મ હિ

સુ.શ્રી આર. એસ. શાહ

(મેળ

ન ) અતિક ર

સ્રીટી મામલતદાર ઘાટલોડિયા

અતિતનયમ-૨૦૦૫ ન કલમ-(૪)
ન.સ ટ /ઘ ટલ ડ ય /ર .ટ.ઇ./પ .એ.ડ ./૨૦૧૮
સ્રીટી મામલતદાર ઘાટલોિીયાન્રી કચરી,
પહલો માળ, ડિઝાસટર બ#લિ%ગ,
કલકટર કચરી કમપાઉનિ,
સુભાષબ્રીજ, અમદાવાદ
તા. /૦૬/૨૦૧૮
પત ,
મ.જજલલા કલકટરશ્રી,
(પ્રી.આર.ઓ.) શાખા,
અમદાવાદ
ત ષય - માડહત્રી અધ9કાર અધ9ધનયમ-૨૦૦૫ ન્રી કલમ-(૪) પમાણ દરક જહર

સતા મ@િળના પોએડક ટવ ડિસકલોઝરમા@ નાગડર ક અધ9કાર પતનો
સમાવશ કરી જહર કરવા #ા#ત.
મે.સ િ)બશ ,

ઉપરોકત ધવષય પરતવ સધવનય જણાવવાનુ@ ક, માડહત્રી અધ9કાર અધ9ધનયમ-૨૦૦૫ ન્રી

કલમ-(૪) અતગF
િત મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયાનો પોએડક ટવ ડિસકલોઝર (PAD) તGયાર કરવામા@
આવલ છ. તનો ઇનસપકશન કમ ઓિીટ કરી પમાણપત સહ માડહત્રી પુસત્રીકા આ સાથ સામલ રાખ્રી
મોકલ્રી આપવામા@ આવલ છ. જ આપ સાહ#ન ધવડદત થવા ધવન@ત્રી છ.

સ્રીટી મામલતદાર ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ

પમ ણપત
આથ્રી પમાબણત કરવામા@ આવ છ ક, મારા વડહવટી કાયFકત હઠળન્રી જહર િિિિિિિિિ
મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયા દારા માડહત્રી અધ9કાર અધ9ધનયમ-૨૦૦૫ ન્રી કલમ-(૪) અતગFત
સવય@ જહર કરવાન્રી #ા#તો પોએડક ટવ ડિસકલોઝર (PAD) તGયાર કરવામા@ આવલ છ. અન
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮ ન્રી
િિ સસથધતએ અદતન કરવામા@ આવલ છ જ નુ @

િિિિ િ િિિિિિ

ઇનસપકશન કમ ઓિીટ કરવામા@ આવSુ છ. અન જ #ા#ત કધત જણાઇ હત્રી. અગર તો અપ Tરત્રી
ધવગતો જણાઇ હત્રી, તન્રી પ TતFતા કરવામા@ આવ્રી છ.
સથળળ અમદાવાદ
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮

સ્રીટી મામલતદાર ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ

મ હિ

(મેળ

ન ) અતિક ર અતિતનયમ-૨૦૦૫ પસ

ન

લોકશા
િ
હી મા@ લો કો ન માડહતગાર રાખવા અન તન્રી (લોકશા હી ન્રી) કામગ્રીરી તવ્રી માડહત્રીન્રી
પારદશVતા મહતવન્રી જરરી છ અન ભષટાચારન ધનય@તણમા@ િિિિિ િિિ િિિિિ િિિ િિિિ િિિિિિિ
પજન જવા#દાર રહ ત જરરી હોઇ માડહત્રી અધ9કાર અધ9ધનયમ-૨૦૦૫ અમલમા@ આવલ છ.

પકરણ-૧
મ હિ (મેળ
ન ) અતિક ર અતિતનયમ-૨૦૦૫
સ ટ મ મલ દ ર ઘ ટલ હ1ય કચેર , અમદ દ
પસ
૧.૧

ન

લોકશા
િ
હી મા@ લો કો ન માડહતગાર રાખવા અન તન્રી (લોકશા હી ન્રી) કામગ્રીરી તવ્રી માડહત્રીન્રી
પારદશVતા મહતવન્રી જરરી છ અન ભષટાચારન ધનય@તણમા@ િિિિ િ િિ િ િિિિિ િિ િ િિિિ

૧.૨

માધયમો પજન જવા#દાર રહ ત જરરી હોઇ માડહત્રી અધ9કાર અધ9ધનયમ-૨૦૦૫ અમલમા@ આવલ
છ.
માડહત્રી અધ9કાર અધ9ધનયમ-૨૦૦૫ નો મુખય ઉદશ પજ અન સરકાર વચચ સત ુ #@9ાય અન
સરકારશ્રી તરફથ્રી થત્રી યોજનાઓ, કામગ્રીરીઓન્રી માડહત્રી લોકો સુ9્રી પહaચ અન લોકોન તમન
જરરી માડહત્રી ભારતના #@9ારણ હઠળ પાપત થયલા હક મુજ# જણકારી ત@ત અથવા તના
ુ નાઓ
ધનય@તણ હઠળના અધ9કા રી / કમFચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના ધનયમો અન અધ9ધનયમો સચ

૧.૩
૧.૪

૧.૫
(૧)

ધનયમસ@ગહ અન દફતરોન્રી યાદીથ્રી પજન માડહતગાર કરવાનો રહલ છ.
માડહત્રી અધ9કાર અધ9ધનયમ હઠળ કોઇપણ વયસકતઓ / સ@સથાઓ / સ@ગઠનો વગરન તમન્રી સરકાર
ત@તમા@ જ ત ધવભાગ અથવા દફતરી કામ અગ જ ત દફતરી માડહત્રી મળવ્રી શક છ.
સ્રીટી મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયા કચરી ગામય કકાએથ્રી તાલુકા કકા અન જજલલા કકા સુ9્રીન ુ@
માળખુ ગોઠવાયલુ છ.

વય ખય ઓ.

માડહત્રી મળવવાના અધ9કાર અધ9ધનયમ-૨૦૦૫ હઠળન્રી વયખયાઓ ન્રીચ મુજ# છ.
(ક)
“સમુબચત સરકાર” એટલ
(૧)

(૨)

સથપાયલ- રચાયલ માબલકીવાળા ધનય@તવાળા અથવા ફ@િરપ મોટાપાય ધ9રાણ
મળવલ જહર સતા મ@િળ સ@#9
@ મા@ કનh સરકાર.
(૨)
રાજય સરકાર દારા પતયક અથવા પરોક રીત સથપાયલ રચાયલ માબલકીવાળા
ધનય@તણવાળા અથવા ફ@િરપ મોટાપાય ધ9રાણ મળવલ જહર સતા મ@િળ સ@દભFમા@
રાજય સરકાર
રકિF મા@ ન્રીચ જણાવલ #ા#તોનો સમાવશ થાય છ.
(ક)
કોઇ દસતાવજ હસતપત અથવા ફાઇલ.
(ખ)

કોઇ દસતાવજન્રી માઇક્ોડફલમ િિિિ િિિિિિિિ િિિ.

આવ્રી માઇક્ોડફલમમા@ સમાધવષટ પધતકlધત અથવા પધતકlધતઓન્રી (મોટી કરલ્રી હોય ક ન
હોય તો પણ કોઇ નકલ)
(ઘ) કોમપSુટર અથવા #્રીજ કોઇ સા9નથ્રી રજુ કરલ #્રીજ કોઇ સમગ્રી
“માડહત્રીનો અધ9કાર” એટલ આ અધ9ધનયમ હઠળ કોઇ જહર સતા મ@િળ અથવા તના ધનય@તણ
હઠળન્રી માડહત્રી મળવવાનો અધ9કાર અન તના
(ગ)

(૩)

કનh સરકાર અથવા સ@ઘરાજયકત વડહવટ દારા પતયક અથવા પરોક રી ત

(ક)
(ખ)
(ગ)
(ઘ)

કામકાજ, દસતાવજો, રકિF ન્રી તપાસ કરવાના
દસતાવજો અથવા રકિF ન્રી નa9, ઉતારા અથવા પમાબણત નકલો લવાના
સામગ્રીના પમાબણત પુરાવા લવાના
િીસકટસ, ફલોપ્રી, ધવડિયો કસટના સવરપમા@ અથવા #્રીજ કોઇ ઇલકટોન્રીક પધ9ત્રી અથવા
જયાર આવ્રી કોઇ માડહત્રી કોઇ કોમપSુટરમા@ અથવા #્રીજ કોઇ સા9નમા@ સ@ગહીત હોય તયાર
ધપનટઆઉટ મારફત મળવવાના અધ9કારનો સમાવશ થાય છ.

