતી.
૧૮.૧ : લોષો વારા પ ૂછાતા રનો અને તેના જિાબો :
સામા્ય રીતે લોષો વારા જમીનની માનહણી, જુદા જુદા વિ ્ ાયો સનબધ
ન ી દાસલ થયેલી
અપીલ અરÒવ/ વિિાદ અરÒવ સનબધ
ન ી નષલોની માનહણી, નહરપાલીષા તરફથી
મળે લ જિાબો સામે અસનતો ્ ા સનબધ
ન ી રજુબતો, નાની બચત યોજના તથા મ્યહાન
ભોજન યોજના સનબધ
ન ી રજુબતો તથા પુરિઠા વિ ્ ાયષ બાબતો ંહેની સમ્યાવ
લોષોને નડતી હોય છે . બ ષામટે રાજય ષષા ાથી તાલુષા ષચેરી

ુ ી અવધષારી તથા
ધ

ષમશચારીવ ુ ન માળ ુ ન સરષારરી વારા વનયત થયેલ છે ે તનર વારા લોષોની સમ્યાવ
તથા રનો ુ ન વનરાષરણ ષરિામાન બિે છે .
૧૮.ર : માહહતી મેળિિા ંહેના અરÒપરષો, તે સનબધ
ન ી ફી, અરÒ ષરિાની
પ્ધવત તથા તે સનબધ
ન ી માહશદશશન તેમજ માહહતી બપિાના મ્ષારના હષ્સામાન
અવધષાર તેમજ અપીલ ષરિા સનબધ
ન ી ષાયશિાહી:
બ ષાયદા હેઠળ હિેથી માહહતી માટે અરજદારે ન ૂના.ષ માન અરÒ ષરિાની રહેશે.
ટે્ડર વસિાયની અ્ય માહહતી માટે અરÒ દીઠ ૂા.ર૦/- ની ફી લેિાપાર બને છે
ુ ાર). તે વસિાય િેચાણ માટેના રષાશન ્િૂપે
(વનયમ-૮ માન ષરે લી જોહિામ અ સ
માહહતી યપલ્ધ હશે તે તે રષાશનની વનયત ષરે લ હષંમત લેિામાન બિશે અને
િેચાણ માટેના રષાશન વસિાયની માહહતી માટે વનયત ષરે લી પાના દીઠ ચુષિિાની
થતી ફી ચુષિિાની રહેશે.
માહહતી મેળિિા માટે ાહેર માહહતી અવધષારીને ન ૂના-ષ માન અરÒ રજુ ષરિાની રહે.
ે અરÒ ્િીષારિાપાર હશે તો તે માટે તે સમયે પાિતી બપિામાન બિશે. માનહલ
ે
માહહતી ષોરાવધષાર બહારની હોય તે સનજોહોમાન ન ૂના-સ માન પાિતી બપિામાન
બિશે. ્િીષારે લી અરÒના સનબધ
ન માન અરÒ ચષાસતાન જો માહહતી બપી શષાય તેમ ન
નીષળે તો ન ૂના-હ માન અ્િી ૃવતનો

ુષમ અરજદારને પાઠિિામાન બિશે જયારે

યપલ્ધ માહહતી ન ૂના-ઘ માન યપલ્ધ ષરિામાન બિશે.
ન ૂના-હ ના

ુષમથી નારાજ ્યહષત બ અવધવનયમ હેઠળ અપીલ અવધષારી તરીષે

ેમને વનયત ષરે લ છે તેિા અપીલ અવધષારીને ન ૂના નન.ચ માન અપીલ ષરી શષે છે
ે બદલની તેમને પાિતી પાઠિિામાન બિશે.
૧૮.૩ : ાહેર તનર વારા લોષોને અપાતી તાલીમની બાબત :ષલેષટર ષચેરી વારા લોષોને તાલીમ અપાતી નથી તેમ છતાન ભારે પ ૂરની
પહર વ્ થવતમાન તરિૈયાવને જૂરી રો્સાહન બપિામાન બિે છે તેમજ ચુટણીના
ન
મતદાનના અરસામાન મલેષરોનીષ િોટંહ મશીન સહહત મા્ટર રેમનર વારા ાહેર
જનતા જોહ વનદશશનો હોઠિી જૂરી માહહતી/ તાલીમ અપાય છે . િળી સરષારરીના
ુ ાનથી ચાલતી અને મહે લ
ુ ી ષચેરીવ મારફત વનયનરણ રસા ુ ન
અ દ

હોય તેિી

સન્થાવ બિી તાલીમ સનબધ
ન ી ર ૃવતવ સમયસર અને સાચા અથશમાન યોે
માટેના રય્નો હાથ ધરાય છે .

તે

૧૮.૪ : વનયમસનરહ-૧૩ માન સમાવિ્ટ ના હોય તેિા ાહેર તનરએ બપિાના
રમાણપરો, ના-િાનધા રમાણપરો :
વનયમસનરહ-૧૩ માન સમાવિ્ટ ના હોય તેિા ષોમ રમાણપર અને ના-િાનધા રમાણપર
બપિામાન બિતા નથી. સમયાનતરે અરજદાર તરફથી બિી ષોમ જૂરીયાત
યપ વ્ થત થાય તેિા હષ્સામાન ાહેર માહહતી અવધષારીનો સનપષશ ષરી જૂરી માહહતી
મેળિી શષાય છે .
૧૮.પ : નોધણી રહ ્ રયા ંહે :અરેની ષચેરીએથી નોધણી સનબધ
ન ી ષોમ ષાયશિાહી હાથ ધરાતી નથી.
૧૮.૬ : ાહેર તનરે ષર યઘરાિિા ંહે :ુ ને લહતી
અરેથી બિા ષોમ ષર સીધા યઘરાિિામાન બિતા નથી. જમીન મહે લ
બાબતો ંહે રા્ય તથા તાલુષા ષષા ાએ હોઠિેલ તનર મારફતે બ ષામહીરી થાય
છે .
૧૮.૭: િીજળી/ પાણીના હનહામી અને ષાયમી જોડાણો બપિા અને ષાપિા
ંહે:બ ષચેરીએથી બિી ષોમ ષામહીરી થતી નથી.
૧૮.૮ : ાહેર તનર વારા પ ૂરી પાડિામાન બિનાર અ્ય સેિાવની વિહત
:ષચેરીમાન તેમજ બ ષચેરી હ્તષની તાબાની ષચેરીવમાન નાહરીષોને િ ુ સારી
વુ િધાવ યપલ્ધ ષરાિિા માટે હાથ ધરે લા રય્નો અ્િયે દરે ષ તાલુષા મથષે
વુ િધા ષે્રો ષાયશરત ષરી શષાય છે . સે ુ ત સાતેદારોને સાતેદાર તરીષે

નાહરીષ

ુ રામઝેશન ષરાિી મ-ધરા ષે્રો ષાયશરત
િારન િાર જૂર પડતી નષલો માટે રે ષડશ ુ ન ષો્્ ટ
ષરાિેલ છે . નીજષના સમયમાન તાલુષા ષષા ાએથી મતદાર વળસ ષાડશ બપિા
માટેની ષામહીરી નાહરીષ અવધષાર ષષા વારા શૂ ષરિાની અપેષા ા છે ે ષામહીરી
શૂ થયેથી મતદાર ફોટો વળસપર મેળ્યા વસિાય બાષી રહેલા નાહરીષો બનતી
્િરાએ બિા વળસપરો મેળિી શષશે. તે જ રીતે પુરિઠા વિભાહ મારફતે રોમંહ
રે શનષાડશ યપલ્ધ ષરાિિાની

વુ િધા યપલ્ધ ષરાિેલ છે .

ષલેષટર ષચેરી પુરિઠા શાસા, પનચમહાલ, હોધરા.
માહહવતના અવધષાર બાબતના અવધવનયમ-ર૦૦પ
દુ ા નન.૧
નાહહરષ પુરિઠા વિભાહના ષાયર્ ો અને ફરજો.
ુ નો જ્થો સત પુરો પાડિો તથા તેની
સમાજને બિ્યષ ચીજિ્ વ
ાળિણી, તથા તેના ભાિ યપર વનયનરણ
છે .

અને તપાસણી વનયમનની ફરજો બાિે

સમાજના ષચડાયેલા િહશ

અને સાસ ષરીને

ુ નષી બિષિાળા તથા

હરીબી

ુ
રે સા નીચે ીિતા લોષોને સરષારે નષષી ષરે લ બિ્યષ ચીજિ્ વ
વનયત ભાિે
વનયત રમાણથી

મળી રહે તેિી ્યિ્થા ષરિી,

અસામા્ય સનજોહોમાન

ઘર િપરાશની ચીજિ્ ુવની તનહી, હેસની તનહી,

સંહતેલના ભાિમાન યછાળો,
અનાજની અછત

ુ ્ષાળ,

ુ નપ, અને િાિાઝોડાની પહર વ્ થવતમાન
ષ

િહેરે વિષટ પહર વ્ થવતવ યભી થતી રહે છે .બિી પહર વ્ થવતને

પહંચી િળિા માટે લાનબા હાળાની અને

ુ નષા હાળાની યોજનાવ ઘડિી.

