પ્રાંત કચકરે, ધોળક્
ુ બ ૧૭
મ્હિતી અધધક્ર અધધધિયમ-૨૦૦૫ િી કલમ-૪ (૧) (ખ) મજ
ુ ૃ ્ઓિી મ્હિતી
મદ
(પો. એકટેવ ડેસકલોઝર)
ત્.૧/૯/૨૦૧૮ િી સસથિધતએ અદ્યતિ કર્યકલ.)

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧ :મદ
૧.

જાહહર સતત્તા  મા મંડળનડ ા મં  વં વ્યવયવસ્ત્તા્થાતા મંત, કત્તાં વ્યર્યો અઅન અને ફરરજફરજોઅનજોની  વવગ્થાત

ડ જોની,  મ અનેજીયવસસહ રેરીં વ્યલ, ચ ા મંટ
ૂ ણજોનીઅન અને
અનત્તાં વ્યબ કલ અનેકટરશજોની કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં વડત્તા છ અને. કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં કત્તાં વ્યર્યો મડખં વ્યયતવ અને  મહહસલ
લગ્થાતજોની કત્તા મગજોનીરેરી, એ.ટેરી.વજોની.ટેરી. ં વ્યફરજોરજઅનત્તા અં્થાતગર્ગ્થાત ્થાત અને મરજ સરકત્તારશજોની ી ઘવત્તારત્તા સારા સોંપવત્તા મત્તાા મંઆવ અને ્થાત અનેવજોની
્થાત મત્તા મ બત્તાબ્થાતફરજો.

ર.

કચ અનેરેરીન ડ ા મં સરઅનત્તામડ :- પ્ર્ મ  મત્તાળ, ્થાતત્તાલકડ ત્તા સ અનેવત્તા સદઅન, ધફરજોળકત્તા જરજ.અ મદત્તાવત્તાદ
ટહ લલફફરજોઅન અના મંબર (૦૨૭૧૪) ૨૨૨૪૩૩

૩.

કચ અનેરેરી શરૂ ્વત્તાઅનફરજો સ મં વ્ય :

૧૦.૩૦

કચ અનેરેરી બા મંધ ્વત્તાઅનફરજો સ મં વ્ય :

૧૮૧૦

જાહહર રજાઓ : દરહ ક  મત્તાસઅનફરજો બજોનીરજફરજો અઅન અને ચફરજો્ફરજો શ વઅનવત્તાર, ્થાત મત્તા મ ર વવવત્તાર ્થાત્ત્તા સરકત્તારશજોની ી ઘવત્તારત્તા
જાહહર કરવત્તા મત્તાા મં આવ અનેલ ્થાત મત્તા મ જાહહર રજાઓ.

મડદૃત્તા અના મંબર – ર
૧.

હફરજોદૃફરજો :- પ્રત્તાા મં્થાત અ વધકત્તારેરી / અનત્તાં વ્યબ કલ અનેકટર
સતત્તાઓ / ફરરજફરજો
ડ અ વધ વઅનં વ્ય મ, ૧૮૭૯ અનજોની કલ મ-૯ અઅન અને ૧૦ અનવં વ્ય અને પ્રત્તાા મં્થાત અ વધકત્તારેરી / અનત્તાં વ્યબ કલ અનેકટર
રજ મજોનીઅન  મહહસલ

ડ વહેરીવટઅન અને લગ્થાતજોની કત્તા મગજોનીરેરી અંગ અને સતત્તાઓ  ભફરજોગવ અને છ અને. ્થાત અને મરજ પ્રત્તાા મં્થાત અ વધકત્તારેરી /
રજ મજોનીઅન  મહહસલ
કલ અનેકટર હફરજોદૃત્તાઅનજોની રૂએ સબ ડેરીવજોનીઝઅનલ  મ અનેજીયવસસહ ટઅનજોની સતત્તા ધત્તારણ કરહ છ અને. પ્રત્તાા મં્થાત અ વધકત્તારેરી
હહઠળઅનજોની ્થાતત્તાબત્તાઅનજોની કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં ્થાતત્તાલકડ ત્તાઅનત્તા સા મંકલઅન અ વધકત્તારેરી ્થાતરેરીકહ, વધડ મત્તાા મં યવસ્ત્તા વઅનક
ડ જોની
કત્તા મકત્તારજ ઉપર દહ ખરહ ખ ્થાત્ત્તા પા મંચત્તાં વ્ય્થાતફરજોઅન અને ્થાતબદેરીલ કરત્તાં વ્ય અનેલ  મહહસલ

અનત્તાં વ્યબ

્થાત અને મઅનત્તા  વઅનં વ્યા મંતણ

યવસવરત્તારજં વ્યઅનજોની સા મંયવસ્ત્તાઓઅનત્તા

કત્તા મગજોનીરેરી ઉપર દહ ખરહ ખ રત્તાખ અને છ અને.

