યાઈટ ટુ ઈન્પોભેળન એક્ટ
(૨૦૦૫)
યાજકોટ મ્યનુ ન. કોો.
૨૦૧૮-૧૯

નલજીરન્વ૮ળાખા
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પ્રકયણ-૧
પ્રસ્તાલના
૧.૧

આ ુસ્સ્તકા (ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભ, ૨૦૦૫)ની
ાશ્ચાદભ ૂનભકા અંગે જાણકાયી

૧.૨

આ ુસ્સ્તકાનો ઉદ્દે ળ/ શેત ુ

૧.૩

આ ુસ્સ્તકા કઈ વ્મસ્ક્તઓ/ વંસ્થાઓ/ વંગઠનો
લગેયને ઉમોગી છે ?

૧.૪

આ ુસ્સ્તકાભાં આેરી ભાહશતીનુ ં ભાખુ ં

૧.૫

વ્માખ્માઓ (ુસ્સ્તકાભાં લાયલાભાં આલેર જુદા જુદા
ળબ્દોની વ્માખ્મા)

૧.૬

કોઈ વ્મસ્ક્ત આ ુસ્સ્તકાભાં આલયી રેલામેર નલમો
અંગે લધુ ભાહશતી ભેલલા ભાગે તો તે ભાટે ની વંકક
વ્મસ્ક્ત

૧.૭

આ ુસ્સ્તકાભાં ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા
ભાટેની કામકધ્ધનત અને પી.

2

પ્રકયણ – ૨
વંગઠનની નલગતો, કામો અને પયજો

૨.૧

જાશેય તંત્ર ઉદ્દે ળ/ શેત ુ

ભશાાલરકાના કામદા, ઘડેર નીતીના અભર ભાટે જે કોઈ
કાભગીયી તથા કામકલાશી રોકોની અેક્ષા હયપ્ર ૂણક કયલા ભાટે તથા
રોકો ભાટે નનમત પયજ ફજાલલા ભાટે ના વંકલરત પ્રમાવો કયી
જાશેય તંત્ર ોતાના શેત ુ નવધ્ઘ કયે તે જાશેય તંત્ર. લહશલટી તંત્રભાં
ખુલ્રાણુ,ં ાયદળકકતા અને જ્લાફદાયીને પ્રોત્વાશન આલા અને
તેની વાથે વંકામેર અથલા તેભાં આકસ્સ્ભકણે યશેરી ફાફતૌના
વફંધ જાશેય હશતને સુવગ
ં ત જાશેય વતાલાાઓના અંકુળ શેઠ
ભાહશતી ભેલલાનો દયે ક નાગહયકને શકક ભી ળકે.

૨.૨

જાશેય

તંત્રનું

નનળાન/ ભશાાલરકાના લશીલટી તંત્રે રોકોની જફૃયીમાતો વંતોામ રોકોને

દુયં દેળીણું (નલઝન) :-

લશીલટી મુશ્કેરી ન ડે તે ભાટે ન ુ ં જાશેય તંત્રનુ નભળનને
અનુરક્ષીને ભશાનગયાલરકાને રગતા કામદાઓ, કાનુનો,
નનમભો,

નલકાવરક્ષી

આમોજ્ન

વયકાયી

મોજનાઓ

નલ.જે

ભશાાલરકાનુ ચુટામે
ં
રા તંત્ર ખાવ કયીને સ્ટે . કનભટી કે જનયર
ં
ફોડક
ફશાર યાખેર અને ભંજુય કયે રી તભાભ નીનતનલમક ફાફતોનો
નનણકમ રઈ ઠયાલ, યીત્રો, અનધસુચનો, હક
ુ ભો, નલળે વભજુનત
ભાગકદળકન આતી સુચનાઓ ફશાય ાડલાની તેભજ પેડયે ળનના
લડાના નનમંત્રણ શેઠ્ ખાતાના લડાઓ, નલબાગીમ કક્ષાના લડાઓ
નલ. દ્રાયા ફશાય ાડલાભાં આલેર આદે ળોનુ ં અવયકાયક યીતે
ારન કયી ળકે અને અભર કયાલી ળકે તે ફાફતનુ ં જાશેયતંત્ર
કામકયત છે . આ ભાટે ળશેયભાં ફે નાગયીક સુનલધા કેન્દ્દો કામકયત છે .
(૧) મુખ્મ ક્ચેયી લફલ્ડીગ, (૨) અભીન ભાગક આ ઉયાંત (૩)
કૃષ્ણયનગયભેઈન યોડ (4) કોઠાયીમા યોડ જાશેય લહશલટને વય
અને નલકેન્્ત ફનાલલા ભાટે મુખ્મ કચેયી ઉયાંત ુલક ઝોન
(બાલનગય યોડ) અને શ્ર્ચચભ ઝોન (ચંદ્ર ાકઁ, ૧૫૦ ફુટ યીંગ યોડ)
ખાતે ફે નલબાગીમ કચેયીઓનુ ં ફાંધકાભ પ્ર ૂણક થઈ ગમેર શોમ
કચેયીઓ કામઁયત થઈ ગમેર છે .
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૨.૪

