પ્રકયણ – ૨ ( નનમભ વંગ્રશ – ૧ )
વંગઠનની ધલગતો કામો અને પયજો
જાશેય તંત્રનો ઉદ્દે ળ / શેત ુ
રોકો સુધી ધવિંચાઇ રક્ષી વેલાઓ ુયી ાડલનો અને બધલષ્મભાં થનાય તેને રગત ધલકાવભાં થનાય ઓછી
અડચણો થામ તે શેત ુ છે . તેભજ ધવિંચાઇનાં શેત ુ ભાટે ઉમોગી ધનમભોને સુવગ
ં ત યશી ભશતભ ઉમોગ કયલાનો છે .
તથા અછત, ભુકંથી જનજીલન ય થતી અવયો ઉય જરૂયી તાંત્રીક તંત્રને કાભે રગાડી જનજીલન પયી
ધફકતુ થામ તે અંગે ગરાં બયલાનાં છે .
જાશેય તંત્રન ંુ ભીળન / દુય વંદેળી ણ નલઝન
આગાભી લોભાં થનાય ધવિંચાઇરક્ષી ધલકાવને અનુરૂ ખેતી ભાટે ધવિંચાઇની સુધલધા ભી યશે તે ભાટે
પ્રમત્ન કયલાંતેવ ુ ં ધલઝન છે .
વયકાયશ્રી તયપથી નક્કી થમાં મુજફ નાની ધવિંચાઇનાં કાભોનુ ં વંળોધન અને ફાંધકાભ તેભજ ભેન્ટેનન્વ
અને ધવિંચાઇ કયની લસુરાત ધનમભ મુજફ કયલાની થામ છે .
આ ફાફતોનુ ં જરૂયી ધનમંત્રણ જજલ્રા કક્ષાએ
૧.

કામમારક ઇજનેય, ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ – અભયે રી

૨.

તાલુકા કક્ષાએ નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ.

જાશેય તંત્રની પયજો :
ચેકડેભ ફાંધલા નાની ધવિંચાઇ મોજનાની વલે ભોજણી, ફાંધકાભ ધનબાલણીની કાભગીયી કયલી, તથા
ખેતીનાં શેત ુ ભાટે જવંધત ઉબી કયલાની કાભગીયી કયલી.
ુ મ પ્રવ્રનુ તઓ/ કામો :
જાશેય તંત્રની મખ્
જાશેય ક્ષેત્ર દ્વાયા કયલાની થતી મુખ્મ પ્રવુધતઓભાં
(૧)

મોજનાઓભાંથી ખેતી ઉમોગી ાણી આવુ ં તથા તેની લસુરાત કયલી.

(૨)

ગ્રામ્મ સ્તયે કુલા, ડંકીનાં ત ઉંચા આલે તે ભાટે ાણી વંગ્રશ થામ તેલા અનુશ્રલણ તાલો
ફનાલલાં.

જાશેય તંત્રનાં યાજ્મ નનમાભક કચેયી પ્રાદે નળક જજલ્રો બ્રોક લગે યે સ્તયોએ વંસ્થાગત ભાખાનો આરેખ
( જ્માં રાગ ુ દતો શોમ તમાં )
(૧)

કામમારક ઇજનેય, ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ – અભયે રી

(૨)

તાલુકા કક્ષાએ નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ.