ૂ ણજોની અ વધકત્તારેરી,  વવધત્તાઅનસ ભત્તાઅનત્તા ચ ા મંટ
ૂ ણજોની
લફરજોકસ ભત્તાઅનત્તા  મદદઅનજોનીશ ચ ા મંટ

અ વધકત્તારેરી ્થાતરેરીકહ ફરરજ બજાવ અને છ અને. પ્રત્તાા મં્થાત

અ વધકત્તારેરી  મ્થાતદત્તાર અનારા સોંધણજોની અ વધકત્તારેરી ્થાતરેરીકહ ્થાત અને મરજ યવસ્ત્તા વઅનક

ૂ ણજોની મત્તાા મં ચૂા મંટણજોની અ વધકત્તારેરી
યવસવરત્તારજં વ્યઅનજોની ચ ા મંટ

્થાતરેરીકહ ફરરજ બજાવ અને છ અને. ્થાત અને મરજ સરકત્તારશજોની ી ઘવત્તારત્તા અન વવઅન શરૂ

કરવત્તા મત્તાા મં આવ અનેલ એ.ટેરી.વજોની.ટેરી. ં વ્યફરજોરજઅનત્તા મત્તાા મં

્થાતત્તાલકડ ત્તા કક્ત્તાઅનજોની એ.ટેરી.વજોની.ટેરી. કત્તાં વ્યર્ગવત્તાહક સ વ મ વ્થાતઅનત્તા અી ઘં વ્યક્ ્થાતરેરીકહઅનજોની
વખ્થાતફરજો-વખ્થાત સારા સોંપવત્તા મત્તાા મં આવ અને ્થાત અનેવજોની ્થાત મત્તા મ કત્તા મગજોનીરેરી.

કત્તા મગજોનીરેરી

્થાત અને મરજ

સરકત્તારશજોની

ી ઘવત્તારત્તા

ર.

હફરજોદૃફરજો :-  વશરયવસ્થાત અનેદત્તાર
સતત્તાઓ અઅન અને ફરરજફરજો
 વશરયવસ્થાત અનેદત્તાર કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં ઓ.એસ. ્થાતરેરીકહ ્થાત અને મરજ કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં રજઅનરલ સડપર વવઝઅનઅનજોની કત્તા મગજોનીરેરી ્થાત અને મરજ ્થાત અને મઅન અને
સારા સોંપવત્તા મત્તાા મં આવ અનેલ દફ્થાતરઅનત્તા કત્તાગળફરજો / અરજીઓ / કહસફરજો પરયતવ અને રજરૂરેરી અનારા સોંધ લ અનેખઅન, મડસદૃત્તા લ અનેખઅન
કરેરી કત્તાં વ્યદત્તાકેરીં વ્ય રહ ફરનસ ્થાત્ત્તા પફરજો્થાતત્તાઅનત્તા  મા મં્થાત વં વ્ય સહેરી્થાત કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં વડત્તાઅન અને રજડ કરવત્તા ્થાત અને મરજ કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં
વડત્તા ી ઘવત્તારત્તા ્થાત અને અનારા સોંધ ઉપર જે આદહ શ /  વઅનણર્ગં વ્ય ્ઈ આવ અને ્થાત અનેઅન અને સડસા મંગ્થાત રહેરીઅન અને જે ્થાત અને કત્તાગળ / અરજી
/ કહસફરજોઅનફરજો  વઅનકત્તાલ કરવફરજો.

૩.

હફરજોદૃફરજો :- અનત્તાં વ્યબ  મત્તા મલ્થાતદત્તાર
સતત્તાઓ / ફરરજફરજો
્થાત અનેઓઅન અને સારા સોંપવત્તા મત્તાા મં આવ અનેલ દફ્થાતરઅનત્તા કત્તાગળફરજો / અરજીઓ / કહસફરજો પરયતવ અને રજરૂરેરી અનારા સોંધ લ અનેખઅન, મડસદૃત્તા
લ અનેખઅન કરેરી કત્તાં વ્યદત્તાકેરીં વ્ય રહ ફરનસ ્થાત્ત્તા પફરજો્થાતત્તાઅનત્તા  મા મં્થાત વં વ્ય સહેરી્થાત કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં વડત્તાઅન અને રજડ કરવત્તા ્થાત અને મરજ
કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં વડત્તા ી ઘવત્તારત્તા ્થાત અને અનારા સોંધ ઉપર જે આદહ શ /  વઅનણર્ગં વ્ય ્ઈ આવ અને ્થાત અનેઅન અને સડસા મંગ્થાત રહેરીઅન અને જે ્થાત અને કત્તાગળ
/ અરજી / કહસફરજોઅનફરજો  વઅનકત્તાલ કરવફરજો.