જાશેય તંત્રની પયજો, મુખ્મ ભંફઇ પ્રાંતીમ ભશાનગય ાલરકા અનઘનનમભ, ૧૯૪૯ શેઠ અને
પ્રવ્ર ૂનત અને કામોઁ

ફીજા કામદા નીચે વોામેર કે તફદીર થમેર પયજો ફજાલલાભાં
આલે છે .
યાજકોટ ભશાનગય ાલરકાની લીજીરન્વ ળાખાની કાભગીયી
નલગત
૧) ભશાનગયાલરકાના અનધકાયી/કભકચાયીઓ નલરુઘ્ઘની કયપ્ળન
અને પયજભાં અનનમનભતતા અંગેની પહયમાદોની તાવ કયી,
કનભચનયશ્રીને હયોટ કયલાની કાભગીયી.
(૨) ભશાનગયાલરકાના જુદા જુદા સ્ટોવકની પહયમાદ વફંઘે તાવ
કયી જફૃયી ગરાં રેલા ભાટે મ્યુનન.

કનભચનયશ્રીને બરાભણ

કયલાની કાભગીયી.
(૩) જુદા જુદા સ્ટોવકની ઓલચિંતી મુરાકાત રઈ, કોઈ અનનમનભતતા
જણામ તો તે ભાટે ગરા રેલા મ્યુનન. કનભચનયશ્રીને હયોટ
કયલાની કાભગીયી.
(4) ભશાનગયાલરકાની જુદી જુદી ળાખાનાંકભકચાયીઓની શાજયીનુ ં
વયપ્રાઈઝ ચેકીગ કયલાની કાભગીયી.
(૫) ફાંધકાભ / લોટય લકક વ નલ. ટેકનીકર ળાખા શસ્ત્કનાં ચારતાં
કાભોની સ્થ તાવ કયી કાભોની ચકાવણી કયલાની કાભગીયી.
૨.૫

જાશેય

તંત્રની

પ્રવ ૃનિઓ/ કામો

મુખ્મ જાશેય સુખાનધકાયી અને ળશેયના નલકાવ એ જાશેયતંત્રની મુખ્મ
પ્રવ્રુનતઓ અને કામો છે અને આના ભાટે જાશેય તંત્ર્ દ્રાયા આમોજન
કયલાનુ ં યશે. ખાવ કયીને આમોજનફધ્ધ લશીલટને જાશેય
લશીલટભાં પ્રથભ સ્થાન પ્રાપ્ત થામ છે . ત્માયફાદ આ નીનત અને
કામકક્ર્ભ ભાટે વ્મલસ્થાતંત્રએ જાશેય લશીલટનુ ં ફીજુ ં હયફ છે .
ત્માયફાદ આમોજન નક્કી થમા છી વ્મવ્સ્થાતંત્રભાં

જફૃયી

ક્ર્ભચાયી - અનધકાયીની નનયુક્ત કયલાની શોમ અને અલા કભકચાયી
–અનધકાયીઓ નનયુકત થઈ જામ અને પયજો વંબાે ત્માયછી
ભશાાલરકા ોતાની જાતે અભર કયી ળકે અને તેના દ્રાયા જાશેય
લશીલટના કામો થઈ ળકે. ક્ર્ભચાયીની નનયુહકત છી ભાગકદળકન
આી ળકે તેલા વંચારકોને લશીલટીતંત્રભાં ભોટો પોો શોમ છે .
જ્માયે કભકચાયી ઓએ લશીલટીતંત્રભાં કામક ભાટે નનયુકત થામ
જેભના ભાટે કોઈણ કામકક્ર્ભ કે નીનતનો અભર કયલાનો અને આ
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કામકક્ર્ભ રોકો સુધી શોચે તે ભાટે લશીલટી કક્ષાઓ અવયકાયક
વંકરન કયલાનુ ં એ વંકરન કેલ કભકચાયી - અનધકાયી લચ્ચે નશી
યં ત ુ કભકચાયી,વસ્થા લચ્ચે વંકરન વધામ તે યીતે કામક કયલાનુ.ં
૨.૬

જાશેય તંત્ર દ્વાયા આલાભાં ભશાનગયાલરકાની નભલ્કતો અને વેલાઓને અવય કયતી
આલતી

વેલાઓની

માદી ફાફતોની સુયક્ષા

અને તેન ું વંલક્ષપ્ત નલનલયણ
૨.૭

જાલલાની અને કનભચનયશ્રી તયપથી

વોંલાભાં આલતી ફાફતો.