પકરણ-૨ (તનયમ સગિ-૧)
સગઠનન ત ગ
૨.૧
૨.૨
૨.૩

જહરત@તનો ઉદશ / હતળુ - સ્રીટી મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયા સરકારશ્રીના મહસુલ ધવભાગનુ@
અગતયનુ અગ છ. આ કચરીમા@થ્રી સરકારશ્રીન્રી જુદી-જુદી યોજના અગના દાખલાઓ આપવા
કાયદો અન વયવસથાન્રી જળવણ્રી કરવ્રી. ધવગર કામગ્રીરી થાય છ.
જહરત@તનો ટુ@કો ઇધતહાસ અન તન્રી રચનાનો સ@કભF-રાજ રજવાિાના સમયથ્રી મહસુલ ખાત ુ
અસસથતવમા@ આવલ છ.
જહરત@તન્રી ફરજોળ(ક)
કાયદો અન વયવસથાન્રી જળવણ્રી કરવ્રી.
(ખ)

૨.૪

, ક ય9 અને ફરજ

સરકારશ્રીના ન્રીધત-ધનયમ મુજ#ન્રી વ હી વટી ફરજ #જવ્રી.

જહરત@તન્રી મુખય પવ lધતઓ / કાયs.
(ક)
પછાતવગFના લોકોન જુદા-જુદા પકારના દાખલા આપવાન્રી કામગ્રીરી.
(ખ) મામલતદાર કોટt અનવય મળલ સતાન્રી રઇએ કસોનો ધનકાલ કરવો.
(ગ) જમ્રીન મહસુલ કાયદો અન ધનયમો હઠળન્રી કામગ્રીરી કરવ્રી.
(ઘ) તાલુકામા@ કાયદો અન વયવસથાન્રી જળવણ્રી કરવ્રી.
(ચ) િા@ઇગ િકલરશન લવુ,@ ઇનકકવસટ ભરવુ ધવગરન લગત્રી કામગ્રીરી.
(છ) ગામ પ@ચાયત, તાલુકા પ@ચાયત, જજલલા પ@ચાયત, નગરપાબલકા, લોકસભા,
ધવ9ાનસભાન લગત્રી ચટણ્રી
@T
ન્રી કામગ્રીરી કરવ્રી.
(જ) તાલુકામા@ આવલ પાથધમક શાળાના #ાળકોન મધયાહન ભોજન યોજના હઠળ રા@9લ્રી

વાનગ્રી જમાિવામા@ આવ છ અન આ યોજના હઠળના નાણા કી ય ડહસા#ો ધનભાવવામા@

૨.૫
૨.૬
૨.૭

આવ છ.
(ઝ) તાલુકામા@ આવલ ૧૫ ગામોના ગામ નમ Tના ન@.૭/૧૨ અન ૮-અ નુ@ કોમપSુટરાઇઝશન
કરવામા@ આવલ છ. જન્રી નકલ ફી જમા લઇ જન સવા કનh મારફત ખાતદારન આપવામા@
આવ છ તમજ તાલુકાના દરક ગામના ખાતદારન્રી પોતાન્રી જમ્રીન સ@#9
@ વારસાઇ,
વચાણ, #wક #ોજ દાખલ / કમ્રી, વહxચણ્રી, સહભાગ્રીદાર નામ દાખલ, નામ કમ્રી, અગન્રી
ગા.ન.ન@.૬ ન્રી નa9ો કોમપSુટરથ્રી ઇ-9રા કનhમા@ કરવામા@ આવ છ.
જહરત@ત દારા આપવામા@ આવત્રી સવાઓન્રી યાદી અન તનુ@ સ@બકપત ધવવરણ ઉપર મુજ#
જહરત@તના રાજય, ધનયાકમ કચરી, પદશ, જજલલો, બલોક વગર સતરોએ સ@સથાગત માળખાનો
આલખ (જયા@ લાગુ પિત ુ@ હોય તયા@)- કલકટરશ્રીના હક
ુ મો, સુચનાઓ અન માગFદશFન હઠળ
સરકારશ્રીના ધનધત-ધનયમ મુજ# મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયા અમલવારી કર છ.
જહર ત@તન્રી અસરકારતા અન કાયFકમતા વ9ારવા માટન્રી લોકોન્રી અપકાઓળ૧.
મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયામા@ જહરત@તન્રી અસરકારકતા અન કાયFકમતા વ9ારવા
લોકો પાસ કોઇ અપકા રહત્રી નથ્રી. પર@ ત ુ સરકારશ્રીના સદરથ્રી પાથધમક શાળામા@ ચાલત્રી
મધયાહન ભોજન યોજનામા@ લોકો તરફથ્રી વાસણો દાનમા@ આપ તમજ તઓના ઘરના જ ત
પસ@ગો િિિિ િિિિ િિિિિિિ િિિિિ િિિ િિિિિિ િિિિિ િિિિ િિિિ િિિિિિિિ
શાળાના #ાળકોન ત્રીથ્રી ભોજન આપ તવ્રી અપકા રાખવામા@ આવ છ.
લોકો તરફથ્રી તમન્રી અરજઓ સાથ સરકારશ્રી તરફથ્રી નકી થયલ પુરાવાઓ જોિીન રજુ
કર તો લોકોન્રી અરજઓનો ધનકાલ સતવર અન ધનયત સમય-મયાFદામા@ થાય અન
જહરત@તન્રી અસરકારકતા અન કાયFકમતામા@ વ9ારો થઇ શક તમ છ.
લોક સહયોગ મળવવા માટન્રી ગોઠવણ અન પધ9ધતઓળ૨.

૨.૮

ગામ આવલ પાથધમક શાળાના #ાળકોન ત્રીથ્રી િિિિ િિિ િિિિિિ િ િિિિિ િ િિિિ

૨.૯

ધશકકશ્રી, સરપ@ચશ્રી, ગામ આગવાનોન ર#ર મળી દાન મળવવામા@ આવ છ. લોકોન્રી અરજઓ
સાથ રજુ કરવાના પુરાવાન્રી માડહત્રી #ોિF ઉપર મુકવામા@ આવ છ.
સવા આપવાના દખરખ ધનય@તણ અન જહર ફરીયાદ ધનવારણ માટ ઉપલબ9 ત@તળતાલુકા કકાના ફરીયાદ ધનવારણ ફોરમન્રી રચના કરવામા@ આવલ છ અન જમા@ કોઇ પણ ખાતા ક
કોઇ પણ લોકોન્રી અરજ કર તયાર દર મડહનાના ચોથા બુ9વાર કલકટરશ્રીના તથા ધનયત થયલા

અધ9કારીશ્રીના અધયકપણા હઠળ તનો ધનકાલ કરવામા@ આવ છ આવ્રી અરજઓ લોકો પાસથ્રી
મ@ગાવવા માટ દર મડહન અખ#ારોમા@ જહરાત કરવામા@ આવ છ.
૨.૧૦ મુખય કચરી અન જુદા-જુદા સતરોએ આવલ્રી અનય કચરીઓના સરનામા@
૧.
કલકટર કચરી, અમદાવાદ
૨.
નાય# કલકટરશ્રી (પધ~મ પા@ત), પહલો માળ, જજલલા કલકટર કચરી કમપાઉનિ,
સુભાષબ્રીજ સકF લ, અમદાવાદ
૨.૧૧ કચરીશર થવાનો સમયળ ૧૦-૩૦
કચરી#@9 થવાનો સમયળ ૧૮-૧૦