દુ ા નન.૩
અવધષારીવ અને ષમશચારીવની સતા અને ફરજો.
જજ્લા પુરિઠા અવધષારી

:-

સતાવ:
િહીિટી:-

સમર જજ્લામાન પુરિઠા તનરની ષામહીરી પર દે સરે સ

ષાયદાથી રા્ત અવધષાર નીચે ષેસો ચલાિિા

અને વનયમન,

અને અપીલ સાનભળિાની ષાયશિાહી,

ુ ના પુરિઠાની યપલ વ્ ધ
જજ્લામાન બિ્યષ ચીજિ્ વ

તથા ાળિણી,

લોષસમ્યા વનિારણ.
નાણાષીય:-

સરષારરી ્િારા ફાળિિામાન બિતી િહીિટી રાનટના સમયસર

િપરાશની દે સરે સ.
અ્ય:-

રાહષો, િપરાશષતર્ ા, બીનસરષારી સન્થાવ, સેિાભાિી સન્થાવ

સાથે સનષલન
નાયબ મામલતદાર :ષલાષશ ્િારા

ુ િામાન બિેલ
ષ

ુ નાવનો જજણિટપ ૂિશષ અ્યાસ ષરી
ષાહળો/ફામલોનો સરષારરીના વિવિધ ષાયદાવ/ ચ
ષાહળો/ફામલો તૈયાર ષરી જજ્લા પુરિઠા અવધષારીરીને વનણશય માટે
ષલાષશ :-

ષચેરીમાન બિેલ ષાહળો /ફામલો

ુ િી.
ષ

નો વનયત સમયમયર્ ાદામાન

તૈયાર ષરી
પાન નનબર /વિભાજષ સાથે ્યિ વ્ થત ્થાયી

ુષમોની ફામલ સાથે ફલેહ ષરી

વનયત સમયમયર્ ાદામાન નાયબ મામલતદારરીને રજુ ષરિી.
પુરિઠા વનહરષાષ
તાલુષા ષષા ાએ ષાયદાથી રા્ત અવધષારો
ુ
નીચે વિવિધ બિ્યષ ચીજિ્ વ
તથા તેના પરિાનાની તપાસણી અને વનયમનની
ષામહીરી
દુ ા નન. ૪

ષાયર્ ો ષરિાના માટેના વનયત ષરે લ ધોરણો.
અનન.

વનયત ષરિામાન બિેલ ષાયર્ ો વનયત ષરિામાન બિેલ ષામના હદિસો.

૧

પેરોગલયમ પેદાશોના જ્થાબનધ,

તથા
ર

ટષ તથા ફેરી પરિાનેદારના પરિાના માટે

સોલિ્ટ/ ને્થાના પરિાના માટે

૪પ હદિસ

પરિાના બદે શ ૧૯૮૧ હેઠળ બપિા પાર ય્પાદષ ના પરિાના માટે
૩૦ હદિસ
ુ ષાનના નવિન પરિાના માટે ૬૦ હદિસ

૩

િાજબી ભાિની

૪

સોલિ્ટ , ને્થા ના પરિાના રી્ ુ માટે તથા

ુ ્લીષેટ પરિાના માટે

૧પ હદિસ
પ

િાજબી ભાિની

ુ ષાનના પરિાના રી્ ુ તથા

ુ ્લીષેટ પરિાના માટે

િાજબી ભાિની

ુ ષાન ુ ન રાીના ુ ન મનજુર ષરિા ૩૦ હદિસ.

૧પ

હદિસ
૬

દુ ા નન. પ

:-

ષાયર્ ો ષરિા માટે ાળિેલા વનયમો,વિવનમયો,
નાહહરષ પુરિઠા વિભાહ ્િારા નીચે

ુ નાવ,
ચ

વનયમસનરહો અને રે ષડશ .

ુ બ ના ષાયદાવ/ ુષમ અ્િયે અમલીષરણ
જ

ષરિામાન બિે છે .ેિાષે
દુ ા નન. ૬
દ્તાિેજોના રષારો ુ ન પરષ .
સબનવધત

ષાયદા અ્િયે મળે લ સતાના અવધષારથી તપાસિામાન બિેલ

િાજબી ભાિની

ુ ષાનના પરિાનાવની તપાસણી અવધષારી, તપાસણી તારીસ,

(૧)

ષારણદશશષ નોટીસ,
(ર)

સબનવધત

િાજબી ભાિની

ુ ાિણીની તારીસ અને લેિામાન બિેલ પહલાન ુ ન રી્ટર
ન

ષાયદા અ્િયે મળે લ સતાના અવધષારથી તપાસિામાન બિેલ
ુ ષાનના વસિાયના પરિાનાવ એટલેષે પેરોલપનપ,ષેરોસીનના

પરિાનેદારો, એલ.પી.હેસ એજ્સી,સોલિ્ટ/ને્થા પરિાના,ગબનપરિાનેદારોની
તપાસણી અવધષારી, તપાસણી તારીસ, સીઝ ષરિામાન બિેલ જ્થો અને તેની હષંમત
ષારણદશશષ નોટીસ,

ુ ાિણીની તારીસ અને સીઝર પહલાન ંહે લેિામાન બિેલ
ન

પહલાન ુ ન રી્ટર.
(૩)

સબનવધત

િાજબી ભાિની

ષાયદા અ્િયે મળે લ સતાના અવધષારથી તપાસિામાન બિેલ
ુ ષાનના વસિાયના પરિાનાવ એટલેષે પેરોલપનપ,ષેરોસીનના

પરિાનેદારો,એલ.પી.હેસ એજ્સી,સોલિ્ટ/ને્થા પરિાના,ગબનપરિાનેદારોની
તપાસણી અવધષારી, તપાસણી તારીસ, ષારણદશશષ નોટીસ,
સાતારાહે
(૪)
વિહત

ુ ાિણીની તારીસ અને
ન

લેિામાન બિેલ પહલાન ુ ન રી્ટર .

સોલિ્ટ/ને્થા ના બદે શ ર૦૦૦ હેઠળ બપિામાન બિેલ પરિાનાવની
ુ રી્ટર.

સબનવધત ષાયદા અ્િયે મળે લ સતાના અવધષારથી તપામસિામાન બિેલ

(પ)

ુ ાની વિહત ુ ન રી્ટર.
પેરોલ/ડીઝલ પનપના તપાસણી દર્યાન લેિામાન બિેલ ન ન
ુ ના ષાળાબાર થતા અટષાિિાના બદે શ-૧૯૮૦ હેઠળ
(૬) બિ્યષ ચીજિ્ વ
ષરિામાન બિેલ

ુષમ અને અટષાયત ષરિામાન બિેલ ્યહષતનાનામ,સરનામા,પેઢી ુ ન

નામ તથા અટષાયત તારીસ અને

ુ ત થયાની વિહત
ષ

ુ ન રી્ટર.

દુ ા નન. ૭
નીવત ધડતર અથિા નીવતના અમલ સનબધ
ન ી ાહેર જનતાના સ્યો

સાથે તેમના

રવતવનવધ્િ માટેની ષોમ ્યિ્થા હોય તો તેની વિહત.
બિ્યષ ચીજિ્ ુ અને તેના પુરિઠા વિ ્ ાયષ નીવત ઘડતર રાજય ષષા ાએ
સરષારરી ્િારા થાય છે .
ાહેર વિતરણ ્યિ્થા

દુ ઢ અને પારદશશષ બનાિિા

ુ ર નીચે
માટે તેના અમલમાન લોષોની સામેલહીરી બિ્યષ છે . તે હે સ

ુ બની
જ

સવમવત અને પહર ્ ાદમાન ાહેર જનતાના સ્યો સાથે રવતવનવધ્િ રાસિામાન બિેલ
છે .
ષમ

જજ્લા નાહહરષ પુરિઠા અને રાહષ

×મ

જજ્લા રાહષ

ઘમ

તાલુષા નાહહરષ પુરિઠા અને રાહષ

,મ

રા્ય પુરિઠા અને અને રાહષ

પમ

લોષ તષેદારી સવમવત.

ણમ

ષેરોસીન માટેની િીીલ્સ સવમવત.

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત.

રુ ષા ા પહર ્ ાદ.
રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત.

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત.

નીવતવના અમલ અથર્ ે વિવિધ સવમવતવમાન જનતા યો્ય રદાન ષરી
શષે છે .
દુ ા નન. ૮
બોડશ , પહર ્ ાદો સવમવતવ ના ભાહ તરીષે તેની સલાહના યદે શથી બેથી િ ુ
સ્યોના બનેલાન બ બોડશ ,પહર ્ ાદો
માટે

સવમવતવ અને મનડળોની બેઠષ ાહેર જનતા

્ુ લી છે ષે ષેમ અને બિી બેઠષોની ષાયશિાહી નંધ ાહેર જનતા માટે યપલ્ધ

છે ષે ષેમ.
ષમ

જજ્લા નાહહરષ પુરિઠા અને રાહષ

×મ

જજ્લા રાહષ

ઘમ

તાલુષા નાહહરષ પુરિઠા અને રાહષ

,મ

રા્ય પુરિઠા અને અને રાહષ

પમ

લોષ તષેદારી સવમવત.