૪.

હફરજોદૃફરજો :- કત્તારકડઅન
સતત્તાઓ / ફરરજફરજો
્થાત અનેઓઅન અને સારા સોંપવત્તા મત્તાા મં આવ અનેલ કત્તા મગજોનીરેરી ્થાત અને મરજ ્થાત અને મઅનત્તા દફ્થાતરઅન અને લગ્થાતત્તા કત્તાગળફરજો કત્તાં વ્યર્ગપતક મત્તાા મં અનારા સોંધવત્તા
્થાત અને મરજ કચ અનેરેરીઅનત્તા વડત્તા ્થાત્ત્તા સા મંબા મં વધ્થાત અનત્તાં વ્યબ  મત્તા મલ્થાતદત્તારશજોની ી ઘવત્તારત્તા કત્તાગળફરજો, કહસફરજો, ફત્તાઈલ ઉપર  મળ અનેલ
સડચઅનત્તા મડરજબઅનજોની કત્તા મગજોનીરેરી ્થાત અને મરજ ્થાત અને મઅનત્તા દફ્થાતરઅનત્તા રહ કડર્ગઅનજોની જાળવણજોનીઅનજોની કત્તા મગજોનીરેરી.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૩ :-  વઅનણર્ગં વ્ય લ અનેવત્તાઅનજોની પ્રરક્રક્રિં વ્યત્તા મત્તાા મં અનડસરવત્તાઅનજોની કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાત :મદ
૧)

જડદત્તા જડદત્તા મડદૃત્તાઓ અંગ અને  વઅનણર્ગં વ્ય લ અનેવત્તા  મત્તાટહ કઈ કત્તાં વ્યર્ગપપધર્યપધધ્થાત અનડસરવત્તા મત્તાા મં આવ અને છ અને ?



સરકત્તારઅનત્તા કત્તા મકત્તારજઅનત્તા કત્તાં વ્યદત્તાઓ ્થાત્ત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો, કચ અનેરેરી કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાત ્થાત્ત્તા વખ્થાતફરજો-વખ્થાત ્્થાતત્તાા મં
ડ અનત્તાઓ મડરજબ કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાત.
પરકરપતફરજો / ઠરત્તાવફરજોઅનજોનીસચ

ર)

અગયતં વ્યઅનજોની બત્તાબ્થાતફરજો  મત્તાટહ કફરજોઈ ખત્તાસ  વઅનણર્ગં વ્ય લ અનેવત્તા  મત્તાટહઅનજોની દયવસ્થાતત્તાવ અનેજી કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાતઓ / ઠરત્તાવ અનેલજોની
કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાતઓ  વઅનં વ્ય્થાત  મત્તાપદા મંડફરજો /  વઅનં વ્ય મફરજો કં વ્યત્તા કં વ્યત્તા છ અને ?


ડ કત્તાં વ્યદફરજો-૧૮૭૯ ્થાત્ત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો-૧૯૭૨, મડ ા મંબઈ ગણફરજો્થાત વહેરીવટ અઅન અને ખ અને્થાતજોનીઅનજોની
રજ મજોનીઅન  મહહસલ
રજ મજોનીઅનઅનફરજો કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૪૮ ્થાત્ત્તા ્થાત અને હહઠળઅનત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો, ખ અને્થાત રજ મજોનીઅન ટફરજોચ  મં વ્યત્તાર્ગદત્તા કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૬૯
્થાત્ત્તા સડધત્તારહલ કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૭૬, રજ મજોનીઅન સા મંપત્તાદઅન અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૮૯૪, મડ ા મંબઈ ટડકડત્તા પ્ર વ્થાતબા મંધ
અઅન અને એકતજોનીકરણઅનફરજો કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૪૭,  મ અનેન્ડઅલ ઓફ રહ વન્ડ એકત્તાઉનટ,  મત્તા મલ્થાતદત્તાર કફરજોટર્ગ એકટ૧૯૦૬, સૌરત્તાષસ વ ૃક્ છ અનેદઅન ધત્તારફરજો-૧૯૫૧, ફફરજોરજદત્તારેરી કત્તાં વ્યર્ગરેરી વ્થાત અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૭૩, સજોનીવજોનીલ
પ્રફરજોસજોનીરજર કફરજોડ-૧૯૦૮, આમસ એકટ અઅન અને ્થાત અને હહઠળઅનત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો, ફફરજોરજદત્તારેરી અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૮૬૦,
મડ ા મંબઈ પફરજોલજોનીસ અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૫૧, અનગરપત્તાલલકત્તા અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૪૯, લફરજોક પ્ર વ્થાત વઅન વધયતવ
ૂ ણજોની સા મંચત્તાલઅન  વઅનં વ્ય મફરજો-૧૯૬૧, ધજોની
અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૫૧,  મ્થાતદત્તાર અનારા સોંધણજોની અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૬૦, ચ ા મંટ
 મ અનેનટહ અનનસ એનડ વ અનેેલફહર ઓફ પ અનેરહનટસ એનડ સજોનીઅનજોનીં વ્યર સજોનીટેરીઝઅન એકટ-૨૦૦૭ અનજોની કલ મ-પ,
ગડરજરત્તા્થાત (જાહહર સ અનેવત્તા આં વ્યફરજોગ સ અનેવત્તાઓ અંગ અનેઅનફરજો અનત્તાગરકરકફરજોઅનફરજો અ વધકત્તાર) અ વધ વઅનં વ્ય મ-૨૦૧૩,
રજન મ- મરણ અનારા સોંધણજોનીઅનજોની કલ મ-૧૩  વવગ અનેરહઅનજોની રજફરજોગવત્તાઈ મડરજબ.