પકરણ-૩ (તનયમ સગિ-)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧

સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતોળ

િ દ :- સ ટ મ મલ દ ર, ઘ ટલ હડય
સત ઓ હિ ટ
૧.
પછાત વગFના લોકોન જુદા જુદા પકારના@ દાખલા આપવા
૨.
ગામ પ@ચાયત, તાલુકાપ@ચાયત, જજલલા પ@ચાયત, નગરપાબલકા, લોકસભા, ધવ9ાનસભાન
લગત્રી ચટણ્રી
@T
ન્રી કામગ્રીરી કરવ્રી.
૩.
તાલુકાન લગત્રી મહસુલ્રી કામગ્રીરી કરવ્રી.
નણકય
૧.
મહસુલશાખાના@ નાણા@કીય ડહસા#ો ઉપર ધનય@તણ રાખવાનુ@ થાય છ.
૨.
તાલુકામા@ આવલ પાથધમક શાળાના #ાળકોન મધયાહન ભોજન યોજના હઠળ રા@9લ્રી
વાનગ્રી જમાિવામા@ આવ છ આ યોજના હઠળના નાણા@કીય ડહસા#ો ધનભાવવામા@ આવ છ.
૩.
ઇ-9રા કનh ઉપરથ્રી આપલ્રી ગા.ન.ન@.૬, ૭/૧૨ તમજ ૮-અ ન્રી કોમપSુટરાઇઝ નકલ ફી
ના@ નાણા@કીય ડહસા#ોન્રી દખરખ રાખવામા@ આવ છ.
ફરજ
૧.

અકસમા
િ ત િિિિિિ િિિિિિિિિ િિિિનમુખ ધનવદન લવુ.

૨.

અકસમા
િ ત

િિિ િિિિિ િ િ િિિિ િિિ િ િિિ િિિિિ િિિિિિિિ િિિિિિ

ઇનકવસટ ભરવા, (પોલ્રીસ કધમશનરશ્રીન્રી હકુમત ધસવાય ત ુલાકાના ધવસતારમા@) તાલુકામા@
૩.

કાયદો અન વયવસથાન્રી જળવણ્રી કરવ્રી.
જુદા જુદા કાયદા હઠળ કસો ચલાવવા.

પકરણ-૩ (તનયમ સગિ)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧

સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતોળ

િ દ :-

લક ન યબ મ મલ દ ર (મિ)સલ)
સત ઓ હિ ટ
૧.
તમામ પકારન્રી દાખલાઓન્રી અરજઓ સવ્રીકાર.
૨.
ચટણ્રી
@T
ન લગત્રી કામગ્રીરી.
નણકય
૧.

મહસ Tલ / ઇ-9રા શાખામા@ થયલ વયવહારોના ડહસા#ો લખાવવા અન દખરખ રાખવ્રી.

૨.
૩.

દ@ િ વસુલ કરી નાણા@ સરકારશ્રીમા@ ચલણથ્રી જમા કરાવવા.
કસબુક લખવાન્રી કામગ્રીરી.

અનય
૧.
૨.
ફરજ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

િા@ઇગ િકલરશન કાયFપાલક મજસટટ તરીક લવા જવુ.@
સોગ@દનામા@ તથા નકલ વરીફાઇન્રી કામગ્રીરી.
એમએજ, એિીએમ, ઇએસટી ધવગર દફતરન્રી કામગ્રીરીનુ@ સ@ચાલન
જમ્રીન મહસુલ કાયદો / ધનયમોન્રી આનુસગ
@ ્રીક કાયFવાહી
ચટણ્રી
@T
ન લગત્રી કામગ્રીરી.
ગણોત તથા સ્રીલ%ગ કાયદા અનવયન્રી આનુસગ
@ ્રીક કાયFવાહી

જુદા જુદા હત ુ માટ સરકારી પિતર ગ•ચરણ / ખાર ખા@જણન્રી જમ્રીનન્રી મા@ગણ્રી પરતવના
દરખાસતો તGયાર કરવા અગન્રી કાયFવાહી.
જમ્રીન ખરીદવાન્રી પરવાનગ્રી, ખડTત ખાતદારના દાખલા આપવા #ા#તન્રી કાયFવાહી.
સવ• ન@#રો/બલોક ન@#રો એકત કરવા અગન્રી મ@જુરી આપવા અગન્રી કાયFવાહી.
જમ્રીન ટુકિા મુકત કરવા પરવાનગ્રી આપવાન્રી કાયFવાહી બલોક ધવભાજન ના
પરવાનગ્રીન્રી દરખાસત તGયાર કરવાન્રી કાયFવાહી.

પકરણ-૩ (તનયમ સગિ)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧
િ દ :-

સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતોળ
લક ન યબ મ મલ દ ર (ત જ ર )
સત ઓ હિ ટ
૧.
તમામ પકારન્રી દાખલાઓન્રી અરજઓ સવ્રીકાર.
૨.
ચટણ્રી
@T
ન લગત્રી કામગ્રીરી.

નણકય
૧.
૨.
૩.

વડહવટી / રકિF શાખામા@ થયલ વયવહારોના ડહસા#ો લખાવવા અન દખરખ રાખવ્રી.
રકિF ફી / આરટીઆઇ નકલ ફી નાણા@ સરકારશ્રીમા@ ચલણથ્રી જમા કરાવવા.
કસબુક લખવાન્રી કામગ્રીરી.

અનય
૧.
િા@ઇગ િકલરશન કાયFપાલક મજસટટ તરીક લવા જવુ.@
૨.
સોગ@દનામા@ તથા નકલ વરીફાઇન્રી કામગ્રીરી.
ફરજ
૧.

એમએજ, એિીએમ, ઇએસટી, ડહસા#્રી ધવગર દફતરન્રી કામગ્રીરીનુ@ સ@ચાલન

૨.
૩.

જમ્રીન મહસુલ કાયદો / ધનયમોન્રી આનુસગ
@ ્રીક કાયFવાહી
ચટણ્રી
@T
ન લગત્રી કામગ્રીરી.

૫.

આર.ટી.એસ. તકરારી કસો અગન્રી કામગ્રીરી.

૪.

ગણોત તથા સ્રીલ%ગ કાયદા અનવયન્રી આનુસગ
@ ્રીક કાયFવાહી

પકરણ-૩ (તનયમ સગિ)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧

સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતોળ

િ દ :-

લક ન યબ મ મલ દ ર (જન સે
સત ઓ

ક)ન્)

હિ ટ

૧.

તમામ પકારન્રી દાખલાઓન્રી અરજઓ સવ્રીકાર તથા ધનકાલ

૨.

ચટણ્રી
@T
ન લગત્રી કામગ્રીરી.

૩.

આવક અગ, નોન ક્ોમ્રીલયર, ઓ.#્રીસ્રી., એસ.સ્રી.એસ.ટી, પમાણપતો અગના સોગ@દનામા
તથા ધવ9વા અન સોલવ@શ્રી અગના સોગ@દનામા કરવા.

નણકય
૧.

જન સવા કનh શાખામા@ થયલ વયવહારોના ડહસા#ો લખાવવા અન દખરખ રાખવ્રી.

અનય
૧.
િા@ઇગ િકલરશન કાયFપાલક મજસટટ તરીક લવા જવુ.@
૨.
સોગ@દનામા@ તથા નકલ વરીફાઇન્રી કામગ્રીરી.
ફરજ
૧.

જન સવા કનhન લગત્રી તમામ કામગ્રીરી.

૨.

ચટણ્રી
@T
ન લગત્રી કામગ્રીરી.

પકરણ-3 (ધનયમ સ@ગહ)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧ સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતો:હોદો- નાય# મામલતદાર મઘયાહન ભોજન યોજના
સત ઓ

હિ ટ

૧.

મ.ભ.યો.ના ક્રન્રી તપાસણ્રી તથા અનાજ, ખાધય તલના જથથાન્રી તપાસણ્રી કરવ્રી

૨.

મઘયાહન ભોજન યોજનાના સ@ચાલકોન ૫રમ્રીટ આ૫વાન્રી કામગ્રીરી.