ણમ

ષેરોસીન માટેની િીીલ્સ સવમવત.

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત.

રુ ષા ા પહર ્ ાદ.
રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત.

રુ ષા ા સલાહષાર સવમવત.

યપર જણાિેલ બોડશ , પહર ્ ાદો સવમવતવના ભાહ તરીષે
તેની સલાહના યદે શથી બે થી િ ુ સ્યોના બનેલા બ બોડશ , પહર ્ ાદો માન ાહેર
જનતાના

રવતવનવધરીવ સ્ય હોિાથી ાહેર જનતા માટે

્ુ લી નથી. પરન ુ

ષાયશિાહી નંધ માનહિાથી મળી શષે છે .
દુ ા નન. ૯
અવધષારીવ અને ષમશચારીવની વનદર્ ેવશષા.
અ. નન.

ષમશચારી ુ ન નામ હોદો

રહેઠાણનો ફોન નનબર

ફેષસ

એસટીડી ષોડ નનબર અને વફીસ તથા

નનબર

તથા
મ.મેમલ નનબર
ષ

રી એમ.એસ.હઢિી

Ò્લા

પુરિઠા
અવધષારી

વફીસ

ફોન નનબર
ડ×ણઞ×
×,×ઠઘણ
રહેઠાણ
ર૪ર૯૩૭
ફેષસ નનબર
૦ર૬૭ર ર૪ર૭૭૬
મ.મેમલ નનબર
(
્ :ઢય્ય%
ન્્્્ ્ મ
્ :
્ -મ્ય
×

રી ડી.સી.મહેતા

ના.મામ(મસીએ)

ફોન નનબર
ડ×ણઞ×
×,×ઠઘણ
ઘ

રી ડી.એમ.ચાિડા

ના.મામ(િહિ)

,

રી બર.એસ.પુિાર

અ.ના.મામ(મષમ)

પ

રી ષે.સી.પટેલ પુરિઠા વનરીષાષરી

ણ

રી એ.એલ.બારીબ

પુરિઠા વનરીષાષરી

ઞ

રી એ.પી.પનડયા

સહાયષ ષાર ુ ન

ટ

રી એસ.ડી.પટેલ

સહાયષ ષાર ુ ન

વફીસ

ઠ

રી બર.ડી.રાઠોડ

રાયિર

ષડ

રી એન.પી.બારીબ

પટાિાળા

દુ ા નન. ૧૦
વિવનમયોમાન જોહિામ ષયર્ ા

ુ બ મહેનતાણાની પ્ધવત દરે ષ અવધષારી અને
જ

ુન
ષમશચારીને મળ ુ ન માવસષ મહેનતા .
(જુલામ-ર૦૧૪)
અ.નન. ષમશચારી ુ ન નામ હોદો

મળતો માવસષ પહાર (રોસ)

વિનીયોહમાન જણા્યા

ુ બ મહેણતા ુ ન નષષી ષરિાની ષાયશિાહી
જ
ષ
ર૦૦૬

રી એમ.એસ.હઢિી

Ò્લા પુરિઠા અવધષારી ,ણઠણડબર.વ.પી. ૂલ્સ

ુ બ
જ

×

રી ડી.સી.મહેતા

ના.મામ(મસીએ)

ઘઠણઠઞ

ઘ

રી ડી.એમ.ચાિડા

ના.મામ(િહિ) ઘઠણઠઞ

,

રી બર.એસ.પુિાર

અ.ના.મામ(મષમ)

પ

રી ષે.સી.પટેલ પુરિઠા વનરીષાષરી

ણ

રી એ.એલ.બારીબ

પુરિઠા વનરીષાષરી

ઞ

રી એ.પી.પનડયા

સહાયષ ષાર ુ ન ષપઞણડ

--''--

ટ

રી એસ.ડી.પટેલ

સહાયષ ષાર ુ ન ષપઞણડ

--''--

ઠ

રી બર.ડી.રાઠોડ

રાયિર ઘ,ટપ, --''--

ષડ

રી એન.પી.બારીબ

પટાિાળા

--''--

--''--

ષડડડડ --''--

પ,ઘષઘ

--''--

,×ટ×ડ --''--

ષઠઞટટ --''--

દુ ા નન. ૧૧
નાહહરષ પુરિઠા વિભાહ ્િારા અમલમાન

ુ િામાન બિેલ ાહેરવિતરણ યોજનાવ
ષ

ંહેની માહહવત.
ાહેર વિતરણ ્યિ્થા હેઠળ

બિરી લેિામાન બિેલ યોજનાવ :-

રાજયમાન લગષાત ાહેર વિતરણ ્યિ્થા હેઠળ નીચે

ુ બ યોજનાની અમલિારી
જ

ષરિામાન બિી છે .
૧. હરીબી રે સાથી નીચે ીિતાન
ેવની િા વ્ ર્ ાષ બિષ ૂા.૧૧,૦૦૦

ુ ુ નબો માટેની યોજના (બી.પી.એલ)

ુ ીની છે . તેિા
ધ

ુ ુ નબો માટેની યોજના .

બ યોજના હેઠળ સમાજના ૂા.૧૧,૦૦૦
ુ ીની િા વ્ ર્ ાષ બિષ
ધ

ેવને અહાય બી.પી.એલ યોજનાના ષાડશ બપિામાન બિેલ છે . તેિા
બ યોજના હેઠળ માસીષ

ુ ુ નબો ષે

ધરાિતાન એટલે ષે હરીબી રે સાથી નીચે ીિતા
ષાડશ દીઠ બિા

ુ ુ નબોને હાલ

ુ ુ નબોને રવતમાસ ૂા.ર રવત હષલોના દરે

૧૩ હષલો ધય, ધય(્પે) રવતમાસ ૂા.૭.પ રવત હષલોના દરે ૧૩ હષલો, ચોસા રવત
માસ ૂા.૭ રવત હષલોના દરે ૭ હષલો, ચોસા રવત માસ ૂા.૩ રવત હષલોના દરે ૩
હષલો મળે છે .
બ યોજના હેઠળ માહે જુન-ર૦૧૪ ંવતત
ી્લામાન ૧,૪૮,૬૪૧ ષાડશ ધારષોને લાભ બપિામાન બિી રહેલ છે .
ર.ં્યોદય અન યોજના :બ યોજના હેઠળ બી.પી.એલ યોજના પૈષી ના

સમાજના અ્યનત

ુ ુ નબોમાનથી પસનદહી ષરીને બિરી લેિાયેલ છે . બ યોજનામાન બિરી

હરીબ િહશના

લેિાયેલ ષાડશ ધારષોને માવસષ ૂા.ર રવત હષલોના દરે ૧૯ હષલો ધનય અને ૂા.૩ રવત
હષલોના દરે ૧૬ હ ્ ર.રા. ચોસા
બ યોજના હેઠળ ી્લામાન માહે જુન-ર૦૧૪ ંવતત
૪ર,ર૦૦ ષાડશ ધારષોને લાભ બપિામાન બિી રહેલ છે .
ુ ુ નબો માટે એ.પી.એલ.૧ યોજના

૩. હરીબી રે સાથી યપર ીિતાન

ેવની િા વ્ ર્ ાષ બિષ ૂા.૧૧,૦૦૧થી ૂા.
૧,૦૦,૦૦૦

ુ ીની છે . તેિા
ધ

ુ ુ નબો માટેની યોજના.

બ યોજના હેઠળ

હરીબી રે સાથી યપર ીિતા

ુ ુ નબોને ઘં ્યહષત

બિરી લેિામાન બિેલ છે . બ યોજના હેઠળ બિરી લેિાયેલ
દીઠ ર.પ હષલો

અને ષાડશ દીઠ મહતમ

૧પ.૦૦

ુ ુ નબોને

હષલો રવત હષલોના ૂા. ૭.પ૦ના

ભાિે વિતરણ ષરિામાન બિે છે .
૪. હરીબી રે સાથી યપર ીિતાન

ુ ુ નબો માટે એ.પી.એલ-ર

યોજના

બ યોજના હેઠળ સમાજના ૂા. ૧,૦૦,૦૦૦
થી યપરની

િા વ્ ર્ ાષ બિષ ધરાિતાન

ુ ુ નબોને બિરી લેિામાન બિેલ છે .

બ યોજના હેઠળ બિરી લેિાયેલ
વિતરણ ષરિામાન બિ ુ ન નથી. બિા
હોય તો

ુ ુ નબોને અનાજ અને સાનડ ુ ન હાલમાન

ુ ુ નબ જો એલ.પી.હેસ ુ ન જોડાણ ધરાિતાન ન

ફષત ષેરોસીન જ મળિા પાર થાય છે .