ર)

 વઅનણર્ગં વ્યઅન અને રજ્થાતત્તા સડધજોની પહારા સોંચત્તાડવત્તાઅનજોની કઈ  વં વ્યવયવસ્ત્તા છ અને ?


અત અનેઅનજોની કચ અનેરેરી ી ઘવત્તારત્તા કરવત્તા મત્તાા મં આવ્થાતત્તાા મં  વઅનણર્ગં વ્યફરજોઅનજોની જાણ  ભત્તાર્થાત સરકત્તારઅનત્તા પફરજોયવસટ ખત્તા્થાતત્તા
 મત્તારફ્થાત અને સા મંબા મં વધ્થાત અરરજદત્તારશજોનીઓઅન અને જાણ કરવત્તા મત્તાા મં આવ અને છ અને.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૪ :-  વઅનં વ્ય્થાત કત્તાં વ્યર્યો બજાવવત્તા અનકકેરી કરહ લત્તા ધફરજોરણફરજો :મદ
સદર કચ અનેરેરી જરજેલલત્તા કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં ્થાતત્તાબત્તાઅનજોની કચ અનેરેરી છ અને. જે્જોની જડદત્તા જડદત્તા  વવષં વ્ય સા મંબા મંધજોની અરજીઓ / ત ડ મત્તાર /
કહસફરજો  વવગ અનેરહ મત્તાા મં સરકત્તારશજોની ી ઘવત્તારત્તા ઠરત્તાવ અનેલ ધફરજોરણફરજો અનડસરવત્તા મત્તાા મં આવ અને છ અને.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૫ :મદ
૧)

કત્તાં વ્યર્યો કરવત્તા  મત્તાટહઅનત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો,  વવ વઅનં વ્ય મફરજો, સડચઅનત્તાઓ,  વઅનં વ્ય મ સા મંગ્રહ અઅન અને દફ્થાતરફરજો

જાહહર ્થાતા મંત અ્વત્તા ્થાત અનેઅનત્તા  વઅનં વ્યા મં્થાતણ હહઠળઅનત્તા અ વધકત્તારેરીઓ અઅન અને ક મર્ગચત્તારેરીઓએ ઉપં વ્યફરજોગ કરવત્તાઅનત્તા
 વઅનં વ્ય મફરજો,  વવ વઅનં વ્ય મફરજો, સડચઅનત્તાઓ,  વઅનં વ્ય મ સા મંગ્રહ અઅન અને દફ્થાતરફરજોઅનજોની ં વ્યત્તાદેરી.


ડ કત્તાં વ્યદફરજો-૧૮૭૯ ્થાત્ત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો-૧૯૭૨, મડ ા મંબઈ ગણફરજો્થાત
કચ અનેરેરી કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાત, રજ મજોનીઅન  મહહસલ
વહેરીવટ અઅન અને ખ અને્થાતજોનીઅનજોની રજ મજોનીઅનઅનફરજો કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૪૮ ્થાત્ત્તા ્થાત અને હહઠળઅનત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો, ખ અને્થાત રજ મજોનીઅન ટફરજોચ
 મં વ્યત્તાર્ગદત્તા કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૬૯ ્થાત્ત્તા સડધત્તારહલ કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૭૬, રજ મજોનીઅન સા મંપત્તાદઅન અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૮૯૪,