જાશેય તંત્રની અવયકાયકતાં અને કામયક્ષભતાં લધાયલાં ભાટેની રોકો ાવેથી અેક્ષાઓ
રોકપાા દ્વાયા ધવિંચાઇનાં કાભો ાણીવંગ્રશ ભાટે ફંધાયા, ચેકડેભ ફનાલલાં, વયકાયી તેભજ જનતાની રોક
બાગીદાયીભાં ગ્રામ્મ કક્ષાએ ાણીનાં વંગ્રશ ભાટેનાં કાભોનુ ં આમોજન કયી આ અંગે રોકોનો વશકાય ભાંગલો તેભજ
ધવિંચાઇ ભાટેની ભંડી ઉબી કયલી. એ તેભનાં દ્વાયા ધવિંચાઇની નશેયનાં ધનબાલ અને ભયાભતનાં કાભોભાં ભદદરૂ
થવુ.ં
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રોકયાશમોગ ભેલલાં ભાટેની ગોઠલણ અને ધ્ધનતઓ
રોકો દ્વાયા ધવિંચાઇ મોજનાઓની જાલણી તેભજ ભેન્ટેન્વ અંગેની કામમલાશી કયાલલી તેભજ વયકાયશ્રીનાં
કાભ ભાટે વયકાયશ્રીનાં લશીલટભાં વશકાય આી ધનમભો પ્રભાણે શોમ તેલાં હકસ્વાભાં મોગ્મ કક્ષાએ યજુઆત અને
ધનમભથી સુવગ
ં ત કાભોભાં વશકાય આલો.
વેલા આલાનાં દે ખયે ખ નનમંત્રણ અને જાશેય પયીમાદ નનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તંત્ર
(૧)

જજલ્રા કક્ષાએ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ – અભયે રી

(૨)

તાલુકા કક્ષાએ નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ.

ુ મ કચેયી અને જુદાજુદા સ્તયોએ આલેરી અન્મ કચેયીઓનાં વયનાભાં ( લયાળકાયને વભજલાભાં વય ડે તે
મખ્
ભાટે જજલ્રાલાય લગીકયણ કયો )
મુખ્મ કચેયી : - કામમારક ઇજનેય, ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ – અભયે રી
તાલુકા કક્ષાએ : (૧) નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ – અભયે રી
(૨) નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ – યાજુરા
(૩) નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ – વાલયકુંડરા
(૪) નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ – રીરીમા
(૫) નામફ કામમારક ઇજનેય, ંચામત ેટા ધલબાગ – ખાંબા
ગ્રામ્મ કક્ષાએ : -

__

કચેયીનો વભમ

: - ૧૦=૩૦

કચેયી ફંધ થલાનો વભમ

: - ૧૮=૧૦

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી
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પ્રકયણ – ૩ ( નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અધધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની વત્તા અને પયજો
વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની વત્તા અને પયજોની નલગતો આો.
(૧)

નલા કાભોનુ ં આમોજન કયવુ,ં તથા ફજેટભાં વભાલલા દયખાસ્ત કયલી.

(૨)

વયકાયશ્રીભાંથી ભંજુય થમેરા કાભોનાં પ્રાન એસ્ટીભેટ તૈમાય કયી કાભો શાથ ધયલાં.

(૩)

વયકાયશ્રી તયપથી ભાંગલાભાં આલતી ભાહશતીઓ ુયી ાડલી.

(૪)

કભમચાયીઓની કામમલાશીનુ ં ધનમંત્રણ કયવુ.ં

(૫)

વફડીલીઝનની કામમલાશીનુ ં ધનમંત્રણ કયવુ.ં

નાણાકીમ : વયકાયશ્રી તયપથી ભતી ગ્રાન્ટભાંથી નલા કાભો કયલાં તથા ગ્રાન્ટ અંગેની કામમલાશી કયલી. તથા
વયકાયશ્રીભાં દયખાસ્ત થમેરા ફજેટ વભાલેળ થમેરા કાભોની ગ્રાન્ટો ભેલી તેભજ કાભોનુ ં આમોજન કયી ુણમ કયી
તે કાભોનાં ચુકલણા કયલાં તથા હશવાફો યાખલા અને વયકાયશ્રીભાં યજુ કયલાં.