પ. અનપુણર્ ા

યોજના
રા્રીય િયો ૃ્ધ પે્શન યોજના હેઠળ ષે રાજયની પે્શન યોજના

હેઠળ પે્શન મેળિિાની પારતા ધરાિનાર પણ ેમને અ્યાર
પે્શનનો લાભ ન મેળિતા હોય

ુ ીમાન ષોમપણ
ધ

તેિા ષોમપણ ૬પ િર્ ા અથિા િ ુ િર્ ાના

ૃ્ધ નાહહરષોને માવસષ ૧૦ હષ.રામ અનાજ (ઘં અથિા ચોસા)

વનરાધાર

વિના ૂ્યે બપિાની નીવત

છે .

બ યોજના હેઠળ ી્લાને રાજયષષા ાએથી ી્લાને ૧૧૧૪
લગષાત લાભાથર્ ીવનો લષયાનષ ફાળિિામાન બિેલ છે . તે અ્િયે તાલુષાવમાન
લાભાથર્ ીવ નષષી ષરીને તે પૈષીના લાભાથર્ ીવને વિના ્ુ યે ૧૦ હષલો અનાજ
બપિાની યોજના હેઠળ વિતરણ ષરિામાન બિેલ છે . .
૬.

ષેરોસીનની ાહેર વિતરણ ્યિ્થા :સમાજના તમામ

ધરાિતાન હોય

ુ ુ નબો ષે ે ષોમપણ યોજના ુ ન રે શનષાડશ

અને જો ાહેર સાહસોની ષે સાનહી હેસ એજ્સીવ ુ ન રાનધણહેસ ુ ન

સંહલ ષે ડબલ બોટલ સાથે ુ ન જોડાણ ધરાિતાન ન હોય તો જ તેવને ષેરોસીન મળી
ુ ષાનોએથી/ ટષ

શષે છે . બ ષેરોસીન તેવને નીષની િાજબી ભાિની

પરિાનેદાર/હોષર મારફતે વિતરણ ષરિામાન બિે છે . સરષારરીની રિતશમાન નીવત
ુ બ એલ.પી.હેસ
જ

ુ

નજોડાણ ધરાિતાન ન હોય તો માવસષ ૮ ગલટરની મયર્ ાદામાન

તથા ાહેર સાહસો તથા સાનહી હેસ એજ્સીવના એલ.પી.હેસ નો સંહલ અને
ડબલ બોટલ ધારણ ષરતાન હોય તેિા ષાડશ ધારષોને ષેરોસીન ુ ન વિતરણ ષરિામાન બિ ુ ન
નથી.
દુ ા નન. ૧ર
ફાળિેલી સહાયષી અને સહાયષી ષાયશરમોના લાભાથર્ ીવની વિહત સહહત બિા
ષાયશરમોના અમલની પ્ધવત.
(માહે જુલામ-ર૦૧૪)
ં્યો દય ષાડશ ધારષ
રમ

િ્ ુ ્ મળિાપાર જ્થો ા ્યા્તત દીઠ

મળિાપાર જ્થો ્ ષાડશ દીઠ

મહતમ ભાિ
ષ

ઘય

ઢ

ષઠ હષમરામ

ૂમ × રવત હષમરામ

×

ચોસા

ઢ

ષણ હષમરામ

ૂમ ઘ રવત હષમરામ

ઘ

મી ુ

ણ ્ય્તત

,

મી ુ

ઞ થી િ ુ ્ય્તત માટે ×મડડડ હષમરામ

પ

સાનડ

ઘપડ રામ

ુ ી ષમડડડ હષમરામ
ધ
ઢ

ૂમ ષ રવત હષમરામ
ૂમ ષ રવત હષમરામ

ૂમ ષઘમપ રવત હષમરામ

૮અ૯ બીમપીમએલમ ષાડશ ધારષ
રમ

િ્ ુ ્ મળિાપાર જ્થો ા ્યા્તત દીઠ

મળિાપાર જ્થો ્ ષાડશ દીઠ

મહતમ ભાિ
ષ

ઘય

ઢ

ષઘ હષમરામ

ૂમ × રવત હષમરામ

×

ઘય ૮્પે૯

ઢ

ષ× હષમરામ

ૂમ ઞમપ રવત હષમરામ

ઘ
,

ચોસા ૮્પે૯

ઢ

ઞ હષમરામ

ૂમ ઞ રવત હષમરામ

ચોસા

ઢ

ઘ હષમરામ

ૂમ ઘ રવત હષમરામ

પ

મી ુ

ણ ્ય્તત

ણ

મી ુ

ઞ થી િ ુ ્ય્તત માટે ×મડડડ હષમરામ

ઞ

સાનડ

ઘપડ રામ

ુ ી ષમડડડ હષમરામ
ધ
ઢ

ૂમ ષ રવત હષમરામ
ૂમ ષ રવત હષમરામ

ૂમ ષઘમપ રવત હષમરામ

એમપીમએલમઢ૧ ષાડશ ધારષ
રમ

િ્ ુ ્ મળિાપાર જ્થો ા ્યા્તત દીઠ

મળિાપાર જ્થો ્ ષાડશ દીઠ

મહતમ ભાિ
ષ

ઘય

×મપ હષમરામ ષપ હષમરામ

ૂમ ઞમપ રવત હષમરામ

રાનધણહેસ નહી ધરાિતા તમામ રે શનષાડશ ધારષ
રમ

િ્ ુ ્ મળિાપાર જ્થો ા ્યા્તત દીઠ

મહતમ મામલતદારરી
ષ

મળિાપાર જ્થો ્ ષાડશ દીઠ

ુ નામ

ષેરોસીન × લીટર

ટ લીટર

હોઘરા ઢ ૂામ૧૪મ૬૬ળઢ

ષાલોલ ઢ ૂામ૧૪મ૩૨ળઢ
હાલોલ ઢ ૂામ૧૪મ૩૨ળઢ
ુ ોડા ઢ ૂામ૧૪મ૩૨ળઢ
ાન ઘ
ઘોઘનબા ઢ ૂામ૧૪મ૩૨ળઢ
મોરિા૮હ૯ ઢ ૂામ૧૪મ૬૬ળઢ
શહેરા ઢ ૂામ૧૪મ૬૬ળઢ
દુ ા નન. ૧૩
ટછાટ,પરિાનહીવ અથિા અવધષારપર મેળિનાર ંહેની વિહતો.
નાહહરષ પુરિઠા વિભાહ ્િારા નીચે
ષાયદાવ/
ષરિા
(૧)

ુ બ ના
જ

ુષમ અ્િયે પરિાનાવ બપી સબનવધત બિ્યષ ચીજિ્ ુવનો િેપાર

ટછાટ/પરિાનહી બપિામાન બિે છે .
ુ રાત બિ્યષ ચીજિ્ ુ (પરિાના વનયનરણ અને જ્થા ાહેરાત )બદે શજ

૧૯૮૧
(ર)

ુ રાત બિ્યષ ચીજિ્ વ
ુ
જ
(િાજબી ભાિની

ુ ષાનો ને લાયસ્સ)

ુષમ -

ર૦૦૪
(૩)

ધી સોલિ્ટ , રે ફીનેટ એ્ડ ્લોપ (એષિીઝીશન, સેલ ,્ટોરે જ એ્ડ

ુ ન) વડશ ર -ર૦૦૦
ડી્રી્ શ
ુ ન) વડશ ર -ર૦૦૦
(એષિીઝીશન, સેલ ,્ટોરે જ એ્ડ ડી્રી્ શ

(૪)

ધી ને્થા

(પ)

ુ ેશન) એષટ - ૧૯૯૮
ધી એડીબલ વમલ પેષેજહ (રે ્ લ
દુ ા નન. ૧૪

વિા ૂુ ન પે યપલ્ધ માહહવત.

ુ રામઝેશન ષરિામાન બ્યા બાદ
પનચમહાલ જજ્લામાન રે શનષાડશ ની વિહતો ુ ન ષો્્ ટ
વિહતો વનલામન ષનેષટીિીટી યપર ંતહરષ િહીિટી રહષયા તરીષે યપલ્ધ છે .
દુ ા નન. ૧પ
માહહવત મેળિિા માટે નાહહરષોને યપલ્ધ સિલતોની વિહતો.
અ.નન.