જાશેય તંત્રનાં યાજ્મ, નનમાભક રાગુ ડત ુ ં નથી.
કચેયી, પ્રદે ળ, જીલ્રો, બ્રોક
લગેયે

સ્તયોએ

વંસ્થાગતભાખાનો આરેખ
૨.૮

જાશેય તંત્રની અવયકાયકતા ભશાનગયાલરકા દ્રાયા અાતી રાઈટ, ગટય, ાણી જેલી પહયમાદો
અને જાશેય પહયમાદ નનલાયણ અંગે યજુઆત ભાટે આલતા રોકો વંમભથી લતીને રોકળાશી યીતે
ભાટે રોકો ાવેથી અેક્ષાઓ

૨.૯

રોક

વશમોગ

ભાટે ની

યજુઆત કયે તે જફૃયી છે .

ભેલલા રાગુ ડત ુ ં નથી.

ગોઠલણ

અને

ધ્ધનતઓ
૨.૧૦

વેલા

આલાના

દે ખયે ખ ફી.ી.એભ.વી. એકટ જોગલાઈ અનુવાય
ં
આ ભાટે જરુયી સ્ટાપ

નનમંત્રણ અને જાશેય પહયમાદ વેટઅ ઉરબ્ધ છે .
નનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તંત્ર
૨.૧૧

મુખ્મ કચેયી અને જુદા જુદા મુખ્મ તકેદાયી અનધકાયીની કચેયી
સ્તયોએ

આલેરી

કચેયીઓનાં વયનાભાં

અન્મ નલજીરન્વ ળાખા, ફીજો ભા, ફૃભ નં.૧
ડો. આંફેડકય બલન,
ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ.
ભોફાઈર નં.૯૬૨૪૦ ૧૬૦૦૪
ઓપીવ પોન નં. ૦૨૮૧ – ૨૨૨૧૬૧૧
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પ્રકરણ-૩
અધધકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને પરજો
૩.૧

વંસ્થાના અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની વિા અને પયજોની નલગતો
(૧) શ્રી એવ. જે. ધડુક

(ઈ. ચા. ચીપ નલજીરંન્વ ઓપીવય)

(૨) શ્રી જે.આઇ.ાયે ખ

(નલજીરંન્વ ઈંન્સ્ેકટય)

(૩) શ્રી કે.એવ. વોરંકી

(જુનીમય ક્રાકક )

સત્તાઓ તથા પરજો
ક્રભ શોદ્દો

લશીલટી વિાઓ

નાણાંકીમ

પયજ

વિાઓ
૧

મુખ્મ તકેદાયી (૧) નલજીરંન્વ વેરની જુદી જુદી

ફૃ.૫૦૦

ફી.વી.એવ.આય અને

અનઘકાયી

એવ.જી.લી.ઓ (જી.) લી.ઓ.ટી.

સુધીની

ફી.ી.એભ.વી.એકટ તથા

કાભગીયીનુ ં ઓલયઓર સુયલીઝન

ખચક

વયકાયશ્રીના, સ્ટેં ન્ડીંાાગ

કાભગીયી.

ભંજુયીની

કનભટીના તેભજ જનયર ફોડક

વતા.

ના લખતો લખતના ઠયાલોની

(૨) મ્યુનન. ના જાશેય કાભો, નભલ્કતો,
ભળીનયી અને લાશનોની તકેદાયી અને
સુયક્ષાની કાભગીયી.

(૩) મ્યુનન.ની યે લન્યુ આલક, ટેકવની
તકેદાયી

યાખલાની

જલાફદાયી.

(૪) મ્યુનન. અનધકાયી/કભકચાયીઓની
ગેયયીનત, અનનમનભતતા વફંધી તાવો
કયી

કનભ.શ્રીને

હયોટક

કયલાની

કાભગીયી.
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અભરલાયી કયલાની.