પયજો : વયકાયશ્રી તયપથી નક્કી થમેર મોજનાઓ જેલી કે વયદાય ટેર જવંચમ વશબાગી મોજનાં, જજલ્રા
ગ્રાભ ધલકાવ એજન્વીનાં લોટય ળેડનાં કાભો તથા આમોજન ભંડ તયપથી પાલલાભાં આલેર ગ્રાન્ટોનાં કાભોના
ધનમંત્રણ અધધકાયી તયીકેની પયજો ફજાલલી. તથા ઉયોક્ત કાભગીયીનુ ં આમોજન ધનમંત્રણ અને અભરીકયણ
કયાલવુ.ં

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી
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પ્રકયણ – ૪ ( નનમભ વંગ્રશ – ૩ )
કામો કયલા ભાટેનાં ધનમભો / સુચનાઓ ધનમભ વંગ્રશ અને દપતયો
૪.૧

જાશેય તંત્ર અથલા તેનાં ધનમંત્રણ શેઠનાં અધધકાયીશ્રીઓને ઉમોગ કયલાનાં ધનગભો , ધલધનભમો
, સુચનાઓ , ધનમભ વંગ્રશ અને દપતયોની માદી નીચેનાં નમુનાં મુજફ આ નમુના દયે ક પ્રકાયનાં
દસ્તાલેજ ભાટે બયલાનાં છે .

દસ્તાલેજન ંુ નાભ / ભાખ ુ

: દસ્તાલેજનો પ્રકાય
નીચેનાભાંથી એક વંદ કયો
ુ નાઓ ,
( નનગભો , નલનનભમો , સચ
નનમભ વંગ્રશ અને દપતયો અન્મ )

દસ્તાલેજ યન ંુ ટુંકુ રખાણ

ુ ફ ટુંકુ રખાણ કયવ ંુ
: જરૂયીમાત મજ

મક્તતને નનમભો, નલનનમભો,

: વયનામ ંુ : - નવિંચાઇ ળાખા

ુ નાઓ, નનમભવંગ્રશ અને
સચ

જજલ્રા ંચામત કચેયી – અભયે રી

દપતયોની નકર અહશિંથી ભળે.

પોન નં. (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૧૬૪
પેતવ નં. ( ૦૨૭૯૨) ૨૨૩૩૫૪
ઇ – ભેઇર : - amrpid@yahoo.co.in
ુ ફ
: નનમભ મજ

નલબાગ દ્વાયા નનમભો , નલનનભમો ,
ુ નાઓ, નનમભવંગ્રશ અને દપતયોની
સચ
ુ ફ
નકર ભાટે રેલાની પી નનમભ મજ
( જો શોમ તો )

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી
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પ્રકયણ – ૫ ( નનમભ વંગ્રશ – ૪ )
neeti નીધત ઘડતય અથલાં નીધતનાં અભર વફંધી જનતાનાં વભ્મો વાથે વરાશ – યાભળમ અથલાં તેભનાં
પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગતો આો.
નીનત ઘડતય : ૫.૧

શુ ં નીધતઓનાં ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેનાં પ્રધતધનધીઓની વરાશ યાભળમ / વશબાગીતા ભેલલાં
ભાટેની કોઇ જોગલાઇઓ છે ? જો શોમ તો નીચેનાં નમુનાભાં આલી નીધતની ધલગતો આો.
નલમ મદ્દુ ો

ક્રભ
૧

-નીર-

શ ંુ જનતાની વશબાગીતા

જનતાની વશબાગીતા

સનુ નશ્ર્ચીત કયલાન ંુ જરૂયી છે ?

ભેલલાં ભાટેની વ્મલસ્થા

-નીર-

-નીર-

આનાથી નાગયીકોને ક્ાં આધાયે નીધત ધલમક ફાફતોનાં ઘડતય અને અભરભાં જનતાની
વશબાગીતા નક્કી કયામ છે . તે વભજલાભાં ભદદ થળે.
નીનતનો અભર : ૫.૨

શુ ં નીતીઓને અભર ભાટે જનતાની અથલાં તેભનાં પ્રધતધનધધઓની વરાશ – યાભળમ / વશબાગીતા
ભેલલાં ભાટેની કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શા તો આલી જોગલાઇઓની ધલગતો નીચેનાં નમુનાભાં આો.
નલમ મદ્દુ ો

ક્રભ
૧

-નીર-

શ ંુ જનતાની વશબાગીતા

જનતાની વશબાગીતા

સનુ નશ્ર્ચીત કયલાન ંુ જરૂયી છે ?