દુ ા

વિહત

લોષોને સાહહ્ય મળે તે માટે વિભાહે અપનાિેલા સાધનો, પ્ધવતવ અથિા
સિલતો ેિી ષે,

પુરિઠા વિ ્ ાયષ માહહતી મેળિિા માટે નાહરીષોને જજ્લામાન

નીચે

ુ બની સિલતો યપલ્ધ છે .
જ

૧

નોટીસ બોડશ

ર

ષચેરીમાન રે ષડશ ુ ન વનરીષાણ

૩

દ્તાિેી નષલો મેળિિાની પ્ધવત

૪

યપલ્ધ

હુ દત વનયમ સનરહ

હા

પ

ાહેર સબરના અ્ય સાધનો

હા

હા
હા
હા

દુ ા નન. ૧૬
માહહતી અવધષારીવના નામ હોદા અને અ્ય વિહતો.
માહહતી અવધષારી

નામ :-

રી એમ.એસ.હઢિી
જજ્લા પુરિઠા અવધષારી ,
પનચમહાલ, હોધરા
ફોન નન. વફીસ : ૦ર૬૭ર ર૪ર૯૩૬
રહેઠાણ :
ફેષસ

૦ર૬૭ર ર૪ર૯૩૭
:

૦ર૬૭ર ર૪ર૭૭૬

દુ ા નન. ૧૭
માહહતી અધતન ષરિા બાબત.
વનયત ષયર્ ા રમાણેની માહહતી, રષાશનો દર િર્ ો અધતન ષરિામાન બિશે.
મ્યાહન ભોજન યોજના શાસા
ષલેષટર ષચેરી, જજ્લા સેિા સદન-૧,
પનચમહાલ હોધરા

ષલેષટર

ષચેરી મ્યાહન ભોજન યોજના

શાસા પનચમહાલ,હોધરા.

માહહતીના અવધષાર બાબતના અવધવનયમ - ર૦૦પ
ર્તાિના
ુ રાત સરષારના વશષાણ વિભાહ અને ષવમનરરી મ્યાહન ભોજન યોજના હાનધીનહર
જ
્િારા મ્યાહન ભોજન યોજના અમલમાન

ુ િામાન બિેલ છે . Ò્લા ષષા ાએ
ષ

ષલેષટરરીના સીધા વનયનરણ અને દે સરે સ હેઠળ નાયબ ષલેષટરરી મારફતે તાલુષા
ષષા ાએ મામલતદાર ્િારા અમલિારી ષરિામાન બિે છે .
િહીિટી માળ ુ ન
રાજય સરષાર
↓

માનનીય મનરીરી વશષાણ
↓
ુ ય સગચિ વશષાણ વિભાહ
અવધષ ્
↓
ષવમનરરી મ્યાહન ભોજન યોજના
↓
જજ્લા ષલેષટરરી
↓

નાયબ ષલેષટરરી મ્યાહન ભોજન યોજના
↓
↓

↓

તાલુષા મામલતદારરી

નાયબ

જજ.રા.વશ.અવધ.રી
(મ.ભો.યો.)
↓
નાયબ મામ.(િહીિટ)

નાયબ

મામ.(હહસાબ)
.
↓
↓

સનચાલષ-ષમ- ુ ષ

↓
ુ ષ-ષમ-હે્પર

હે્પર
મ્યાહન ભોજન યોજના ૧૯મી નિે્બર ૧૯૮૪ માન શૂ ષરિામાન બિેલ છે .

મ
↓

ુ ય હે ુવ નીચે
્

બ યોજના શૂ ષર¬િા પાછળના

ુ બ છે .
જ

સમાજના નબળા િહશના બાળષો રાથવમષ વશષાણથી િનચીત ન રહે અને
શાળામાન વનયમીત હાજરી બપે.
પો ્ ાણષામ અને

ુ િતા
ણ

ુ ત પુરષ પો ્ ાષ બહાર ્િારા
ષ

ુ પો ્ ાણથી

વપડીત બાળષો ુ ન તન ુ ર્તી ુ ન ધોરણ યચુ ન બિે.
રોપ બયટ રે ટ માન ઘટાડો ષરિો અને એટે્ડ્સ રે ટમાન િધારો ષરિો.
સામાીષ એષતાની ભાિના રઢ બને.
રા્ય ષષા ાએ પ ૂરષ રોજહારીની તષ પુરી પાડિી પરોષા રીતે હરીબી
ુ
વનિારણમાન મદદૂપ થ .
ુ ૃ ા નનબર ::- ૧

મ્યાહન ભોજન યોજના

વિભાહના ષાયર્ ો અને ફરજો.

મ્યાહન ભોજન યોજનામાન લાભાથર્ ી બાળષોને બિ્યષ સાય સામરી જ્થો
સતત પુરો પાડિા તથા તેની ાળિણી દરે ષ મ્યાહન ભોજન યોજના

ષે્ર યપર

થાય તે ુ ન વનયનરણ તથા તપાસણી ષરિી.
રાથવમષ શાળામાન ભણતાન બાળષોને વનયત ષરે લ ધોરણે તાજુ રાનધિામાન બિેલ
ભોજન મળે તેિી ્યિ્થા ષરિી. મ્યાહન ભોજન યોજનામાન પૌ વ્ ટષ બહાર મળી
રહે તેમજ અધ િ્ચેથી બાળષો યઠી ન ાય અને સરાસરી હાજરી જળિાય, સામાÒષ
એષતા જળિાય તેિો યમદા હે ુ બ યોજનામાન સમાયેલ છે .
પનચમહાલ Ò્લામાન મ્યાહન ભોજન યોજના

હેઠળ

ુ લ ર૩૭૪ રાથવમષ

શાળાવને બિરી લેિામાન બિેલ છે .
Ò્લામાન

ુ લ ર૩૭૪ મ્યાહન ભોજન યોજના

ષે્રો ્િારા રાથવમષ

શાળાવમાન ધોરણ ૧ થી ૮ માન અ્યાસ ષરતા ંદાીત ર૯૪૧૧૭ ેટલાન બાળષોને
સરે રાશ દૈ વનષ મ્યાહન ભોજન યોજનાનો લાભ બપિામાન બિે છે .
Ò્લામાન રાથવમષ શાળામાન અ્યાસ ષરતા અને મ્યાહન ભોજન યોજનાનો
લાભ લેતા વિયાથર્ ીવની તાલુષાિાર વિહત નીચે
વ્ થવતએ )
અ.નન. તાલુષા ુ ન નામ મ.ભો.યો.
ષે્રોની સન્યા લાભાથર્ ીની
સન્યા
ષ

હોધરા 345

43225

×

ષાલોલ 172

20240

ઘ

હાલોલ 222

32879

,

ુ ોડા
ાન ઘ

53

4995

ુ બ છે .( તા.૩૧/૩/ર૦૧૪ ની
જ

પ

ઘોઘનબા 229

31136

ણ

મોરિા (હ)

150

ઞ

શહેરા

35924

ટ

લુણાિાડા

327

ઠ

સાનપુર 135

11712

ષડ

સનતરામપુર

300

ષષ

ષડાણા 191

21344

248

ુ લ :-

2374

28902

25722

38014

294117

સરષારરીના વશષાણ વિભાહ ્િારા મ્યાહન ભોજન યોજનાના લાભાથર્ ી
બાળષો માટે સાય સામરી ુ ન દૈ વનષ રમાણ બાળષ હદઠ નીચે રમાણે નષષી ષરિામાન
બિેલ છે . તેમજ અઠિાડીયામાન એષિાર દર

ૂુ િારના (રા હોય તો બહળ ષે

પાછળના હદિસે) રોજ બપોરના ૪:૦૦ ષલાષે

ુ ડી વપરસિામાન બિે છે .
સ

ધો.૧ થી પ માટે
ઘં
ચોસા

:

50GM.

:

50GM.

સાયતેલ:

10GM.

75GM.
75GM.
10GM.

ુ ેરદાળ(ષઠોળ):
ચણાદાળ/મહ/ િ

20GM.

લીલા શાષભાી/મરી મસાલા

50GM.

ુ લ બાળષ દીઠ જ્થો :

ધો.૬ થી ૮ માટે

:

30GM.
75GM.

180GM.

265GM.

સરષારરીના વશષાણ વિભાહના તા.૧૯/૧૧/ર૦૧૩ ના ઠરાિથી બાળષહદઠ
દૈ વનષ સચશ ુ ન રમાણ નીચે રમાણે છે .
રમ

વિહત

ધો.૧ થી પ

૧.

દાળ / ષઠોળ

1.04

ર.

શાષભાી,મરી મસાલા,બળતણ

૩.

તેલ

૪.

ુ ીષે્ડી
્ ર

ધો. ૬

થી ૮
1.56
1.88

0.78

0.78
0.03

ુ લ બાળષ દીઠ સચશ
5.19

મ્યાહન ભોજન યોજના
નીચે

ુ બ છે .
જ

2.82

0.03
3.73

હેઠળ બાળષોને

અપાતા ભોજન ુ ન અઠિાહડષ મે ુ

અ.નન. િાર

મેના ની વિહત

૧

સોમિારમહદાળ િાળી સીચડી,શાષ

ર

મનહળિાર

હ્યો ષનસાર, શાષ/ રોટલી શાષ

૩

ુ િાર દાળ ભાત( િ
ુ રદાળ) / શાષ
ધ

૪

ૂુ િાર દાળ-ઢોષળી શાષ સાથે,અથિા

પ

ુ િાર પુલાિ ભાત-શાષ સાથે
ર

૬

ુ ીયા(બાફેલા) શાષ સાથે
ઠ

શવનિાર તીસો ષનસાર(યપમા) શાષ સાથે
મ્યાહન ભોજન યોજનાના ષે્રો સનચાલષ-ષમ- ુ ષ,

્િારા

ુ ષ-ષમ-હે્પર અને હે્પર

ચલાિિામાન બિે છે .