૨

નલઝીરન્વ

૧) શ્રી જે.આઇ.ાયે ખ

ઈંસ્ે.-૧

મુખ્મ તકેદાયી અનધકાયી શસ્તકની

નીર

નીર

નીર

નીલ ્

તાવોની કાભગીયી,ળાખાના તાવ
યે કડક ની જાલણી, ળાખાને રગત
ત્રવ્મલશાય તથા ળાખાનધકાયી
તયપથી વોંલાભાં આલતી પયજો.
૩

જુ. કરાકક – ૧

૧) શ્રી કે.એવ. વોરંકી
યચુયણ ફીર િથા ટેરીપોન ફીર
ફનાલલાની તથા લીજીરંન્સ ્ તાવ
રગત
તથા

લશીલટી
ડીસ્ેચની

કાભગીયી

કાભગીયી

તથા

સ્ટેળનયી કરાકક
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પ્રકરણ-૪
કાર્યો કરવા ર્ાટે ના ધનર્યર્ો, ધવધનર્યર્ો, સ ૂચનાઓ ધનર્યર્ સંગ્રહ અને દપતરો
૪.૧

જાશેય તંત્ર અથલા તેનાં નનમંત્રણ શેઠનાં અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓએ ઉમોગ કયલાના
નનમભો, નલનનમભો, સુચનાઓ, નનમભ વંગ્રશ અને દપતયોની માદીનો નમુનો
દસ્તાલેજનુ ં નાભ ભથાફૄં

દસ્તાલેજનો પ્રકાય

દસ્તાલેજ યનુ ં ટૂંકું
રખાણ

૧ કભકચાયી શાજયી યજીસ્ટય

કામભી

૨ પાઈર આલક જાલક યજીસ્ટય

કામભી

૩ ત્રોનું આલક - જાલક યજીસ્ટય

કામભી

૪ ખાનગી તાવ યજીસ્ટય

કામભી
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પ્રકરણ-૫
નીનત ઘડતય અથલા નીનતના અભરવંફધ
ં ી જનતાનાં વભ્મો વાથે વરાશ-યાભળક અથલા તેભનાં
પ્રનતનનનધત્લ ભાટે ની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની નલગત
નીનત ઘડતય:
૫.૧

શું નીનતઓનાં ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેનાં પ્રનતનનનધઓની વરાશ-યાભળક/ વશબાલગતા
ભેલલા ભાટેની જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો તેનો નમુનો.
અનુ. નં.

નલમ/મુદ્દો

શું જનતાની વશબાલગતા

જનતાની વશબાલગતા

સુનનનશ્ચત કયલાનુ ં જફૃયી

ભેલલા ભાટે ની વ્મલસ્થા

છે ? (શા/ના)
ચુટામે
ં
રા પ્રનતનનનધ દ્વાયા
નલનલધ કભીટીઓ જેલી કે
સ્ટે ન્ડીંગ કભીટી તથા જનયર
ફોડક ભાયપત (વાભાન્મ વબા)
આનાથી નાગહયકને ક્ાં આધાયે નીનત નલમક ફાફતોનાં ઘડતય અને અભરભાં જનતાની
વશબાલગતા નક્કી કયાઇ છે તે વભજલાભાં ભદદ થળે.
નીનતનો અભર:
૫.૨

શું નીનતઓનાં અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભનાં પ્રનતનનનધઓની વરાશ-યાભળક/ વશબાલગતા
ભેલલા ભાટેની જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો, આલી જોગલાઈઓની નલગતોનો નમુનો.
અનુ. નં.

નલમ/મુદ્દો

શું જનતાની વશબાલગતા

જનતાની વશબાલગતા

સુનનનશ્ચત કયલાનુ ં જફૃયી

ભેલલા ભાટે ની વ્મલસ્થા

છે ? (શા/ના)
ચુટામે
ં
રા પ્રનતનનનધ દ્વાયા
નલનલધ કભીટીઓ જેલી કે
સ્ટે ન્ડીંગ કભીટી તથા જનયર
ફોડક ભાયપત (વાભાન્મ વબા)
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પ્રકરણ-૬
જાશેય તંત્ર અથલા તેની નનમંત્રણ શેઠની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેન ું ત્રક
૬.૧

વયકાયી દસ્તાલેજો નલળેની ભાહશતી આલા નીચેના નમુનાનો ઉમોગ કયળો. જ્માં આ દસ્તાલેજો
ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વલચલારમ કક્ષા, નનમાભકની કચેયી કક્ષા અન્મનો ણ ઉલ્રેખ
કયો.(‘અન્મો’ રખાલાની જગ્માએ કક્ષાનો ઉલ્રેખ કયો.)