ભેલલાં ભાટેની વ્મલસ્થા

-નીર-

-નીર-

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – ૬ ( નનમભ વંગ્રશ – ૫ )
જાશેય તંત્ર અથલા તેનાં ધનમંત્રણ શેઠની વ્મક્ક્તઓ ાવેનાં દસ્તાલેજોની કક્ષા અંગેન ુ ં ત્રક.
૬.૧

વયકાયશ્રી દસ્તાલેજો ધલળેની ભાહશતી આલા નીચેનાં નમુનાનો ઉમોગ કયળો, જમાં આ દસ્તાલેજો
ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વચચલારમ કક્ષા, ધનમાભકની કચેયી કક્ષા અન્મનો ણ ઉલ્રેખ કયો.
( અન્મ રખલાની જગ્માએ કક્ષાનો ઉમોગ કયો )

ક્રભ
૧

દસ્તાલેજની

દસ્તાલેજન ંુ નાભ અને તેની

દસ્તાલેજ ભેલલાની

નીચેની વ્મક્તતઓ ાવે છે /

કક્ષા

એક રીટીભાં ઓખાણ

કામય ધ્ધનત

તેનાં નનમંત્રણભાં છે .

નાણાંકીમ

ગ્રાન્ટનાં હક
ુ ભોની નકરો

ધનમત નમુનાભાં
અયજી કયી ધનમત
નકર પી બયીને

કામમારક ઇજનેય
ધવિંચાઇ ળાખા ,
જજલ્રા ંચામત – અભયે રી

ભેલલાની યશે.
૨

ધવિંચાઇનાં

ભાંગણા લસુરાત રોકરપંડ

દયની લસુરાત

ધળક્ષણ ઉકય

ધનમત નમુનાભાં
અયજી કયી ધનમત
નકર પી બયીને

કામમારક ઇજનેય
ધવિંચાઇ ળાખા ,
જજલ્રા ંચામત – અભયે રી

ભેલલાની યશે.

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – ૬ ( નનમભ વંગ્રશ – ૭ )
તેનાં બાગ તયીકે યચામેર ફોડમ , હયદ , વધભતીઓ અને અન્મ વંસ્થાઓનુ ં ત્રક.
૭.૧

જાશેય તંત્રને રગતાં ફોડમ , હયદ, વધભતીઓ અને અન્મ ભંડો અંગેની ધલગત નીચેનાં નમુનાભાં આો.

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાનુ ં નાભ અને વયનામુ ં

: કામમારક ઇજનેય , ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ , અભયે રી

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાનો પ્રકાય

: વયકાયી

(ફોડમ , હયદ, વધભતીઓ અને અન્મ ભંડો)
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાનો ટુંકો યીચમ
(વંસ્થાનાં લમ, ઉદ્દે ળ, મુખ્મ પ્રવ્રુધત)

: વભગ્ર જજલ્રાની ેટા કચેયીઓનુ ં ધનમભન અને ધનમંત્રણ તથા
ધવિંચાઇ ભાટે ાણી ધલતયણ વ્મવ્સ્થા, લસુરાત, તથા ધવિંચાઇનાં
ફાંધકાભોનુ ં ધનયીક્ષણ તથા ધનબાલણી, અને જાલણી.

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાની ભુધભકા

: ધનમંત્રણ અધધકાયી તયીકેની કાભગીયી

(વરશકાય/વંચારક/કામમકાયી/અન્મ)
ભાખ ુ અને વભ્મ ફંધાયણ
વંસ્થાનાં લડા

: જજલ્રા ધલકાવ અધધકાયીશ્રી , જજલ્રા ંચામત – અભયે રી

મુખ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓનાં વયનાભાં

: કામમારક ઇજનેય , ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ , અભયે રી

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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- : પ્રકયણ – 8 – ( નનમભ વંગ્રશ – 7 ) : વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીઓનાં નાભ અને અન્મ નલગતો
8.1

જાશેયતંત્રનાં વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયીઓ અને ધલબાગીમ ,
કામદાકીમ ( એેરટ
ે ) વત્તાધધકાયી ધલળેની વંકમ ભાહશતી.