ુ ન ::સનચાલષ-ષમ- ુ ષ ની વનમ ષ
ુ ન લાયષાત ધરાિતા ્થાવનષ રી
ે તે તાલુષા મામલતદારરી ્િારા સનચાલષની વનમ ષ
યમેદિારોમાનથી મ્ટર્ ુ પ્ધવત ્િારા ષરિામાન બિે છે . શૈષાગણષ િર્ ા પુૂ થતાન
ુ વત, અ .
ુ જનાવતને રથમ અરતા
ટા ષરિામાન બિે છે . વિધિા, ્યષતા, અ ા
બપિામાન બિે છે .
શૈષાગણષ લાયષાત :ુ ી ભણેલ ્યહષત પરન ુ બિા યમેદિારો હામમાનથી ન મળે તો ધો.૭
એસ.એસ.સી. ધ
પાસ ષરનાર ્યહષતને સનચાલષની જ્યાએ નીમી શષાશે.
ંમર :ુ મ િય મયર્ ાદા ર૦ િર્ ા અને મહતમ િય મયર્ ાદા પ૮
યમેદિારની લ ત
િર્ ા

ુ ીની છે .
ધ

ફરજો :1

જૂરીયાત

ુ બના સાય સામરીના જ્થાની પરમીટ મેળિી સાયસામરીનો
જ

જ્થો મ.ભો.યો. ષે્ર યપર લમ જમ જ્થાને

રુ ગષાત હષચનશેડમાન રાસિાનો હોય

છે .
2

સનચાલષે

શાળામાન જમનાર બાળષોની સન્યા બચાયશરી પાસેથી મેળિી સન્યા

રમાણે સાય સામરી રસોમયાને બપિાની હોય છે અને હહસાબી રે ષડશ અયતન
વનભાિિા ુ ન હોય છે .
3

લાભાથર્ ી બાળષો જમે ્યાન

ુ ી ષે્ર પર હાજરી બપિાની હોય છે .બાળષો
ધ

માટે રસોમ ્યિ વ્ થત બને અને પીરસિામાન બિે તે સમર ષાયશિાહી યપર દે સરે સ
રાસિી.

મામ.રી તરફથી સનચાલષના બંષ એષાય્ટમાન જમા ષરાિેલ પેશહીની રષમ

4

ુ બની રષમ યપાડી શાષભાી,મરીમસાલા, દળામણ
જ

રોજમેળમાન જમા લમ જૂરીયાત

અને બળતણ સરીદી પેટે સચશ ષરિા અને રોેરોજ હહસાબો રોજમેળમાન લસિાના હોય
છે .

ુ ષ-ષમ-હે્પર :1

ુન
સાય સામરી બરાબર સાફ ષરી જમિા ુ ન બનાિ .

2

રસોમ બનાિિાની જ્યા સાફ રાસિી.

હે્પર :1

ુન
રાનધિા ુ ન તથા પીિા ુ ન પાણી હાળીને સાફ િાસણમાન ભર .

2

લાભાથર્ ી બાળષો માટે જમિાના િાસણો તથા રાનધિાના િાસણો સારી રીતે

સાફ ષરિા.
3

ુન
િાસણ સાફ ષરિાની જ્યાએ હનદષી , હષચડ ન થાય તે ુ ન ્યાન રાસ .
ુ ૃ ા નનબર ::- ર

અવધષારીવ / ષમશચારીવની સતા અને ફરજો.

નાયબ ષલેષટર ષચેરી,મ્યાહન ભોજન યોજના

પનચમહાલ હોધરામાન ફરજ બાિતા

અવધષારી / ષમશચારીવની વિહતોની ષામહીરી વિહત દશર્ ાિ ુ ન પરષ.
અ.નન. ષમશચારી ુ ન નામ તથા હો ૃ ો
૧

ષામહીરીની વિહત

રી એ.એચ.પટેલ

નાયબ Ò્લા રાથવમષ વશષાણાવધષારીરી મ્યાહન ભોજન યોજના
મામલતદાર ષચેરીની ફેરણી દર્યાન

ષે્રની તપાસણી

ુ ાષાત લમ સાય સામરી , રા્ટ, સચશ,
લ

વિહેરેની દે સરે સ તથા તાલુષા મથષે સાય સામરી જ્થો યપલ્ધ હોિા ંહેની
દે સરે સ.
ર

રીમતી એચ.પી.શેઠ

ના.મામ.મભય, ્િાહત
મ.ચા.ના.મામ.(િહિ)

(૧) સરષારરીના મ્યાહન ભોજન યોજનામાન અનાજ

,તેલ વિહેરેનો જ્થો તાલુષા ષષા ાએ યો્ય રમાણમાન મળે તેની (ફાળિણી)
યપાડની ષામહીરી.
(ર) હષચનશેડની ષામહીરી.
(૩) સામવયષ તાલુષા ષષા ાએથી મેળિિા તથા સરષારરીમાન મોષલી બપિાની
ષામહીરી.
(૪) માવસષ મીટંહ તેમજ અ્ય મીટંહની ષામહીરી.

(પ) વનિાસી નાયબ ષલેષટર સાહેબના વનરીષાણ હેઠળ જજ્લા ્િાહત ફરીયાદ
વનિારણ ષાયશરમની ષામહીરી સનભાળે છે .નાયબ ષલેષટર તરફથી સોપિામાન બિતી
ષામહીરી.
૩

રીમતી એન.ડી.પુિાર

નાયબ મામ.(હહસાબ)
મ.ચા.ના.મામ.(િહિ)

(૧) ્ટાફ પહાર બીલ, ડી.સી.બીલો, એ.Ò.રાજષોટ

મોષલિા તથા મેળિણાની ષામહીરી.
(ર) િેતનબીલ / ષ્ટીજ્સી બીલો ષાય્ટરસામન ષરિા.
(૩) તમામ તાલુષાના સચશ પરષ તાલુષાષષા ાએથી મેળિિા તથા સરષારરીમાન
મોષલી બપિાની ષામહીરી.
(૪) રા્ટ ફાળિણી .
(પ) હે્ડલંહ ચાજના

ુ રા.ના.પુ.વન.લી.ના બીલો ભારતીય સાય વનહમને
.

અનાજની હષંમત ચુષિિાના બીલો બનાિિા.
(૬) મહેષમને લહતી ષામહીરી.
(૭) તપાસણી ંહેની ષામહીરી.
(૮) સામવયષ તાલુષા ષષા ાએથી મેળિિા તથા સરષારરીમાન મોષલી બપિાની
ષામહીરી.

૪

સીનીયર ષલાષશ (પનચાયત મહેષમ)

પ

ુ ર ડેટા વપરે ટર ષો્્ ટ
ુ રની ષામહીરી.
ષો્્ ટ

૬

ુ રાતી ટામપી્ટ
જ
ુ ૃ ા નનબર ::- ૩

જ્યા સાલી છે .

જ્યા સાલી છે .

દે સરે સ અને જિાબદારીના મા્યમ સહીત વનણશય લેિાની

ુ રિાની ષાયશરીતી
રહ ્ રયામાન અ સ
નાયબ ષલેષટરરી મ્યાહન ભોજન યોજના
િહીિટ :-

સમર Ò્લામાન મ્યાહન ભોજન યોજનાની ષામહીરી પર દે સરે સ અને

વનયમન તથા સમર Ò્લામાન મ્યાહન ભોજન યોજનાની બિ્યષ સાય સામરી
જ્થાની યપલ્ધી તથા ાળિણી અને તેમાન યપ વ્ થત થતા રનો ુ ન વનિારણ. તેમજ
મ્યાહન ભોજન યોજનાના ષે્રોની તપાસણી ષરિી, હેરરીતીના હષ્સામાન ષ રુ િાર
સામે પહલાન લેિા.

નાણાનહષય :-

સરષારરી તરફથી ફાળિિામાન બિતી મ્યાહન ભોજન યોજનામાન
ુ બ તાલુષા
જ

િહીિટી રા્ટ અને પેશહીની તેમજ માનદ િેતનની રા્ટ જૂહરયાત
મથષે ફાળિણી ષરિી અને સમય સર િપરાશની દે સરે સ.
નાયબ મામલતદર

ષચેરીમાન મળે લ ષાહળો / ફામલો ુ ન સરષારરીના વનયત થયેલ ષાયદાવ /
ુ નાવનો ઝીણિટ પ ૂિશષ અ્યાસ ષરી ષાહળો / ફામલો તૈયાર ષરી નાયબ
ચ
ષલેષટરરીને વનણશય માટે

ુ િી.
ષ

ુ ર ડેટા વપરે ટર
ષો્્ ટ
ુ ૃ ા તૈયાર ષરિા, ંષડાષીય માહીતી, પરષો, તૈયાર
સ

ુ ર ્િારા પરના
ષો્્ ટ
ષરિા.
ુ ૃ ા નનબર ::- ૪

ષાયર્ ો ષરિા માટેના વનયત ષરે લ ધોરણો.