ફી. ી, એભ. વી. એકટ, ૧૯૪૯



વી. આય.ી.વી. બાગ-૧/૨



પ્રકયણ-૪ (નનમભ વંગ્રશ-૩) ભાં જણાલેર દસ્તાલેજો

પ્રકરણ-૭
તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડક , હયદ વનભનતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓનુ ં ત્રક
૭.૧

જાશેય તંત્રને રગતા ફોડક , હયદ, વનભનતઓ અને અન્મ ભંડો અંગેની નલગતનો નમુનો
લાગ ુ ડત ંુ નથી.
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પ્રકરણ-૮
વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો અને અન્મ નલગતો
૮.૧

જાશેય તંત્રના વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીઓ, ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીઓ અને

નલબાગીમ કામદાકીમ (એેરેટ) વિાનધકાયી નલળેની વંકક ભાહશતીનો નમુનો.
વયકાયી તંત્રનુ ં નાભ : યાજકોટ ભશાનગયાલરકા- નલજીરન્વ નલબાગ
ભાહશતી અનધકાયી
અ

નાભ

શોદ્દો

STD કોડ

નુ.

કચેયી

નં.
૧

પોન નંફય

પેક્વ

ઈ-ભેઈર

વયનામુ ં

ઘય/ ભોફા.
નં

શ્રી એવ. જે.
ધડુક

મુખ્મ

૦૨૮૧

તકેદાયી

૨૨૨૧

૯૭૧૪૫

ફીજો ભા, ફૃભ નં.૧ એ/ફી

૬૧૧

૦૩૭૪૨

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

અનધકાયી

ડો.આંફેડકય બલન, ઢેફય
યોડ, યાજકોટ

ભદદનીળ ભાહશતી અનધકાયી
અ

નાભ

શોદ્દો

નુ.

STD
કોડ

પોન નંફય
કચેયી

ઈ-ભેઈર

વયનામુ ં

ઘય/ભોફા.

નં.
૧

પેક્વ
નં

શ્રી

લીજીરંન્વ

જે.આઇ.

ઇંન્વેકટય

૦૨૮૧

૨૨૨૧૬૧૧

૯૮૨૫૦

-

ફીજો ભા, ફૃભ નં.૧

૭૮૭૧૧

એ/ફી, યાજકોટ

ાયે ખ

ભશાનગયાલરકા,
ડો.આંફેડકય બલન,
ઢેફય યોડ, યાજકોટ

એેરેટ (કામદા) વિાનધકાયી
અ

નાભ

શોદ્દો

નુ.

STD
કોડ

પોન નંફય
કચેયી

ઘય/ભોફા. નં

-

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૨

પેક્વ

ઈ-ભેઈર

વયનામુ ં

નં.
૧

શ્રી ડી.જે.

ડેપ્યુટી

૦૨૮૧

જાડેજા

કનભચનય

૨૩૩૧૪૮૪

પસ્ટક ફ્રોય, યાજકોટ
ભશાનગયાલરકા, લેસ્ટ
ઝોન, ફીગ ફજાય
ાછ, ૧૫૦ ફૂટ યીંગ
યોડ, યાજકોટ
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પ્રકરણ-૯
નનણકમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં અનુવયલાની કામકધ્ધનત
૯.૧

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે નનણકમ રેલા ભાટે કઈ કામકધ્ધનત અનુવયલાભાં આલે છે ?

જલાફ :જુદા જુદા મુદાઓ જેલા કે બયતી, ફઢતી, ખાતાકીમ તાવ નલગેયે મુદાઓ અંગે નનિંણકમ રેલા ભાટે
ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ, ૧૯૪૯ (૨) ફી,વી.એવ.આય., સ્ટે ન્ડીગ કનભટી અને જનયર ફોડક ને ભે ર
વતાઓ અંન્લમેના ઠયાલ યત્લે તેભજ વયકાયશ્રી દ્રાયા ફશાય ડતા ઠયાલો નનમભો,હુકભો,હયત્રો,
સુચનાઓ મુજફ અભરલાયી કયલાભાં આલે છે .
ળાખાની જુદી જુદી લશીલટી ફાફતોઅંગે નનણકમ રેલા ભાટે પાઈર વફંધકયતાક જુ. કરાકક /
વીનીમય કરાકક / ઈન્સ્ેકટય દ્રાયા પાઈર તેમાય કયી વફંનધત અનધકાયી, એવ. ઓ., લી.ઓ.જી.,
લી.ઓ.ટી. ને ભોકરલાભાં આલે છે . તેઓ પાઈરનો નલગતલાય અભ્માવ કયી પાઈર નનણકમ ભાટે
વી.લી,ઓ ને ભોકર છે અને વી.લી.ઓશ્રી અલબપ્રામવશ પાઈર પ્રકયણ નનણકમ ભાટે નામફ કનભચનય
શ્રી (લેસ્ટ ઝોન) ને ભોકરે છે . અને અંનતભ નનણકમ એેરેટ ઓથોયીટી દ્રાયા રેલાભાં આલે છે .
૯.૨

અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ નનણકમ રેલા ભાટે ની દસ્તાલેજી કામકદ્ધનતઓ/ ઠયાલેરી
કામકધ્ધનતઓ/ નનમત ભાદંડો/ નનમભો ક્ાં ક્ાં

છે ? નનણકમ રેલા ભાટે ક્ાં ક્ાં સ્તયે

નલચાય કયલાભાં આલે છે ?
જલાફ :ળાખા દ્રાયા કોઈ નનણકમ રેલાના યશેતા નથી. તેભ છતાં તાવ નલ. ફાફતોભાં ફી.ી. એભ.વી. એકટ,
૧૯૪૯ અને ગુજયાત નવનલર વનલિવ ફૃલ્વ, સ્ટે . કનભટી / જન. ફોડક ના ઠયાલો મુજફ કામકલાશી કયલાભાં
આલે છે .
૯.૩

નનણકમને જનતા સુધી શોંચાડલાની કઈ વ્મલસ્થા છે ?

જલાફ : રાગુ ડતું નથી.
૯.૪

નનણકમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં જેના ભંતવ્મો રેલાનાય છે તે અનધકાયીઓ કમા છે ?

જલાફ : નનણકમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં જેના ભંત્વ્મો રેલાનાય છે તે અનધકાયી નામફ કનભચનય(લી)
અને મ્યુનનનવર કનભચનય છે .
૯.૫

નનણકમ રેનાય અંનતભ વિાનધકાયી કોણ છે ?

જલાફ : મ્યુનનનવર કનભચનયશ્રી
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૯.૬

જે અગત્મની ફાફતો ય જાશેય વિાનધકાયી દ્વાયા નનણકમ રેલાભાં આલે છે તેની ભાહશતીનો
નમુનો

ક્રભ નંફય (૧)
જેના ય નનણકમ રેલાનાય છે તે નલમ
ભાગકદળકક સુચન/ હદળાનનદે ળ જો કોઈ શોમ તો



૧. ફી,ી.એભ.વી.એકટ, ૧૯૪૯



૨.

ફી.વી.

એવ.આય.

૩.

વી.આય.ી.વી.

૪. વયકાયશ્રીના ઠયાલો, હક
ુ ભો, હયત્રો,
સુચનાઓ.
અભરની પ્રહક્રમા

ઉકત ક્રભ નં. ૩ નાં ુસ્તકો, ઠયાલો,કામદાઓ
આધાયે અભર કયલાભાં આલે છે ,

નનણકમ

રેલાની

કામકલાશીભાં

વંકામેર



અનધકાયીઓનો શોદ્દો

૧.
૨.

મુખ્મ
નામફ

તકેદાયી
કનભચનયશ્રી,

અનધકાયી
લેસ્ટ

ઝોન

૩. મ્યુનન. કનભચનયશ્રી
ઉય જણાલેર અનધકાયીઓના વંકક

અંગેની



ભાહશતી

મ્યુનન.કોોયે ળન કચેયી નલઝીરંન્સ્ ળાખા,
ફીજો ભા ફૃભ નં. ૦૧

, ડો. આંફેડકય

બલન, યાજકોટ
જો નનણકમથી વંતો ન શોમ તો, ક્ાં અને કેલી યીતે



અીર કયલી ?

યાઈટ

ટુ ઇન્પોભેળન

જોગલાઈ મુજફ
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એકટ,૨૦૦૫ ની

પ્રકયણ-૧૦
અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની ભાહશતી-ુસ્સ્તકા (ડીયે કટયી)
અનુ.

નાભ

STD

શોદ્દો

કોડ

નં.
૧

એવ. જે. ધડુ ક

મુખ્મ તકેદાયી

૦૨૮૧

અનધકાયી

પોન નંફય
કચેયી

પેક્વ

ઈ-

પયજની

ભેઈર

ભો.

-

પયજની કચેયીનુ ં વયનામુ ં

નલગત
-

૨૨૨૧૬

૯૭૧૪૫૦

૨૨૨૨

૧૧

૩૭૪૨

૪૨૫૮

લીજીરંન્સ્ ળાખા, ફીજો ભા,

૯૮૨૫૦

-

-

-

"

-

-

-

"

ફૃભ નં.૧ એ/ફી, યાજકોટ
ભશાનગય ાલરકા

૨

જે.આઇ. ાયે ખ

લીજી. ઈંન્વ.

"

"

૭૮૭૧૧
૩

કે.એવ.વોરંકી

જુ .કરાકક

"

-

"
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પ્રકરણ-૧૧
અનધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની ભાહશતી ુસ્સ્તકા(હડયે ક્ટયી)
અનુ.

અનધકાયી/ કભકચાયીનુ ં

નં.