વયકાયી તંત્રન ંુ નાભ : - ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ – અભયે રી
ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીશ્રી
ક્રભ
1

નાભ
શ્રી

શોદ્દો
શેડ ક્રાકમ

એવ.ટી.

પોન

ડી.કોડ

નંફય

02792

222164

પેતવ નંફય

amrpid@yahoo.co
.in

223354

એ.આય.ઘોયડે

વયનામ ંુ

ઇ – ભેઇર

ંચામત ધવિંચાઇ
ધલબાગ અભયે રી

વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીશ્રી
ક્રભ
1

નાભ
શ્રી એચ.કે.ગી

શોદ્દો
કા.ઇ.શ્રી

એવ.ટી.

પોન

ડી.કોડ

નંફય

02792

222164

પેતવ નંફય

amrpid@yahoo.co
.in

223354

ધવિંચાઇ

વયનામ ંુ

ઇ – ભેઇર

ંચામત ધવિંચાઇ
ધલબાગ અભયે રી

નલબાગીમ એેરેટ ( કામદા ) વત્તાનધકાયીશ્રી
ક્રભ
1

નાભ
શ્રી સુજીત કુભાય

શોદ્દો
જજલ્રા

એવ.ટી.

પોન

ડી.કોડ

નંફય

02792

222313

પેતવ નંફય
223492

ધલકાવ

વયનામ ંુ

ઇ – ભેઇર
amrpid@yahoo.co
.in

જજલ્રા ંચામત
કચેયી અભયે રી

અધધકાયી

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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- : પ્રકયણ – ૯ : ધનણમમ રેલાની પ્રહિમાભાં અનુવયલાની કામમધ્ધધત
૯.૧

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે ધનણમમ રેલા ભાટે કઇ ધ્ધધત અનાલલાભાં આલે છે ? ( વચચલારમ ધનમભ
વંગ્રશ અને કાભકાજનાં ધનમભોનાં ધનમભ વંગ્રશ અન્મ ધનમભો/ધલનીભમો લગેયેનો વંદબમ ટાંકી ળકામ )

*

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે ધનણમમ રેલા ભાટે કાભકાજનાં ધનમભોનાં ધનમભ ફાંધકાભ અધધધનમભ,ંચામત
અધધધનમભ , વયકાયી ઠયાલો, હયત્રો લગેયે તથા જે તે હયક્સ્થધતભાં તે ભાટેનાં ઘડામેર અધધધનમભો
તથા ધનમભોને અનુવયલાભાં આલે છે .

૯.૨

અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ ધનણમમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામમ ધ્ધધતઓ/ કયાલેરી કામમ
ધ્ધધતઓ / ધનમત ભાદં ડો / ધનમભો ક્ાં ક્ાં છે ? ધનણમમ રેલા ભાટે ક્ાં ક્ાં સ્તયે ધલચાય કયલાભાં
આલે છે ?

*

કામમારક ઇજનેયશ્રી, અને જજલ્રા ધલકાવ અધધકાયીશ્રીનાં સ્તયે ધલચાય કયલાભાં આલે છે .

૯.૩

ધનણમમને જનતા સુધી શોંચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે ?

*

ધનણમમની જાણ ોસ્ટ દ્વાયા અયજદાયને કયલાભાં આલે છે .

૯.૪

ધનણમમ રેલાની પ્રહિમાભાં જેનાં ભંતવ્મો રેલાનાં છે તે અધધકાયીઓ ક્ાં છે ?

*

કામમારક ઇજનેયશ્રી (ધવિંચાઇ), જજલ્રા ધલકાવ અધધકાયીશ્રી

૯.૫

ધનણમમ રેનાય અંધતભ અધધકાયી કોણ ?