સનચાલષ-ષમ- ુ ષ :ે હામમાન રાથવમષ શાળા મ્યાહન ભોજન યોજના

ષે્ર હોય તે હામ નો ્થાવનષ

રી યમેદિાર ેની ંમર ાહેરનામાની તારીસે ર૦ િર્ ાથી યપર હોય અને
એસ.એસ.સી.

ુ ુધી ભણેલા હોય પરન ુ જો બિી ્યહષત ન મળે તો ધોરણ ૭ પાસ

ુ ન ષરિામાન બિે છે .
ની વનમ ષ
ુ ષ-ષમ-હે્પર / હે્પર :ુ ષ/ષમ/હે્પર તથા હે્પરની વનમ ષ
ુ ન માટે શૈષાગણષ લાયષાત નષષી ષરિામાન
ુ ન હામની ્થાવનષ વિધિાવ ષે વનરાધાર રીવને બપિાની
બિેલ નથી બિી વનમ ષ
અરતા.
ુ ન રહ ્ રયા :- મ્યાહન ભોજન યોજનાના સનચાલષ-ષમ- ુ ષ,
વનમ ષ
અને હે્પરની વનમ ષન ૂ ષરિાની તથા તેવને

ુ ષ-ષમ-હે્પર

ટા ષરિાની સતા તાલુષા

મામલતદારરીને સંપિામાન બિેલ છે .
ુ ન માટે ાહેરના ુ ન બહાર પાડિામાન
સનબવધત તાલુષાના મામલતદારરી ્િારા વનમ ષ
બિે છે . હામના તલાટી, શાળાના બચાયશરીની ષચેરીના નોટીસ બોડશ યપર રવસ્ધ
ષરિામાન બિે છે .રવસ વ્ ધની તારીસથી ૧૦ હદિસ

ુ ીમાન યમેદિાર યમેદિારી
ધ

ુન
નંધાિી શષે છે . ાહેરનામાના બધારે મામલતદારરી ્િારા યમેદિારની વનમ ષ
ષરિામાન બિે છે .
ુ ૃ ા નનબર ::- પ

ષાયર્ ો ષરિા માટે ાળિેલા વનયમો , વિવનયમો ,

વનયમ સનરહો અને રે ષડશ .

ુ નાવ
ચ

મ્યાહન ભોજન યોજના ્િારા નીચે

ુ બના ષાયદાવ /
જ

ષ
ુ મો અ્િયે અમલી

ષરણ ષરિામાન બિે છે . ેિાષે ,
ુ રાત રાજયમાન રાથવમષ શાળાના બાળષોને મ્યાહન ભોજન પુૂ પાડિાની
જ

1

યોજના શૂ ષરિા બાબત. વશષાણ વિભાહના ઠરાિ રમાનષ મભય / ૧૩૮૪ / ષ /
તા.૯/૧૧/૧૯૮૪.
ુ રાત રાજયમાન રાથવમષ શાળાના બાળષોને મ્યાહન ભોજન પુૂ પાડિાની
જ

2

યોજના ્ વુ નવસપલ વિ્તારમાન શૂ ષરિા બાબત. વશષાણ વિભાહના ઠરાિ રમાનષ
મભય/૧૩૮૪/૪/ષ

તા.૩૦/૧૧/૧૯૮૪.

મ્યાહન ભોજન યોજનામાન વશગષાત બેષારોને અરતા રમ બપિા ંહે.

3

વશષાણ વિભાહના ઠરાિ રમાનષ મભય / ૧૩૮૪ / ષ / ર૩૯પ - રપ૪૪
તા.૧૮/૧/૧૯૮પ.
યનાુ િેષેશન દર્યાન મ્યાહન ભોજન યોજનાના ષામમાન રોષાયેલા

4

્યિ્થાપષ , રસોમયા તથા મદદનીશને

ટા ષરિા બાબત. વશષાણ વિભાહના યાદી

રમાનષ મભય / ૧૦૮૬ તા.ર૦/૩/૧૯૮૬.
પ

મ્યાહન ભોજન યોજના

વશષાષની ષામહીરી ંહે

ંહે રાજયના રાથવમષ વશષાષો તથા

ુ ય
્

વશષાણ વિભાહના ઠરાિ રમાનષ મભય / ૧૩૯ર/ રર૧ / ય

/ તા.રપ/૧/૧૯૯૪.
ુ રાત રાજયમાન ચાલતી મ્યાહન ભોજન યોજના ંતહશત ષામ ષરતાન
જ

6

્યિ્થાપષ , રસોમયા

અને મદદનીશના માનદ િેતનમાન

ુ ારો ષરિા બાબત.
ધ

વશષાણ વિભાહના ઠરાિ રમાનષ મભય / ૧૦ર૦૦૯/૧૪૯૬/ર, તા.૧૭/૦ર/ર૦૧૦
રાથવમષ શાળાના બાળષોને મ્યાહન ભોજન યોજના

7

બિતા બાળષ દીઠ સચશમાન

ંતહશત ષરિામાન

ુ ારો ષરિા બાબત. વશષાણ વિભાહના ઠરાિ રમાનષ
ધ

મભય/૧૦ર૦૦૯/૧પ૯૪/બર તા.૧૯/૧૧/ર૦૧૩
મ્યાહન ભોજન યોજનાના ષે્રો યપર સનચાલષ , રસોમયા , મદદનીશની

8
ુન
વનમ ષ
(૧)

ષરિા બાબત.
પહરપર નનબર મભય/અમલ/િશી/૩૮૦-૪પ૦/૩૮પ૭-૩૯૧૦ હાનધીનહર

તા.૦ર/પ/ર૦૦૮
(ર)

વશષાણ વિભાહના

ુ ારા ઠરાિ રમાનષ/પીબરમ/૧ર૯પ/ર૪રપ/ષ,
ધ

તા.૦૪/૧૧/ર૦૧૧
ુ ૃ ા નનબર ::- ૬

પોતાના પાસે અથિા પોતાના વનયનરણ હેઠળ હોય તેિા

દ્તાિેજોના િહર્ ો ુ ન પરષ માહહતી
------

્ુ ય -------

ુ ૃ ા નનબર ::- ૭
સરષારરી

મ્યાહન ભોજન યોજના અમલીષરણ ંહેની વનતી રાજય

નષષી ષરે છે .

ુ ૃ ા નનબર ::- ૮

જજ્લાષષા ાએ જજ્લા મ્યાહન ભોજન યોજનાના અમલીષરણ

યપર દે સરે સ રાસિા માટે ્ટીયરંહ ષમ મોનીટરંહ સવમતીની રચના ષરે લ છે , ે
નીચે

ુ બ છે .
જ

૧

ષલેષટરરી

ર

જજ્લા વિષાસ અવધષારીરી,

૩

નાયબ ષલેષટરરી, મ્યાહન ભોજન યોજના

૪

જજ્લા વશષાણાવધષારીરી સ્ય

પ

જજ્લા રાથવમષ વશષાણાવધષારીરી

૬

વસવિલ સજનરી,હોધરા સ્ય

૭

જજ્લા બરો્ય અવધષારીરી,પનચ.હોધરા

૮

જજ્લા પુરિઠા મામલતદારરી,હોધરા

૯

જજ્લા વનરીષાષરી,ભારતીય સાય વનહમ,હોધરા

૧૦

પો ્ ાણ/ બાળવિષાસ ષોરના એષ વન્ણાનત

૧૧ થી ૧૪

અ્યષા
સ્ય
સ્ય સગચિ

સ્ય
સ્ય

સ્ય
સ્ય

સ્ય

ચાર ્યહષતવ ે પૈષી બે મહીલા સ્યો ેવએ પો ્ ાણ બાળ

વિષાસ/મહીલા અવધષાર શાલેચ વશષાણ ષે બાળ બરો્ય ષોરમાન મહ્િનન ુ યોહદાન
બપેલ હોય
૧પ

સ્ય

એષ વશષાષ

૧૬ થી ર૧

સ્ય

તાલુષા / નહર પાગલષાના ૩ થી પ રવતવનંધીવ

સ્ય

તાલુષાષષા ાએ તાલુષા મ.ભો.યો. સવમવતની રચના થયેલ છે .તેના સ્યો નીચે
છે .મ.ભો.યો.ના અમલમાન સહાયૂપ

ુ બ
જ

ુ નો ષરી શષે છે .
ચ

૧

(સબ ડીિીઝનલ વફીસર) રા્ત અવધષારીરી અ્યષા

ર

મામલતદારરી સ્ય સગચિ

૩

મેડીષલ વફીસર (.જહ)

સ્ય

૪

હોડાયન મેનેજર ના.પુ.વન.

સ્ય

પ

તાલુષા વિષાસ અવધષારીરી

સ્ય

૬

તાલુષા ષેળિણી વનરીષાષરી તા.પન.