નણકય
૧.

સ@ગઠકો,રસોઈયો, મદદન્રીશ ન વતન, કનh ચલાવવા અગન્રી, એિવાનસ ન્રી ચ Tકવણ્રી,તથા
રકમ પટ આવલ #ચતન્રી રકમ પરત લઈ સરકારશ્રીમા@ જમા@ કરાવવાન્રી કામગ્રીરી.

અનય
૧.

િા@ઈગ િકલરશન કાયFપાલક મજસટટ તરીક લવા જવુ.@

ફરજ
૧.

ડહસા#ો ચક કરવાન્રી કામગ્રીરી..

પકરણ-3 (ધનયમ સ@ગહ)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧ સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતો:હોદો- નાય# મામલતદાર ઈ-9રા
સત ઓ
૧.

હિ ટ
ગા.ન@..૬ અગ અરજઓ સવ્રીકાર તથા ત અગન્રી નa9 કોમપSુટરમા@ કરવ્રી.

નણકય
૧.

ગા.ન@..૬, ૭×૧૨ તથા ૮-અ ન્રી કોમપSુટ રાઈઝ નકલન્રી ફી લઈ રા.પ પમાણ ફી વસુલ
કરવ્રી તથા સદર રકમ સરકારશ્રીમા@ જમા કરાવવ્રી.

અનય
૧.

િા@ઈગ િકલરશન કાયFપાલક મજસટટ તરીક લવા જવુ.@

ફરજ
૧.

નમુના ૬ મા@ નaઘ પાિવા આવલ અરજઓન્રી ચકાસણ્રી કરી, અરજઓ સવ્રીકારવ્રી તન્રી
રજસટરમા@ નa9 કરવ્રી તથા અરજના અમલ માટ નaઘ પાિવ્રી, ૧૩૫-િી ન્રી નોટીસ તGયાર
કરાવ્રી #જવણ્રી માટ ર#ર રવનSુ તલાટીઓન આપવ્રી તમજ મ@જTર/નામ@જુર થયલ
નaઘોના કાગળો સકન કરીન અપલોિ કરવા તથા ૭/૧૨ મા@ અસર આ૫વ્રી અન ગામ
નમુના ન@.૬ ન્રી નકલ તલાટીન ગામ આ૫વા રજસટરમા@ નaઘ કરી મોકલ્રી આપવા.

૨.

તલાટીઓ પાસ પહાણ્રીપતક કરાવવાન્રી કામગ્રીરી.

૩.

રવનSુ રકિt રહી ગયલ કધતઓ સુ9ારવા અગન્રી કામગ્રીરી.

પકરણ-3 (ધનયમ સ@ગહ)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧ સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતો:હોદો- (૧)

સકFલ ઓફીસરશ્રી સ લ ન સેજાન ગ મ - સ લ , ગ

, ભ ડજ, ઓગણજ, છ ર ડ .

જગ પર, ઘ ટલ હડય
(૨)

સકFલ ઓફીસરશ્રી ઘ ટલ હડય ન સેજાન ગ મ - ત ગડ અને ચેનપર

(૩)

સકFલ ઓફીસરશ્રી થલ ેજન સેજાન ગ મ - થલ ેજ, બ ડકદ) , મેમનગર, શ લજ,
આંબલ , િ)બ પર

સત ઓ

હિ ટ

૧.

જમ્રીન મહસુલ કાયદો/ધનયમોન્રી સુચના મુજ# કરલ્રી કાયFવાહીન્રી તપાસણ્રી કરવ્રી.

૨.

ગણોત કાયદા અનવય ન્રી આનુસાગ્રી
@
ક કાયFવાહી અગન્રી, તપાસણ્રી કરવ્રી.

ન ણ ક ય.
અનય
૧.

િા@ઈગ િકલરશન કાયFપાલક મજસટટ તરીક લવા જવુ.@

ફરજ
૧.

જુદા જુદા હતુ માટ સરકારી પિતર ગ•ચરણન્રી જમ્રીનન્રી મા@ગણ્રી પરતવના@ દરખાસતો
તGયાર કરવા અગન્રી કાયFવાહી અગન્રી તપાસણ્રી કરવ્રી.

૨.

જમ્રીન ખરીદવાન્રી પરવાનગ્રી ખડુત ખાતદારના દાખલા આપવા #ા#તન્રી કાયFવાહી
અગન્રી તપાસણ્રી કરવ્રી.

૩.

સવ ન@#રો/બલોક ન@#રો એકત કરવા અગન્રી મ@જુરી આપવા અગન્રી કાયFવાહી અગન્રી
તપાસણ્રી કરવ્રી.

૪.

જમ્રીન ટુકિા મુકત કરવા પરવાનગ્રી આપવાન્રી કાયFવાહી અગન્રી તપાસણ્રી કરવ્રી.

૫.

બલોક ધવભાજન ના પરવાનગ્રીન્રી દરખાસત તGયાર કરવાન્રી કાયFવાહી અગન્રી તપાસણ્રી
કરવ્રી

૬.

જ.મ.કાયદા તથા તન સ@લગન તમામ કાયદા હઠળ દરખાસતો, મા@ગણ્રીઓ તGયાર કરી રજુ
કરવાન્રી કામગ્રીરી

૭.

સથળસસથધત અગન્રી માડહત્રીઓ આપવાન્રી જરરી હોય તયા@ પ@ચનામુ કરવાન્રી કામગ્રીરી.

પકરણ-3 (ધનયમ સ@ગહ)
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન સત અને ફરજ
૩.૧ સ@સથાન અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓન્રી સતા અન ફરજોન્રી ધવગતો:હોદો –કારકુન
સત ઓ
૧.

હિ ટ
એમ.એ.જ., એ.િી.એમ., ઈ.એસ.ટી. જન સવા કનh,જમ્રીન દફતરન્રી. કામગ્રીરી કરવ્રી.

નણકય
૧.

કચરીમા@ કમFચારીના પગારો કરવા તથા કનટીજનસ્રી ખચF અગના #્રીલો #નાવ્રી ચુકવણ્રી
કરવ્રી..

૨.

કશબુક લખવ્રી, નાણા@કીય લવિ દવિના@ ડહસા#ો લખવા

ફરજ
૧.

એમ.એ.જ.દફતરન્રી કાયFપાલ મજસટટન લગત્રી કામગ્રીરી.

૨.

વહીવડટ દફતરન્રી માસ્રીક મ્રીટીગ તથા આવક/જધતના દાખલા તથા અનય દાખલાઓ
આપવાન્રી કામગ્રીરી.

૩.

મહકમન લગત્રી કામગ્રીરી.

૪.

સમાજસુરકાન્રી અરજઓન લગત્રી કામગ્રીરી.
વ lધ9 સહાય, ધવ9વા સહાય, સ@કટમોચન સહાય ધવગર ધવધવ9 યોજનાઓન લગત કામગ્રીરી.

પકરણ-૪ (ધનયમ સ@ગહ-3)
કાયs કરવા માટના ધનયમો, ધવધનયમો, સ Tચનાઓ ધનયમ સ@ગહ અન દફતરો

૪.૧

જહરત@ત અથવા તના ધનય@તણ હઠળના અધ9કારીઓ અન કમFચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના

ધનયમો, ધવધનયમો, સ Tચનાઓ, ધનયમસ@ગહ અન દફતરોન્રી યાદી ન્રીચના નમુના મુજ# આપો. આ નમ Tનો
દરક પકારના દસતાવજ માટ ભરવાનો છ.

દસતાવજ નામ /મથાળુ@

દસતાવજનો પકાર
B.C.S.R., ગુજરાત

આવશયક ચ્રીજ વસત ુ અધ9ધનયમ,

જમ્રીન મહસુલ અધ9ધનયમ તથા ધનયમ
ગણોતઘારો તથા ત હઠળના ધનયમ

દસતાવજ પરનુ@ ટુ@કુ લખાણ
વયસકત ન ધનયમો, ધવધનયમો, સ Tચનાઓ,
ધનયમસ@ગહ અન દફતરોન્રી નકલ અડહથથ્રી મળશ.