મડ ા મંબઈ ટડકડત્તા પ્ર વ્થાતબા મંધ અઅન અને એકતજોનીકરણઅનફરજો કત્તાં વ્યદફરજો-૧૯૪૭,  મ અનેન્ડઅલ ઓફ રહ વન્ડ એકત્તાઉનટ,
 મત્તા મલ્થાતદત્તાર કફરજોટર્ગ એકટ-૧૯૦૬, સૌરત્તાષસ વ ૃક્ છ અનેદઅન ધત્તારફરજો-૧૯૫૧, ફફરજોરજદત્તારેરી કત્તાં વ્યર્ગરેરી વ્થાત
અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૭૩, સજોનીવજોનીલ પ્રફરજોસજોનીરજર કફરજોડ-૧૯૦૮, આમસ એકટ અઅન અને ્થાત અને હહઠળઅનત્તા  વઅનં વ્ય મફરજો,
ફફરજોરજદત્તારેરી અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૮૬૦, મડ ા મંબઈ પફરજોલજોનીસ અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૫૧, અનગરપત્તાલલકત્તા અ વધ વઅનં વ્ય મૂ ણજોની
૧૯૪૯, લફરજોક પ્ર વ્થાત વઅન વધયતવ અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૫૧,  મ્થાતદત્તાર અનારા સોંધણજોની અ વધ વઅનં વ્ય મ-૧૯૬૦, ચ ા મંટ
સા મંચત્તાલઅન  વઅનં વ્ય મફરજો-૧૯૬૧, ધજોની  મ અનેનટહ અનનસ એનડ વ અનેેલફહર ઓફ પ અનેરહનટસ એનડ સજોનીઅનજોનીં વ્યર સજોનીટેરીઝઅન
એકટ-૨૦૦૭ અનજોની કલ મ-પ, ગડરજરત્તા્થાત (જાહહર સ અનેવત્તા આં વ્યફરજોગ સ અનેવત્તાઓ અંગ અનેઅનફરજો અનત્તાગરકરકફરજોઅનફરજો
અ વધકત્તાર) અ વધ વઅનં વ્ય મ-૨૦૧૩, રજન મ- મરણ અનારા સોંધણજોનીઅનજોની કલ મ-૧૩  વવગ અનેરહઅનજોની રજફરજોગવત્તાઈઓ ્થાત્ત્તા
સરકત્તારશજોની ી ઘવત્તારત્તા પત્તાડવત્તા મત્તાા મં આવ્થાતત્તા વખ્થાતફરજો-વખ્થાતઅનત્તા ઠરત્તાવફરજો અઅન અને પરકરપતફરજોઅનજોની સડચઅનત્તાઓ.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૬ :મદ

જાહહર ્થાતા મંત અ્વત્તા ્થાત અનેઅનત્તા  વઅનં વ્યા મંતણ હહઠળઅનજોની  વં વ્યરકક્થાતઓ પત્તાસ અનેઅનત્તા દયવસ્થાતત્તાવ અનેરજફરજોઅનજોની
કક્ત્તાઓ અંગ અનેન ડ ા મં પતક.

અ.અના મં.

દયવસ્થાતત્તાવ અનેરજઅનજોની

દયવસ્થાતત્તાવ અનેરજનડ ા મં અનત્તા મ અઅન અને

દયવસ્થાતત્તાવ અનેરજ  મ અનેળવવત્તાઅનજોની

અનજોનીચ અનેઅનજોની  વં વ્યરકક્થાત

કક્ત્તા

્થાત અનેઅનજોની એક લજોનીટેરી મત્તાા મં

કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાત

પત્તાસ અને છ અને / ્થાત અનેઅનત્તા

ઓળખત્તાણ
૧

પ્રત્તાા મં્થાત કક્ત્તાઅનત્તા

 વઅનં વ્યા મંતણ મત્તાા મં છ અને.