નાભ

શોદ્દો

ભાનવક ભશેનતાણુ ં

ઘયબાફૄ/

નલનનમભભાં જણાવ્મા મુજફ

(ગાય ગ્રેડ)

લતય બથથુ ં

ભશેનતાણુ ં નક્કી કયલાની
કામકધ્ધનત

૧

એવ.જે. ધડુ ક

મુખ્મ તકેદાયી
અનધકાયી (ઈ.ચા)

૨

જે.આઇ. ાયે ખ

લીજી. ઈંન્વ.

૬૭૭૦૦૨૦૮૭૦૦
૩૫૪૦૦ -

૧૧૮૧૭૩

ફી.વી.એવ.આય. મુજફ

૫૨૦૦૦

“

૪૨૩૧૪

“

૧૧૨૪૦૦
૩

કે.એવ.વોરંકી

જુ .કરાકક

૨૨૫૦૦ –
૮૧૧૦૦
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પ્રકરણ- ૧૨
પ્રત્મેક વંસ્થાએ પાલામેર અંદાજત્ર
તભાભ મોજનાઓ, સ ૂલચત ખચક અને કયે ર ચુકલણી અંગે અશેલારોની નલગતો, નલકાવ
નનભાકણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશેય તંત્ર ભાટે
૧૨.૧ જુદી જુદી મોજનાઓ અન્લમે જુદી જુદી પ્રવ ૃનિઓ ભાટે અંદાજત્રની નલગતોની ભાહશતીનો નમુનો
લક : ૨૦૧૭ -૨૦૧૮ ( ફૃનમા રાખભાં )
ક્રભ

મોજનાનુ ં

નં.

નાભ/વદય

પ્રવ ૃનિ

પ્રવ ૃનિ

પ્રવ ૃનિ

સૂ

ભંજુય થમેર

છૂટી કયે ર/

છે લ્રા

કામકની ગુણલિા

ળફૃ

અંતની

લચ

યકભ

ચુકલેર યકભ

લકન ુ ં

ભાટે વં ૂણકણે

કમાક ની

અંદાજેર

ત

(શપ્તાની

ખયે ખય

કાભગીયી ભાટે

તાયીખ

તાયીખ

ય

વંખ્મા)

ખચક

જલાફદાય

ક

અનધકાયી

ભ

૧

નલજીરંન્વ ળાખા

ગાય

૧/૪/૧૮

૩૧/૩/૧૯

-

૬,૦૨,૯૩,૦૦૦/-

૬,૦૨,૯૩,૦૦૦/-

ગાય તથા સુયક્ષા

મુખ્મ તકેદાયી
અનધકાયી

નલબાગ(વંયકુ ત)
૨

વાહદરલાય તથા

યચુયણ

“

“

-

૧,૨૫,૦૦૦/-

૧,૨૫,૦૦૦/-

ટે રીપોન

“

“

-

૧,૦૦,૦૦૦/-

૧,૦૦,૦૦૦/-

સુયક્ષા નલબાગ
(વંયકુ ત)
૩

ટે રીપોન ખચક તથા
સુયક્ષા નલબાગ
(વંયકુ ત)
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“

પ્રકરણ -૧૩
વશામકી કામકક્રભોનાં અભર અંગેની ધ્ધનત
૧૩.૧

નીચેના નમ ૂના મુજફ ભાહશતી આો.

તકેદાયી અને સુયક્ષા નલબાગ દ્રાયા કોઈ વશામકી કામકક્રભની અભરલાયી કયલાની યશેતી નથી. જેથી ભાહશતી
આલાની થતી નથી.

પ્રકરણ-૧૪
તેણે આેર યાશતો, યભીટ કે અનધકૃનત ભેલનાયની નલગતો
નીચેના નમ ૂના મુજફ ભાહશતી આો.
૧૪.૧

કચેયીની આ ળાખા દ્રાયા યાશતો, યનભટ કે અનધકૃનત આલાની કાભગીયી થતી ન શોઈ, નલગતો

આલાની થતી નથી.

પ્રકરણ-૧૫
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધોયણો
૧૫.૧ નલનલધ પ્રવ ૃનતઓ / કામકક્રભો શાથ ધયલા ભાટે નલબાગે નક્કી કયે ર ધોયણોની નલગતો આો:(૧) કનભચનયશ્રી તયપથી વોંલાભાં
આલતી પહયમાદોની તાવની કાભગીયી.

વાભાન્મ

૯૦ હદલવ

તાવ
ગેયયીનત અંગેની
તાવો
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છ ભાવ

પ્રકરણ-૧૬
લીજાણુફૃં ે ઉરબ્ધ ભાહશતી
૧૬.૧ લીજાણુફૃં ે ઉરભ્મ નલનલધ મોજનાઓની ભાહશતીની નલગતો આો.
લીજાણુફૃે કોઈ ભાહશતી ઉરબ્ઘ નથી.