સ્ય

૭

વિભાહીય વનરીષાષરી એફ.સી.બમ.

સ્ય

૮

રોરામ વફીસરરી બાળ વિષાસ યોજના

સ્ય

૯ થી
૧ર

બાળ વિષાસમાન અહ્યનો ફાળો બ્યો હોય તેિા ચાર સ્યો

+ ર પુૂ ્ ા )

સ્ય

( ર મહીલા

૧૩ થી ૧૬
૧૭

રામ પનચાયત ના રવતવનંવધ ( ચાર પનચાયતો )

સ્ય

વશષાષોના એષ રવતવનંવધ

શાળા ષષા ાએ :શાળા ષષા ાએ મ્યાહન ભોજન યોજનાની અમલિારી યપર દે સરે સ-વનયનરણ માટે
શાળા ્યિ્થાપન સવમતી(એસએમસી)ની રચના થયેલ છે . શાળા ્યિ્થાપન
સવમતીના

ુ લ-૧ર(બાર) સ્યો પૈષી ૭પ ટષા સ્યો શાળામાન અ્યાસ ષરતાન

બાળષોના માતા-વપતા ષે િાલી અને રપ ટષા સ્ય સન્યામાન નીચેની ્યહષતવનો
સમાિેશ ષરિામાન બિેલ છે .
(૧)

એષ ્થાવનષ સતાતનરના ચુટાયે
ન
લ સ્ય.

(ર)

અષ સ્ય શાળાના વશષાષોમાનથી

(૩)

એષ સ્ય ્થાવનષ વશષાણ વન્ણાનત / માતા-વપતા નષષી ષરે તે.

(૪)

્થાવનષ ષડીયો

(પ)

શાળાના બચાયશ હો ૃ ાની ૂએ સવમતીના સ્ય સગચિ.

ુ ૃ ા નનબર ::- ૯

અવધષારીરી / ષમશચારીરીવની વનદર્ ેવશષા.

અ.
નન.

ષમશચારી ુ ન નામ હો ૃ ો

ફોન નનબર

એસ.ટી.ડી.ષોડ નનબર અને વફીસ તથા રહેડાણનો

ફેષસ તથા મમેમલ નનબર

૧
રી એમ.એસ.હઢિી
02672-252445

મ.ચા.નાયબ ષલેષટરરી

Midday-pan@gujarat.gov.in.

?્્્્ ઢ
્ ય્ય%્્્્ચ્્ મ
્ :
્ -મ્ય
ર

રી એ.એચ.પટેલ

ના.જજ.રા.વશ.રી

૩

રીમતી એન.ડી.પુિાર ના. મામ.રી હસબ

૪

રીમતી એચ.પી.શેઠ
ના. મામ.રી મભય

તથા (્િાહત)
પ

જ્યા સાલી છે .

ના.મામ.રી િહિ-૧

૬

જ્હા સાલી છે .

ના.મામ.રી િહિ-ર

૭

જ્યા સાલી છે .

ુ રાતી ટામપી્ટ
જ

૮

જ્યા સાલી છે .

સીનીયર ષલાષશ

૯

રી એમ.એમ.મ્ રુ ી

ુ ર વપરે ટર
ષો્્ ટ

02672242490

ુ ૃ ા નનબર ::- ૧૦

વિવનમયોમાન જોહિામ ષયર્ ા

ુ બ મહેનતાણાની પ્ધવત
જ

દરે ષ
ુન
અવધષારી અને ષમશચારીને મળ ુ ન માવસષ મહેનતા .

અ.
નન.

અવધષારી / ષમશચારી ુ ન નામ

પહાર વિવનયોહમાન જણા્યા
રી એમ.એસ.હઢિી

1

હો ૃ ો

મળતો

ુ બ મહેનતા ુ ન નષષી ષરિાની ષાયશિાહી
જ
મ.ચા. નાયબ ષલેષટરરી

મ્યાહન ભોજન યોજના પનચમહાલ હોધરા

ઢ

બરવપી

ૂ્સ ર૦૦૬
ુ બ
જ
2

રી એ.એચ.પટેલ

ના.જજ.રા.વશ.અવધ.

52520

3

રીમતી એન.ડી.પુિાર નાયબ મામલતદારરી

48880

4

રીમતી એચ.પી.શેઠ

28940

પ

રી એ.એન.શેસ

6

રી બર. એસ.સોલનષી પટાિાળા

7

રી પી.બર.ચૌહાણ

હનહામી પટાિાળા

9813 ર૯ હદિસની વનમ ષન ૂ

રી એમ.એમ.મ્ રુ ી

ુ ર વપરે ટર
ષો્્ ટ

4500 ષરાર બધારીત

નાયબ મામલતદારરી

રાયિર

32330

21710

યપર
8

ુ ૃ ા નનબર ::- ૧૧

મ.ભો.યોજનાના અમલ માટેની િા વ્ ર્ ાષ સચશની વનતી

સરષારરી ્િારા નષષી ષરિામાન બિે છે .અને તેના ે તે િર્ ાના બેટમાન નાનણાષીય
જોહિામ થાય છે . િર્ ા.૧૩-૧૪ માન માહે માચશ-ર૦૧૪ ંવતત
લાસની રાનટ ફાળિણી થયેલ છે ે પૈષી

ુ લ-ર૮૦૪.૦૬ લાસનો સચશ નીચેની વિહતે

થયેલ છે .
સચશની વિહત સચશની રષમ (ૂા.લાસમાન)
પહાર ભ્થા

121.78

િેીસ 627.53
ભોજન સચશ

1425.26

હે્ડલંહ ચાજ 155.21
એફસીબમ બીલોની ચુષિણીનો સચશ

366.65

મ.ભો.યો.ના લાભાથર્ ી બાળષો
માટે જમિાના િાસણો માટેનો સચશ
ુ લ :- ૂા.

2804.06

ુ લ-ૂા.ર૮૦૭.ર૮

107.63

ુ ૃ ા નનબર ::- ૧ર

િર્ ા.ર૦૧૩-૧૪ માન

માહે.જુન-૧૩ થી માચશ-૧૪ દર્યાન

જજ્લામાન મ્યાહન ભોજન યોજનાના લાભાથર્ ી બાળષોની સરે રાશ સન્યા માસિાર
નીચે

ુ બ છે .
જ

માસ ુ ન નામ

લાભાથર્ ી બાળષોની સન્યા

જુન-ર૦૧૩

277818

જુલામ-ર૦૧૩

295328

વહ્ટ-ર૦૧૩ 292673
સ્ટેબર-ર૦૧૩ 295621
વષટોબર-ર૦૧૩293423
નિે્બર-ર૦૧૩ 273106
ડીસે્બર-ર૦૧૩ 292240
ુ રી-ર૦૧૪294023
ા્ બ
ુ રી-ર૦૧૪ 292496
ફેરબ
માચશ-ર૦૧૪

294109

એવપ્રલ-ર૦૧૪ 294535
ુ ૃ ા નનબર ::- ૧૩

બપેલ

ટષારો, પરિાનહીવ અથિા અવધ ૃતીવ

મેળિનારાની વિહત
-------ુ ૃ ા નનબર ::- ૧૪

્ુ ય ----------મલેષરોનીષ ્િૂપમાન તેને યપલ્ધ અથિા તેણે ધટાિેલ

માહીતીને લહતી વિહતો
-

જજ્લા મ.ભો.યો. ષે્રોની તાલુષાિાર સન્યા

-

જજ્લાના મ.ભો.યો. લાભાથર્ ીવની તાલુષાિાર / માસિાર સન્યા

-

અવધષારી િહશ તથા ષચેરી ્ટાફના પહાર બીલો

ુ ૃ ા નનબર ::- ૧પ

ાહેર યપયોહ માટે વનભાિિામાન બિતાન હોય તે તેિા

હન ્રથાલય અથિા તેના િાનચનાલયના ષામષાજના ષલાષો સહીતની માહીતી મેળિિા
માટે નાહરીષોને યપલ્ધ
-------ુ ૃ ા નનબર ::- ૧૬

વુ િધાવની વિહત

્ુ ય ----------ાહેર માહીતી અવધષારીના નામો હો ૃ ાવ અને બીી વિહત

ાહેર માહીતી અવધષારી અવપલ અવધષારી

રી એમ.એસ.હઢિી
મ.ચા. નાયબ ષલેષટર
મ્યાહન ભોજન યોજના
પનચમહાલ, હોધરા.
ફોન નન. (૦ર૬૭ર) ર૪ર૪૯૦
રીમતી પી.ભારથી ૮યમબમષમ૯
ષલેષટર, પનચમહાલ
હોધરા.
ફોન નન. (૦ર૬૭ર) ર૪ર૮૦૦

ુ ૃ ા નનબર ::- ૧૭

--------

ઠરાિિામાન બિે તેિી બીી માહીતી

્ુ ય --------

નાયબ ષલેષટર
મ્યાહન ભોજન યોજના
પનચમહાલ, હોધરા.