સરનામુ:@ :મામલતદાર કચરી,ઘાટલોડિયા,
પહલો માળ, ડિઝાસટર બ#લિ%ગ,
કલકટર કચરી કમપાઉનિ, સુભાષબ્રીજ
અમદાવાદ
ટલ્રીફોન@#રળ:
ફકસળ:
ઈમઈલળ:.mam-ghatlodiya@gmail.com
અનયળ: -

ધવભાગ ધવારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ Tચનાઓ,
ધનયમસ@ગહ અન દફતરોન્રી નકલ માટ લવાન્રીફી (જો હોય તો)- અરજ સાથરા.ર 0/તથા નકલ ફી ધનયમોનુસાર

પકરણ-પ (ધનયમ સ@ગહ-૪)
ન્રીત્રી ઘિતર અથવા ન્રીત્રીના અમલ સ@#@9્રી ધનત્રીના સભ્યો સાથ સલાહ-પરામશF અથવા
તમના પધતધનધ9તવ માટન્રી કોઈ વયવસથા હોય તો તન્રી ધવગત.
ન્રીધત ઘિતર:પ.૧

શુ@ ન્રીધતઓના ઘિતર માટ ધનત્રીન્રી અથવા તના પધતધનધ9ઓન્રી સલાહ-પરામશF

સહ ભાબગતા

મળવવા માટન્રી કોઈ જોગવાઈ છ?જો હોય તો, ન્રીચના નમુનામા@ આવ્રી ન્રીત્રીન્રી ધવગતો આપો.

અ.ન@.

શુ@ ધનત્રીન્રી સહભાગ્રીતા શુ@ ધનત્રીન્રી સહભાગ્રીતા
સુધનધ~ત કરવાનુ @ જરરી
મળવવા
છ?(હા/ના)
માટન્રીવયવસથા

ધવષય/મુદો
અનુ.જધત, અનુ.જનજધત અતયાચાર

૧

ધનવારણ 9ારા અગના અમલ #ા#ત

હા

તણ માસ મ્રીટીગ@

અધ9ધનયમ-૧૯૮૯

ન ત ન અમલ
પ.ર

શુ@ ન્રીધતઓના ઘિતર માટ ધનત્રીન્રી અથવા તના પધતધનધ9ઓન્રી સલાહ-પરામશF સહ ભાબગતા

મળવવા માટન્રી કોઈ જોગવાઈ છ?જો હોય તો, આવ્રી જોગવાઈઓન્રી ધવગતો ન્રીચના નમુનામા@ આપો.
શુ@ ધનત્રીન્રી સહભાગ્રીતા
અ.ન@.

ધવષય/મુદો

સુધનધ~ત કરવાનુ @ જરરી છ?
(હા/ના)

શુ@ ધનત્રીન્રી સહભાગ્રીતા મળવવા
માટન્રીવયવસથા

અનુ.જધત, અનુ.જનજધત
૧

અતયાચાર ધનવારણ 9ારા
અગના અમલ #ા#ત
અધ9ધનયમ-૧૯૮૯

હા

સધમધતમા@ લવાયલ ધનણFય
મુજ# અમલ કરવામા@ આવ છ.

પકરણ-૬ (તનયમ સગિ-પ)
જહરત@ત અથવા તના ધનય@તણ હઠળન્રી વયકક

ઓ પાસના દસતાવજોન્રી કકાઓ અગનુ@

પતક

૬.૧

સરકારી દસતાવજો ધવશન્રી માડહત્રી આપવા ન્રીચના નમુનાનો ઉપયોગ કરશો. જયા@ આ દસતાવજ

ઉપલબ9 છ તવ્રી જગયાઓ જવ્રી ક સબચવાલય કકા, ધનયામકન્રી કચરી કકા, અનયનો પણ ઉલલખ કરો.
('અનયો' લખવાન્રી જગયાએ કકાનો ઉલલખ કરો.)
અ.ન@.
૧

દસતાવજન્રી કકા દસતાવજ નામ અન
તન્રી એક લ્રીટીમા@
ઓળખાણ
મામલતદાર કચરી કશબુક,રોજ મળ,
ઘાટલોડિયા,

એિવાનસ રજસટર,

જજ. અમદાવાદ

ધનમણુ@ક રજસટર

દસતાવજ
મળવવાન્રી
કાયFપધ9ધત
અરજ કરવ્રી

ન્રીચન્રી વયસકત
પાસછ/તના ધનય@તણમા@ છ.
મામલતદાર કચરી

તથા સરકારી ઘાટલોડિયા, જજ. અમદાવાદ
ધનયમ મુજ#
યોગય ફી જમા
કરાવવ્રી.

પકરણ-૭ (ધનયમ સ@ગહ-૭)
સરક ર મ હિ
૮.૧

અતિક ર ઓન ન મ, િ દ અને અનય ત ગ

જહરત@તના સરકારી માડહત્રી અધ9કારીઓ, મદદન્રીશ સરકારી માડહત્રી અધ9કારીઓ અન
ધવભાગ્રીય કાયદાકીય (એપલટ) સતાધ9કારી ધવશન્રી સ@પકF માડહત્રી ન્રીચના નમુનામા@ આપો.

સરકારી ત@તનુ નામ :-

મામલતદાર કચરી,ઘાટલોડિયા, જજ. અમદાવાદ

મદદન શ સરક ર મ હિ
(૧)

(૨)

શ્રી એન. જ પરમાર, નાય# મામલતદાર મહસુલ,
ટલ્રીફોન ન@#ર :

૯૮૨૫૪૪૩૩૬૪

ઇ-મઇલ

--

:

શ્રી રામદવધસથહ ઉમટ, નાય# મામલતદાર ધતજોરી,
મો#ાઇલ ન@#રળ

સરક ર મ હિ
(૧)

અતિક ર ઓ:-

૮૨૦૦૭૫૯૦૦૨

અતિક ર ઓ :-

સુ.શ્રી આર. એસ. શાહ, સ્રીટી મામલતદાર ઘાટલોડિયા,
તા.ઘાટલોડિયા, જજ.અમદાવાદ
મો#ાઇલ ન@#ર :
ઇ-મઇલ

૭૦૧૬૧૬૫૭૧૭
:

mamghatlodiya@gmail.com

ત ભ ગ ય એપલેટ અતિક ર (ક યદ ) સત તિક ર
(૧)

શ્રી જ. #્રી. દસાઇ, સ્રીટી િપSુટી કલકટરશ્રી (પધ~મ પા@ત) અમદાવાદ
મો#ાઇલ ન@#ર :
ઇ-મઇલ

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૦
:

ro44elc@gmail.com

પકરણ-૮
તનણ્ય લે ન પહરય મ અનસર ન ક ય્પધિત
૯.૧

જુદાજુદા મુદાઓ અગ ધનણFય લવા માટ કઈ કાયF

- સ@#ધ9ત લાગુ ૫િતા કાયદા અન ત

પધ9ધત અનુસરવામા@ આવ છ? (સબચવાલય

હઠળના ધનયમોન્રી જોગવાઇ અનુસાર

ધનયમસ@ગહ અન કામકાજના ધનયમોના ધનયમસ@ગહ
,અનય ધનયમો/ ધનયમો વગરનો સ@દભF ટા@કી શકાય)
૯.૨

અગતય ન્રી #ા#તો માટ કોઈ ખાસ ધનણFય લવા માટન્રી

- ધનયમોનુસાર

દસતાવજ કાયF પધ9ધતઓ / ઠરાવલ્રી કાયF પધ9ધતઓ

પવતFમાન કાયદા તથા સરકારી ઠરાવો

/ ધનયત માપદ@િો/ ધનયમો કયા કયા છ?ધનણFય લવા

/ પડરપતોન્રી જોગવાઇ અનુસાર.

માટ કયા કયા સતર ધવચાર કરવામા@ આવ છ?
૯.3

ધનણFય ન જનતા સુ9્રી પહોચાિવાન્રી કઈ પધ9ધત છ ?.