અત અનેઅનજોની કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં

રૂબરૂ / ટપત્તાલ ી ઘવત્તારત્તા

સા મંબા મં વધ્થાત

કત્તાં વ્યર્ગક્ અનેત મત્તાા મં હફરજોં વ્ય ્થાત અનેવજોની

અરજી કરેરી

અનત્તાં વ્યબ  મત્તા મલ્થાતદત્તાર

 વઅનકત્તાલ કરહ લ અરજીઓ /

ડ ત્તાર ફેરી
 વઅનં વ્ય મત્તાનસ

કહસફરજો / ફત્તાઈલફરજો

 ભરેરીઅન અને

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૭ :મદ
અનજોની વ્થાત ઘડ્થાતર અ્વત્તા અનજોની વ્થાતઅનત્તા અ મલ સા મંબા મંધજોની જાહહર રજઅન્થાતત્તાઅનત્તા સભં વ્યફરજો સત્તા્ અને સલત્તાહ-પરત્તા મશર્ગ અ્વત્તા
્થાત અને મઅનત્તા  વપ્ર વ્થાત વઅન વધયતવ  મત્તાટહઅનજોની કફરજોઈ  વં વ્યવયવસ્ત્તા હફરજોં વ્ય ્થાતફરજો, ્થાત અનેઅનજોની  વવગ્થાત અને :



આ કચ અનેરેરી જરજેલલત્તા કચ અનેરેરીઅનત્તાા મં ્થાતત્તાબત્તાઅનજોની કચ અનેરેરી છ અને. આ્જોની અનજોની વ્થાત ઘડ્થાતર આ કચ અનેરેરીઅનત્તા કત્તાં વ્યર્ગક્ અનેત મત્તાા મં
આવ્થાતજોની અન્જોની.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૮ :મદ

્થાત અનેઅનત્તા  ભત્તાગ ્થાતરેરીકહ રચત્તાં વ્ય અનેલજોની બફરજોડર્ગ, પરકરષદ, સ વ મ વ્થાતઓ અઅન અને અનં વ્ય
સા મંયવસ્ત્તાઓનડ ા મં પતક.



મડદૃત્તા અના મં.૭ અનજોની  વવગ્થાત મડરજબ  મત્તારકહ્થાતજોની શ ૂનં વ્ય.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૯ :મદ
અ.અના મં.

અ વધકત્તારેરીઓ અઅન અને ક મર્ગચત્તારેરીઓઅનજોની  મત્તારકહ્થાતજોની પડયવસ્થાતજોનીકત્તા :-

અનત્તા મ

હફરજોદૃફરજો

ફફરજોઅન અના મંબર
 મફરજોબત્તાઈલ

ઈ મ અનેઈલ

ઓફેરીસ

અના મંબર
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૧

શજોની ધવલ જાઅનજોની

અનત્તાં વ્યબ કલ અનેકટર

-

(૦૨૭૧૪) ૨૨૨૪૩૩

-

૨

શજોની એ.જી.સફરજોલા મંકેરી

 વશરયવસ્થાત અનેદત્તાર

-

(૦૨૭૧૪) ૨૨૨૪૩૩

-

૩

શજોની એ.એસ.  મહહ્થાતત્તા

અનત્તાં વ્યબ  મત્તા મલ્થાતદત્તાર

-

(૦૨૭૧૪) ૨૨૨૪૩૩

-

૪

શજોની કહ.કહ. રજફરજોગરત્તાણત્તા

કલત્તાકર્ગ

-

(૦૨૭૧૪) ૨૨૨૪૩૩

-

૫

શજોની બજોની.કહ. મકવત્તાણત્તા

કલત્તાકર્ગ

-

(૦૨૭૧૪) ૨૨૨૪૩૩

-

૬

શજોની એ મ.એચ.ચત્તાવડત્તા

પ અનેટત્તા રકહસત્તાબઅનજોનીશ

-

(૦૨૭૧૪) ૨૨૨૪૩૩

-

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૦ :મદ
 વવ વઅનં વ્ય મફરજો મત્તાા મં રજફરજોગવત્તાઈ કં વ્યત્તાર્ગ પ્ર મત્તાણ અને વળ્થાતરઅનજોની પર્યપધધ વ્થાતસરકહ્થાત ્થાત અનેઅનત્તા દરહ ક અ વધકત્તારેરીઓ અઅન અને ક મર્ગચત્તારેરીઓઅન અને
 મળ્થાતત્તાા મં  મત્તા વસક  મહહઅન્થાતત્તાણત્તાા મં :-

્રક્રિ મ

અનત્તા મ

હફરજોદૃફરજો

 મત્તા વસક

વળ્થાતર /

 વવ વઅનં વ્ય મ મત્તાા મં

 મહહઅન્થાતત્તાણ ડ

વળ્થાતર  ભથ્ડ

રજણત્તા વં વ્યત્તા મડરજબ

(બ અનેઝજોનીક પ અને –

 મહહઅન્થાતત્તાણ ડ

રૂપજોનીં વ્યત્તા મત્તાા મં)