પ્રકરણ- ૧૭
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરભ્મ વલરતોની નલગતો
૧૭.૧ રોકોને ભાહશતીભે તે ભાટે નલબાગે અનાલેર વાધનો, ધ્ધનતઓ અથલા વલરતો જેલી કે,
-

લતકભાન ત્રો

-

કચેયી નોટીવ ફોડક

-

કચેયીભાં યે કડક ન ુ ં નનયીક્ષણ

-

જાશેય તંત્રની લેફવાઈટ

-

જાશેય ખફયનાં અન્મ વાધનો
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પ્રકરણ – ૧૮
અન્મ ઉમોગી ભાહશતી
૧૮.૧ રોકો દ્વાયા  ૂછાતા પ્રશ્નો અને તેનાં જલાફો

ફૃફફૃ, ટેરીપોન દ્રાયા, ઈ- ભેઈર

:

દ્રાયાઆલાભાં આલે છે .
૧૮.૨ ભાહશતી ભેલલા અંગે

ભાહશતી (ભેલલાનો) અનધકાય

:

અનધનનમભ-૨૦૦૫ અને ગુજયાત
ભાહશતી અનઘકાય નનમભો- ૨૦૦૫
ની જોગલાઈ અનુવાય કામકલાશી
કયલા કયલાથી ભાહશતી ભી ળકે.

૧૮.૩ જાશેયતંત્ર દ્વાયા રોકોને અાતી તારીભની ફાફત :

આ કચેયી દ્રાયા રોકોને આ ફાફતે
તારીભ આલાની વ્મલસ્થા શાર
અભરભાં નથી.

૧૮.૪ નનમભ વંગ્રશ-૧૩ભાં વભાનલષ્ટ ન ્ કયામેર શોમ
તેલા, જાશેય તંત્રએ આલાના પ્રભાણત્રો,
નાં-લાઘાં પ્રભાણત્રો

:

અત્રેની ભાહશતી નીર છે .

૧૮.૫ નોંધણી પ્રહક્રમા અંગે

:

નીર

૧૮.૬ જાશેય તંત્રે કય ઉઘયાલલા અંગે

:

નીર

૧૮.૭ લીજી/ાણીનાં શંગાભી અને કામભી જોડાનો
આલા અને કાલા અંગે

:

ગેયકામદે અને ભુનતમા ન
કનેકળનો અંગેની પહયમાદો અંન્લમે

ટેકનીકર સ્ટાપ વાથે ફંદોફસ્ત
ુયો ાડલાભાં આલે છે .

૧૮.૮ જાશેયતંત્ર દ્વાયા  ૂયી ાડલાભાં આલનાય અન્મ વેલાઓ નલગત
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:

-

પ્રર્ાણ૫ત્ર
આથી પ્રભાલણત કયલાભાં આલે છે કે ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભની કરભ-૪ અંતગકત
સ્લમં જાશેય કયલાની ફાફતો પ્રોએકટીલ ડીસ્કરોઝય (ી.એ.ડી.) ભાયા નલબાગ દ્વાયા તૈમાય
કયલાભાં આલેર છે અને તા.

૧૮ /૦૬/ય૦૧૮ ની સ્સ્થનતએ અભાયી ભંજુયી ભેલી અદ્યતન

કયલાભાં આલેર છે .

તાયીખ :- .............................

............................................
(ી. આઈ. ઓ. )
નલબાગનુ ં નાભ અને નવક્કો

20

યા.ભ.ન.ા./નલજીરન્વ/જા.નં.:-

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,
નલજીરન્વ ળાખા,
યાજકોટ.
તા. :

/

/૨૦૧૮

પ્રનત
જાશેય ભાહશતી અનધકાયીશ્રી
આય.ટી.આઈ. નલબાગ,
ભધ્મ ઝોન,
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા.

નલમ :- ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભ-૨૦૦૫ શેઠ પ્રો.એ.ડી. અંતગકત
વને ૨૦૧૮ - ૨૦૧૯ ની ભાહશતી ફાફતે

ઉયોક્ત નલમ અન્લમે જણાલલાનું કે નલજીરન્વ ળાખાની વને ૨૦૧૮ - ૨૦૧૯ ની ભાહશતી આ
વાથે શાડક તથા વોફ્ટ કોીભાં વાભેર યાખી ભોકરલાભાં આલે છે . જે નલહદત થામ.

ચીપ નલજીરન્વ ઓહપવય
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
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