- ટપાલ ધવારા વયવસથા તમજ
અરજદાર હાજર હોય તો હાથો હાથ

૯.૪

ધનણFય લવાન્રી પડક્યામા@ જના મ@તવયો – લવા નાર છ

- ૧. સ@#ધ9ત સકFલ ઓડફસર

ત અધ9કારીઓ કયા છ?

૨. સ@#ધ9ત નાય# મામલતદાર
૩. મામલતદારશ્રી ઘાટલોડિયા

૯.૫

ધનણFય લનાર અધતમ સતાધ9કારી કોણ છ?

- ૧. મામલતદારશ્રી ઘાટલોડિયા
૨. મ.નાય# કલકટરશ્રી, (પધ~મ પા@ત)
૩. મ.કલકટરશ્રી, અમદાવાદ

૯.૬

જ અગતય ન્રી #ા#તો પર જહર સતાધ9કારી ધવારા

-

ધનણFય લવામા@ આવ છ તન્રી અલગ રીત માડહત્રી
ન્રીચના નમુનામા@ આપો
ક્મ ન@#ર

-

જના પર ધનણFય લવાનાર છ ત ધવષય માગFદશFક

-

સુચન/ડદશા ધનદtશ જો કોઈ હોય તો

-

અમલન્રી પડક્યા

- ધનયમોનુસાર

ધનણFય લવાન્રી કાયFવાહીમા@ સકળાયલ અધ9કારીઓનો

-

હોદો
ઉપર જણાવલ અધ9કારીઓના સ@પકF અગન્રી માડહત્રી

- મામલતદાર ઘાટલોડિયા

જો ધનણFય થ્રી સ@તોષ ન હોય તો, કયા@ અન જ-ત

- એપલટ અધ9કારીશ્રીન

કાયદા ધનયમોનુસાર સ@#ધ9ત કવ્રી રીત અપ્રીલ

સ્રીટી િપSુટી કલકટરશ્રી (પધ~મ પા@ત)

અધ9કારીશ્રીન અપ્રીલ દાખલ કરવ્રી ?

અમદાવાદ

પકરણ-૯
અતિક ર ઓ અને કમ્ચ ર ઓન મ હિ

અ.ન.

અતિક ર શ /કમ્ચ ર શ ન ન મ

પસ

ક

િદ

મ બ ઈલ નબર

મામલતદાર

૭૦૧૬૧૬૫૭૬૭

૧

સુ.શ્રી આર. એસ. શાહ

૨

શ્રી એન.જ. પરમાર

નાય# મામલતદાર (મહસુલ)

૯૮૨૫૪૪૩૩૬૪

૩

શ્રી રામદવધસથહ ઉમટ

નાય# મામલતદાર (ધતજોરી)

૮૨૦૦૭૫૯૦૦૨

૪

શ્રી પ્રી.આર. દસાઇ

નાય# મામલતદાર (જન સવા

૫

સુ.શ્રી શ્રીતલ#ન વણપરીયા

૬

શ્રી િી.એન. ઝાલાવાડિયા

કનh, સ.ઓ.ઘાટલોડિયા)

૯૦૯૯૦૨૮૨૭૧

નાય# મામલતદાર (ઇ-9રા)

૯૭૧૨૮૧૩૧૪૪

નાય# મામલતદાર
સ.ઓ. થલતજ

૭

શ્રી એમ.એમ. પરમાર

નાય# મામલતદાર
સ.ઓ. સોલા

૮

શ્રી સ્રી.પ્રી. પટલ
કુ.રાજલ#ન એ. ગઢવ્રી

૧૦

શ્રી જ.સ્રી. ચ•હાણ

૧૧

કુ.ધમતલ એમ. સોલ@કી

૯૯૨૫૦૦૪૦૬૬

નાય# મામલતદાર
(સમાજ સુરકા, એમ.િી.એમ.)

૯

૯૮૨૪૩૪૯૫૨૭

૮૦૦૦૦૬૭૩૫૩

કલાકF (ઇએસટી, રકિF,
એિીએમ, આરટીએસ તકરારી)

૯૯૨૪૮૮૮૦૨૫

કલાકF (જમ્રીન, એ.એલ.ટી.)

૯૨૨૮૮૮૫૦૬૦

(ર.તલાટી) કલાકF
(સમાજ સુરકા, એમ.િી.એમ.)

૯૬૮૬૬૨૯૧૮૬
૯૪૨૮૮૦૬૩૨૮

૧૨

સુ.શ્રી ન્રીતા#ન શોફ

કલાકF (ઇ-9રા)

૧૩

શ્રી મSુરભાઇ ગામત્રી

કલાકF (રજસટી, જન સવા,
એમ.એસ.સ્રી,એમ.એ.જ.)

૯૮૨૫૦૫૬૭૧૩

ર.તલાટી શ્રીલજ

૯૯૯૮૫૦૯૫૨૧

૧૪

શ્રી રજન્રીકાનત પરમાર

૧૫

શ્રી ધનકુલ ચ•9રી

ર.તલાટી #ોિકદવ

૯૭૩૭૯૦૨૭૩૦

૧૬

શ્રી ઉમ@ગ પાલુનદડરયા

ર.તલાટી આં#લ્રી

૯૯૭૪૪૨૩૬૯૫

૧૭

કુ.હતલ#ન િી. ચ•9રી

ર.તલાટી હ#તપુર

૯૭૩૭૪૫૫૦૫૬

૧૮

શ્રી ધનકુલ ચ•9રી, ઇ.ચા.

ર.તલાટી મમનગર

૯૭૩૭૯૦૨૭૩૦

૧૯

શ્રી જ.આર. રાજપુત

ર.તલાટી થલતજ

૯૦૩૩૦૦૪૭૪૨

૨૦

શ્રી બચરાગ જોષ્રી

ર.તલાટી સોલા

૯૯૭૯૯૩૫૧૪૩

૨૧

શ્રી અધનરધ9ધસથહ ખર

ર.તલાટી ઓગણજ

૮૪૦૧૮૪૨૧૬૪

૨૨

શ્રી ધસધ9રાજધસથહ વાઘલા

ર.તલાટી જગતપુર, છારોિી

૯૯૧૩૮૩૯૩૦૩

૨૩

કુ.હતલ િી. ચ•9રી, ઇ.ચા.

ર.તલાટી ગોતા

૯૭૩૭૪૫૫૦૫૬

૨૪

કુ.મન્રીષા#ન પા@િર

ર.તલાટી ભાિજ

૯૭૨૩૮૫૩૬૫૬

૨૫

શ્રી મહશભાઇ સોનારા

ર.તલાટી ઘાટલોડિયા

૯૭૨૫૮૧૫૩૭૨

૨૬

સુ.શ્રી પાથFના#ન વયાસ

ર.તલાટી તાગિ

૯૯૦૯૦૪૩૧૧૧

૨૭

કુ.ધપય@કા#ન પજપધત

ર.તલાટી ચનપુર

૯૭૨૪૮૮૩૩૪૮

૨૮

શ્રી દશરથભાઇ સોનારા

પટાવાળા

૯૯૨૫૯૨૪૫૫૪

પકરણ-૧૦ (ધનયમ સ@ગહ-૧૦)
ત તનયમ ન જ ગ

ઈ કય ્ મજબ મિ)ન ણ ન પધિત
કમ્ચ ર ને મળત મ તસક મિ)ન

સહિ
ણ

દર)ક અતિક ર અને

૧૧.૧ ન્રીચના નમુનામા@ માડહત્રી દશાFવલ છ.
અ.ન@.