અનકકેરી કરવત્તાઅનજોની
કત્તાં વ્યર્ગપર્યપધધ વ્થાત

૧

શજોની ધવલ જાઅનજોની

અનત્તાં વ્યબ કલ અનેકટર

૬૯,૨૦૦/-

-

 વઅનં વ્ય મ મડરજબ

૨

શજોની એ.જી.સફરજોલા મંકેરી

 વશરયવસ્થાત અનેદત્તાર

૬૮,૦૦૦/-

-

 વઅનં વ્ય મ મડરજબ

૩

શજોની એ.એસ.  મહહ્થાતત્તા

અનત્તાં વ્યબ

૬૮,૦૦૦/-

-

 વઅનં વ્ય મ મડરજબ

 મત્તા મલ્થાતદત્તાર
૪

શજોની કહ.કહ. રજફરજોગરત્તાણત્તા

કલત્તાકર્ગ

૨૧,૭૦૦/-

-

 વઅનં વ્ય મ મડરજબ

૫

શજોની બજોની.કહ. મકવત્તાણત્તા

કલત્તાકર્ગ

૨૨,૪૦૦/-

-

 વઅનં વ્ય મ મડરજબ

૬

શજોની એ મ.એચ.ચત્તાવડત્તા

પ અનેટત્તા

૧૯૯૫૦/-

-

 વઅનં વ્ય મ મડરજબ

રકહસત્તાબઅનજોનીશ

(ફેરીકસ પ અને)

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૧
મદ
્થાત મત્તા મ ં વ્યફરજોરજઅનત્તાઓ, સડલચ્થાત ખચર્ગ અઅન અને ચડકવ અનેલત્તા અનત્તાા મંણત્તા પરઅનત્તાા મં અહહવત્તાલફરજોઅનજોની  વવગ્થાતફરજો દશર્ગવત્તા્થાતજોની, ્થાત અનેઅનજોની દરહ ક
એરજનસજોનીઅન અને ફત્તાળવ અનેલ અંદત્તારજપત :

આ કચ અનેરેરી જરજેલલત્તા કચ અનેરેરીઅનત્તા ્થાતત્તાબત્તાઅનજોની કચ અનેરેરી છ અને. ્થાત અને મરજ આ કચ અનેરેરી મત્તાા મં કફરજોઈ ં વ્યફરજોરજઅનત્તાઅનત્તા
અ મલજોનીકરણ  મત્તાટહ સજોનીધજોની ગ્રત્તાા મંટ ફત્તાળવવત્તા મત્તાા મં આવ્થાતજોની અન્જોની. જે્જોની  મત્તારકહ્થાતજોની શ ૂનં વ્ય છ અને.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૨
મદ
ફત્તાળવ અનેલ રક મફરજો સરકહ્થાત સબસજોનીડેરી કત્તાં વ્યર્ગ્રક્રિ મફરજોઅનજોની અ મલ બરજવણજોનીઅનજોની રેરી્થાત અઅન અને એવત્તા કત્તાં વ્યર્ગ્રક્રિ મફરજોઅનત્તા લત્તા ભત્તા્ લાભાર્થીઓઅનજોની
 વવગ્થાતફરજો : આ કચ અનેરેરી હયવસ્થાતક કફરજોઈ સબસજોનીડેરી કત્તાં વ્યર્ગ્રક્રિ મફરજોન ડ ા મં અ મલજોનીકરણ ્તડા મં અન હફરજોઈ  મત્તારકહ્થાતજોની આપવત્તાઅનજોની
્્થાતજોની અન્જોની.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૩
મદ
્થાત અનેણ અને આપ અનેલ રત્તાહ્થાતફરજો, પર વ મટ કહ અ વધકૃ્થાત  મ અનેળવઅનત્તારઅનજોની  વવગ્થાતફરજો.
આ કચ અનેરેરી હયવસ્થાતક આવજોની કફરજોઈ કત્તા મગજોનીરેરીન ડ ા મં અ મલજોનીકરણ ્તડા મં અન હફરજોઈ  મત્તારકહ્થાતજોની આપવત્તાઅનજોની ્્થાતજોની અન્જોની.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૪
મદ
ઈલકહસફરજો વઅનક યવસવરૂપ મત્તાા મં ્થાત અનેઅન અને ઉપલપલબધ અ્વત્તા ્થાત અનેઅનજોની પત્તાસ અનેઅનજોની  મત્તારકહ્થાતજોનીઅન અને લગ્થાતજોની  વવગ્થાતફરજો :આ કચ અનેરેરી હયવસ્થાતક  મત્તારકહ્થાતજોની ઉપલપલબધ અન્જોની.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૫
મદ
જાહહર ઉપં વ્યફરજોગ  મત્તાટહ  વઅન ભત્તાવવત્તા મત્તાા મં આવ્થાતત્તાા મં હફરજોં વ્ય, ્થાતફરજો ્થાત અનેવત્તા ગ્રા મં્ત્તાલં વ્ય અ્વત્તા ્થાત અનેઅનત્તા વચઅનકક્અનત્તા કત્તા મકત્તારજઅનત્તા
કલત્તાકફરજો સરકહ્થાતઅનજોની  મત્તારકહ્થાતજોની  મ અનેળવવત્તા  મત્તાટહ અનત્તાગરકરકફરજોઅન અને ઉપલપલબધ સડ વવધત્તાઓઅનજોની  વવગ્થાતફરજો :૧. લફરજોકફરજોઅન અને  મત્તારકહ્થાતજોની  મળ અને ્થાત અને  મત્તાટહ  વવ ભત્તાગ અને અપઅનત્તાવ અનેલ સત્તાધઅનફરજો, પર્યપધધ વ્થાતઓ અ્વત્તા સવલ્થાતફરજો જેવજોની કહ,


કચ અનેરેરી ગ્રા મં્ત્તાલં વ્ય – અનત્તા



અનત્તાટક અઅન અને શફરજો – અનત્તા



વ્થાતર્ગ મત્તાઅન પતફરજો – અનત્તા



પ્રદશર્ગઅનફરજો – અનત્તા



અનફરજોરકટસ બફરજોડર્ગ – હત્તા



કચ અનેરેરી મત્તાા મં રહ કડર્ગન ડ ા મં  વઅનરેરીક્ણ – હત્તા



દયવસ્થાતત્તાવ અનેરજફરજોઅનજોની અનકલફરજો  મ અનેળવવત્તાઅનજોની પર્યપધધ વ્થાત
દયવસ્થાતત્તાવ અનેરજફરજોઅનજોની અનકલફરજો  મ અનેળવવત્તા અરરજદત્તારશજોનીએ કચ અનેરેરી મત્તાા મં અરજી કરવજોની રજરૂરેરી છ અને . કચ અનેરેરી મત્તાા મં
અરજી  મળં વ્યત્તા બત્તાદ,  મત્તાા મંગણજોની કરવત્તા મા મં આવ અનેલ  મત્તારકહ્થાતજોની / દસ્થાતત્તાવ અનેરજફરજોઅનજોની અનકલફરજો ્થાતયં વ્યત્તાર કરેરી
ડ ત્તાર ફેરી વસડલજોની,  વઅનં વ્ય્થાત સ મં વ્ય મત્તાા મં  મત્તારકહ્થાતજોની પડરેરી પત્તાડવત્તા મત્તાા મં આવ અને છ અને.
 વઅનં વ્ય મત્તાનસ



ઉપલપલબધ મડરકદ્રિ્થાત  વઅનં વ્ય મ સા મંગ્રહ – અનત્તા



જાહહર ્થાતા મંતઅનજોની વ અનેબસત્તાઈટ – અનત્તા



જાહહર ખબરઅનત્તા અનં વ્ય સત્તાધઅનફરજો – અનત્તા

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૬
મદ
૧.

જાહહર  મત્તારકહ્થાતજોની અ વધકત્તારેરીન ડ ા મં અનત્તા મ અઅન અને હફરજોદૃફરજો :- ધવલ જાઅનજોની (જી.એ.એસ.) અનત્તાં વ્યબ કલ અનેકટર, ધફરજોળકત્તા
પ્રત્તાા મં્થાત, ધફરજોળકત્તા

ર.

 મદદઅનજોનીશ જાહહર  મત્તારકહ્થાતજોની અ વધકત્તારેરીન ડ ા મં અનત્તા મ અઅન અને હફરજોદૃફરજો :- શજોની એ.જી.સફરજોલા મંકેરી  વશરયવસ્થાત અનેદત્તાર પ્રત્તાા મં્થાત કચ અનેરેરી,
ધફરજોળકત્તા

૩.

એપ અનેલ અનેટ ઓ્ફરજોરેરીટેરી :- જરજેલલત્તા કલ અનેકટર, જરજેલલત્તા સ અનેવત્તા સદઅન, સડ ભત્તાષ બજોનીરજ, જરજેલલફરજો, અ મદત્તાવત્તાદ.

ુ ૃ ્ િરાંબર – ૧૭
મદ
ઠરત્તાવવત્તા મત્તાા મં આવ અને ્થાત અનેવજોની બજોનીજી  મત્તારકહ્થાતજોની :-  મત્તારકહ્થાતજોની શડનં વ્ય છ અને.

જાહહર  મત્તારકહ્થાતજોની અ વધકત્તારેરી અઅન અને
અનત્તાં વ્યબ કલ અનેકટર ધફરજોળકત્તા પ્રત્તાા મં્થાત, ધફરજોળકત્તા.