નામ

૧

સુ.શ્રી આર. એસ. શાહ

૨

શ્રી એન.જ. પરમાર

હોદો

માધસક
મહનતાણુ

મામલતદાર

૭૦૦૦૦/-

નાય# મામલતદાર
(મહસુલ)

૩

શ્રી જ.એસ. પટલ

૪

સુ.શ્રી શ્રીતલ#ન વણપરીયા

નાય# મામલતદાર
નાય# મામલતદાર (ઇ9રા)

૫

શ્રી િી.એન. ઝાલાવાડિયા

નાય# મામલતદાર
સ.ઓ. થલતજ

૬

શ્રી એમ.એમ. પરમાર

નાય# મામલતદાર
સ.ઓ. સોલા

૭

શ્રી સ્રી.પ્રી. પટલ

નાય# મામલતદાર

વળતર/
ધવધનયમમા@
વળતર ભથથા જણાવયા મુજ#
(િી.
મહનતાણુ @ નકકી
એ.એચ.આ.એ.,
કરવાન્રી
સ્રી.એલ.એ.,
કાયFપધ9ધત
એમ.એ. ધવ.)
૯૩૫૮/-

૭૦૦૦૦/-

૧૦૧૫૮/-

૩૮૦૯૦/-

-

૩૮૦૯૦/-

-

૭૦૦૦૦/-

૧૦૧૫૬/-

૫૮૬૦૦/-

૮૮૨૮/-

૬૬૦૦૦/-

૯૭૫૮/-

૨૧૧૦૦/-

૧૭૦૫/-

૨૨૪૦૦/-

૩૫૧૪/-

૨૧૧૦૦/-

૪૦૪૭/-

૨૧૭૦૦/-

૩૪૨૭/-

(સમાજ સુરકા,
એમ.િી.એમ.)
૮

કુ.રાજલ#ન એ. ગઢવ્રી

કલાકF (ઇએસટી, રકિF,
એિીએમ, આરટીએસ
તકરારી)

૯

શ્રી જ.જ. ચ•હાણ

કલાકF (જમ્રીન,
એ.એલ.ટી.)

૧૦ કુ.ધમતલ એમ. સોલ@કી

(ર.તલાટી) કલાકF
(સમાજ સુરકા,
એમ.િી.એમ.)

૧૧ સુ.શ્રી ન્રીતા#ન શોફ

કલાકF (ઇ-9રા)

૧૨ શ્રી મSુરભાઇ ગામત્રી

કલાકF (રજસટી, જન
સવા, એમ.એસ.સ્રી,

૧૯૯૫૦/(ફીકસ)

એમ.એ.જ.)
૧૩ શ્રી રજન્રીકાનત પરમાર

ર.તલાટી શ્રીલજ

૧૪ શ્રી ધનકુલ ચ•9રી

ર.તલાટી #ોિકદવ

૧૫ શ્રી ઉમ@ગ પાલુનદડરયા

ર.તલાટી આં#લ્રી

૧૬ કુ.હતલ#ન િી. ચ•9રી

ર.તલાટી હ#તપુર

૧૭ શ્રી જ.આર. રાજપુત

ર.તલાટી થલતજ

૧૮ શ્રી બચરાગ જોષ્રી

ર.તલાટી સોલા

૧૯ શ્રી અધનરધ9ધસથહ ખર

ર.તલાટી ઓગણજ

૨૦ શ્રી ધસધ9રાજધસથહ વાઘલા

ર.તલાટી જગતપુર,
છારોિી

૨૧ શ્રી એન.જ. ખા@ટ
૨૨ કુ.મન્રીષા#ન પા@િર
૨૩ શ્રી મહશભાઇ સોનારા

ર.તલાટી
ર.તલાટી ભાિજ
ર.તલાટી ઘાટલોડિયા

૨૪ સુ.શ્રી પાથFના#ન વયાસ

ર.તલાટી તાગિ

૨૫ કુ.ધપય@કા#ન પજપધત

ર.તલાટી ચનપુર

૨૬ શ્રી દશરથભાઇ સોનારા

પટાવાળા

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૨૭૦૫/-

૨૧૧૦૦/-

૨૭૦૫/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૧૯૯૫૦/(ફીકસ)
૨૧૧૦૦/-

૨૭૦૫/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૧૧૦૦/-

૪૩૪૭/-

૨૯૩૦૦/-

૫૦૪૯/-

પકરણ-૧૧ (ધનયમ સ@ગહ-૧૧)
પતયક સ@સથાન ફાળવાયલ અદાજપત
તમામ યોજનાઓ, સુબચત ખચF અન કરલ ચુકવણ્રી અગ અહવાલોન્રી ધવગતો ધવકાસ, ધનમાFણ અન
તકન્રીડક કાયs અગ જવા#દાર જહરત@ત માટ
જુદી જુદી યોજનાઓ અનવય જુદી-જુદી પવ lધતઓ માટ અદાજપતન્રી ધવગતોન્રી માડહત્રી

૧ર.૧

ન્રીચના નમુનામા@ માડહત્રી દશાFવલ છ.
વષF : ર 0 ૧૭-ર 0 ૧૮.
ક્મ ન@. યોજનાનુ પવ lધત
નામ/સદર

પવ lધત

સુબચત

મ@જુર

છુ ટી

છલલા

કાયFન્રી

શર
કયાF ન્રી

રકમ

થયલ
રકમ

કરલ/
ચુકવ

વષF નુ
ખરખર

ગુણવતતા
માટ

રકમ

ખચF

ુ
સ@પણ

તારીખ

(હપતા ન્રી

કામગ્રીરી

સ@ખયા )

માટ
જવા#દાર
અધ9કારી

-

-

-

-

-

-

-

-

-

જહરત@તો માટ
અ.ન@.

સદર

સુબચત અદાજપત

મ@જુરથયલ
અદાજપત

છુ ટી
કરલચુકવલ
રકમ (હપતા ન્રી

કુલખચF

સ@ખયા )
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

પકરણ-૧૨
સહાયકી કાયFક્મો ના અમલ અગન્રી પધ9ધત .
૧૩.૧

ન્રીચના નમુના મજબ મ હિ

આપો.

(૧)

કાયFક્મ/યોજનાનુ@ નામ.

(ર)

કાયFક્મ/યોજનાનો સમયગાળો

(૩)

કાયFક્મનો ઉદશ

(૪)

કાયFક્મના ભ•ધતક અન નાણા@કીય લકા@કો (છલલા વષF માટ)

(પ)

લાભાથVન્રી પાતતા

(૬)

લાભ અગન્રી જરરીયાતો

(૭)

કાયFક્મનોલાભ લવાન્રીપધ9ધત

(૮)

પાતતા નકકી કરવા અગનામાપદ@િો

(૯)

કાયFક્મમા@ આપલ લાભન્રી ધવગત (ધસયકીન્રી રકમ અથવા આપવામા@ આવલ અનય
મદદ પણ દશાFવવ્રી.)

(૧૦) સહાયકી ધવતરણન્રી
કાયFપધ9ધત.

(૧૧) અરજ કયા@કરવ્રી કઅરજ કરવા માટ કચરીમા@ કોનો સ@પકF
કરવો.
(૧૨)
અરજ ફી (લાગુ પિતુ@ હોય તયા@ )
(૧૩) અનય ફી (લાગુ પિતુ@ હોય તયા@ )
(૧૪)

અરજ પતકનો નમુનો (લાગુ પિતુ@ હોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજ કરી હોય
તો અરજદાર અરજમા@ શુ@શુ@ દશાFવવુ@ તનો ઉલલખ કરો.)
(૧પ) બ#િાણોન્રી યાદી (પમાણપતો/દસતાવજો)
(૧૬) બ#િાણોનો નમુનો.
(૧૭)
(૧૮)

પડક્યા નલગત્રી સમસયાઓ અગ કયા@ સ@પકF કરવો.
ઉપલબ9 ધનધ9ન્રી ધવગતો (જજલલા કકા, ઘટક કકા વગર જવા ધવધવ9 સતરોએ)
ન્રીચના નમુનામા@ લાભાથ્રીઓન્રી યાદી.

ક્મ

લાભાથ્રીન ુ સહાયકીન્રી માતા-ધપતા/ પસ@દગ્રીનો
નામ
રકમ
વાલ્રી
માપ દ@િ
ન@./કોિ

સરનામ

નગર/ગામ

ઘર

પકરણ-૧૩ (ધનયમ સ@ગહ-૧૩)
તણ આપલ રાહતો, પરધમટ ક અધ9કlત મળવનારન્રી ધવગતો
ન્રીચના નમુના મજબ મ હિ

આપો.

(૧)

કાયFક્મ નામ .

(ર)

પકાર (રાજત/પરમ્રીટ/અધ9કlધત)

(૩)

ઉદશ

(૪)

નકકી કરલ લકા@ક (છલલા વષF માટ)

(પ) પાતતા
(૬)

પાતતા માટના માપદ@િો

(૭)

પુવF જરરીયાતો

(૮)

લાભ મળવવાન્રી પધ9ધત

(૯)

રાજત/પરમ્રીટ/અધ9કlધતન્રી સમય મયાFદા

(૧૦) અરજ ફી (લાગુ પિતુ@ હોય તયા@ )
(૧૧) અરજનો નમુનો(લાગુ પિતુ@ હોય તયા@ )
(૧૨) બ#િાણોન્રી યાદી (પમાણપતો/દસતાવજો)
(૧૩) બ#િાણોનો નમુનો.
ન ચે આપેલ નમન મ લ ભ થ્ન ત ગ
ક્મ

લાભાથ્રીન ુ કાયદસરતાન્રી
નામ
મુદત
ન@./કોિ
-

-

-

.
સરનામુ

માતા-હયાત/
વાલ્રી

જજલલો

શહર

-

-

-

નગર/ગામ

ઘર
ન@.

-

-

પકરણ-૧૪ (ધનયમ સ@ગહ-૧૪)
ક ય9 કરવા માટ નકકી કરલા@ 9ોરણો

ધવધવ9 પવ lધતઓ/કાયFક્મો હાથ 9રવા માટ ધવભાગ નકકી કરલ 9ોરણોન્રી ધવગતો આપો.

૧૫.૧
૧.

ગામ નમુના ન@#ર-૬, ૭/૧૨ અન૮-અ ન્રી નકલો ઇ-9ારા કનh ઉપરથ્રી કોમપSુટરાઈઝ
નકલો મળવ્રી શકાય છ એક નકલ દીઠ-રા.પ/-થાય છ.

ર.

સરકારશ્રીન્રી યોજનાઓ હઠળ રજુ કરવા અગના જધતના દાખલાઓ, ઓ.#્રી.સ્રી.
દાખલાઓ, નોન ડક્મ્રીલયર દાખલાઓ માટ ધનયત નમ Tનામા@ અરજ કરવાથ્રી જરરી તપાસ
કરી દાખલાઓ આપવામા@ આવછ.

૩.

િોધમસાઈલ સટ્ટીડફકટ મળવવા માટ ધનયત નમ Tનામા@ અરજ સાથ દશવષF થ્રી ધવસ વષF ના
વસવાટના પુરાવા રજુ કરવાના રહ છ.

૪.

ખડુતના@ દાખલા મળવવા માટ સામાનય અરજ, 9ારણ કરલ અરજન્રી ૭×૧૨ ન્રી નકલો,
સોગ@દનામ ,જ તાલુકા/ગામમા@ જમ્રીન ખરીદવાના હોય ત ગામન્રી નકલો ધવગર

પકરણ-૧૫ (ધનયમ સ@ગહ-૧પ)
જાણ રૂપે ઉપલધિ મ હિ
૧૬.૧

વ્રીજણુ રપ ઉપલધ9 ધવધવ9 યોજનાઓન્રી માડહત્રી ન્રી ધવગતો આપો.
૧.

મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયાના ઇ-9ારા કનh ઉપર થ્રી ગા.ન.ન@-૬, ૭/૧૨ અન ૮અન્રી નકલો આપવામા@ આવ છ.એક નકલના@ રધપયા પ/-પમાણ જમા કરવાના થાય છ.

પકરણ-૧૬ (ધનયમ સ@ગહ-૧૬)
માડહત્રી મળવવા માટ નાગડરકોન ઉપલબ9 સવલતોન્રી ધવ ગતો.
૧૬.૧ લોકોન માડહત્રી મળ ત માટ ધવભાગ અપનાવલ સા9નો,પધ9ધતઓ અથવા સવલતો જવ્રી ક,
(૧)

કચરી ગ@થાલય:-

મામલતદાર કચરી ઘાટલોડિયાના ગ@થાલયમા@ #્રી.સ્રી.એસ.આર.,સ્રી.આર.પ્રી.સ્રી. જમ્રીન મહસુલ
અધ9ધનયમ ગણોત 9ારા ધવગર પુસતકો ઉપલબ9 હોય નાગડરકો જન્રી માડહત્રી મળવ્રી શક છ.

(ર)

નાટક અન શો :દાર#@9્રી પલસ પોલ્રીયો, રોગ ચાળાઓ, ભુક@પ અન પુર જવ્રી કુદરત્રી આફતોમા@ લોકોન જરરી
માગFદશFન મળ ત અગ ગામોમા@ નાટક, શો અન િાયરા જવા કાયFક્મો માડહત્રી ખાતા તરફથ્રી
કરવામા@ આવ છ.

(૩)

વતFમાનપતો :તાલુકામા@ આવલ મધયાહન ભોજન યોજના હઠળના કમFચારીઓન્રી ધનમ@ણ Tક તાલુકામા@ આવલ
ખોલવાન્રી થાય તયાર વતFમાનપતોમા@ આ અગન્રી જહરાત આપવામા@ આવ છ.

(૪)

પદશFનો

:-

ખત્રી અગના પદશFનો ખત્રીવાિી ખાતા તરફથ્રી ગામોમા@ કરવામા@ આવ છ.તમજ આરોગય સ@#@9
પાથધમક આરોગય કનh તથા અમદાવાદ મSુધન. કોપsરશન તરફથ્રી પદશFનો કરવામા@ આવ છ.
(પ)

નોડટસ #ોડ્ F :T ણ્રીના જહરનામા, જજલલા મજસટટશ્રી અમદાવાદના જહરનામા તથા અનય કચરી તરફથ્રી
ચ @ટ
આવત્રી નોડટસો કચરીના નોડટસ #ોિF ઉપર મુકવામા@ આવ છ.

(૬)

કચરીમા@ રકિFન ુ@ ધનરીકણ:-

કચરીના રકિF નુ@ ધનરીકણ કરવા માટ ધનયત નમ Tનામા@ અરજ સાથ રધપયા ર 0/- થ્રી ધનરીકણ
કરવા દવામા@ આવ છ.

(૭)
(૮)

દસતાવજોન્રી નકલ મળવવાન્રી પધ9ધત :સાદી અરજ કરી અરજમા@ જણાવલ દસતાવજ મુજ#ન્રી નકલો આપવામા@ આવ છ.
ઉપલબ9 મુડhત ધનયમ સ@ગહ :(૧)

જમ્રીન મહસુલ અધ9ધનયમ

(ર)

જમ્રીન મહસુલ ધનયમો

(૩)

T ણ્રી ધનયમો
ચ @ટ

પકરણ-૧૭ (ધનયમ સ@ગહ-૧૭)
અનય ઉપયોગ્રી માડહત્રી

૧૮.૧ લોકો ધવારા પ Tછાતા પશો અન તના જવા#ો.
તાલુકા ફરીયાદ ધનવારણ ફોમF તાલુકામા@ અસસતતવમા@ આવલ છ.જમા@ સાદી અરજ કરી પશો પુછી
શકાય છ.
૧૮.૨ મ હિ

મળવવા અગ.

(૧)

અરજ પતક (સ@દભF માટ ભરલા અરજ પતકન્રી નકલ)

(ર)

ફી. રધપયા ર 0/-

(૩)

માડહત્રી મળવવા માટન્રી અરજ કઈ રીત કરવ્રી -ધનયત નમુના-ક મા@ અરજ કરવાન્રી થાય
છ.

(૪)

માડહત્રી આપવાનો ઈનકાર કરવામા@ આવ ત વખત નાગડરકનો અધ9કાર અન અપ્રીલ
કરવાન્રી કાયFવાહી.
મામલતદારશ્રી ઘાટલોડિયા તરફથ્રી માડહત્રી આપવામા@ ઈનકાર કરવામા@ આવ તો સ્રીટી
િપSુટી કલકટરશ્રી (પધ~મ પા@ત) સમક અપ્રીલ કરી શકાય છ.