*

જજલ્રા ધલકાવ અધધકાયીશ્રી / અને જરૂય જણામે વયકાયશ્રીનાં જે તે ધલબાગો

૯.૬

જે અગત્મની ફાફતો ય જાશેય અધધકાયી દ્વાયા ધનણમમ રેલાભાં આલે છે . તેની ભાહશતી અરગ યીતે આો.

િભ નંફય
જેના ઉય ધનણમમ રેલાનાય છે તે ધલમ
ભાગમદળમક, સુચનો/હદળા ધનદે ળ જો કોઇ શોમ તો
અભરની પ્રહિમા
ધનણમમ રેલાની કામમલાશીભાં વંકામેર અધધકાયીઓનો શોદ્દો
ઉય જણાલેર અધધકાયીઓનાં વંકમ અંગેની ભાહશતી
જો ધનણમમથી વંતો ન શોમ તો ક્ાં અને કેલી યીતે અીર
કયલી.

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી
ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – 11 – ( નનમભવંગ્રશ – 10 )
ુ ફ ભશેનતાણાની ધ્ધનત વહશત દયે ક અનધકાયી અને
નલનમભોભાં જોગલાઇ કમાય મજ
કભયચાયીને ભત ંુ ભાવીક લેતન .
11.

ુ ાભાં ભાહશતી આો.
નીચેનાં નમન

ક્રભ

નાભ

શોદ્દો

ભાવીક

લતય

ભશેનતાણ ંુ

બથ્થ/ુ ભોંધલાયી/

નલનીમભભાં

ઘયબાડું લગે યે
બથ્થા વાથે કુ ર
લતય
1

2

3

4

5

1

શ્રી એચ.કે.ગી

કા.ઇ.

37,190/-

66,434/-

2

શ્રી ડી.એ.લાઘેરા

ભ.ઈ.

32,770/-

47,170/-

3

શ્રી એ.આય.ઘોયડે

શેડ ક્રાકમ

18,860/-

42,758/-

4

શ્રી ફી.જી.લાા

ધલ.શી.

23,230/-

52,500/-

5

શ્રી જે.જે.બટ્ટ

વી.ક્રાકમ

18,860/-

42,758/-

6

શ્રી આય.એવ.કારાલડીમા

વી.ક્રાકમ

22,261/-

44,630/-

7

શ્રીભતી.એચ.ી.ધત્રલેદી

વી.ક્રાકમ

18,480/-

41,910/-

8

શ્રીભતી. જે.એન.વંલટ

જુ.ક્રાકમ

9,260/-

21,100/-

9

શ્રી એભ.ફી.બટ્ટી

જુ.ક્રાકમ

9,260/-

21,100/-

10

શ્રી એવ.ફી.ંડમા

જુ.ક્રાકમ

9,260/-

21,100/-

11

શ્રી જે.એચ.ઠુંભય

જુ.ક્રાકમ

10,000/-

10,000/-

12

શ્રી એભ.ી.ડાફવયા

ટ્ટાલાા

12,000/-

18,000/-

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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6

- : પ્રકયણ – ૧૩ : sahaayakee વશામકી કામયક્રભનાં અભર અંગે ધ્ધનત
૧૩.૧

ુ ાભાં ભાહશતી અો.
નીચેનાં નમન

૧

કામમિભ / મોજનાનુ ં નાભ

૨

કામમિભ / મોજનાનો વભમ ગાા

૩

કામમિભનો ઉદ્દે ળ

૪

કામમિભનાં બૌધતક અને નાણાંકીમ રક્ષમાંકો
( છે લ્રાં લમ ભાટે )

૫

રાબાથીની ાત્રતા

૬

રાબ અંગેની ુલમ જરૂયીમાતો

૭

કામમિભનો રાબ ભેલલાની ધ્ધધત

૮

ાત્રતા નક્કી કયલાં અંગેનાં ભાદં ડો

૯

કામમિભભાં આેર રાબની ધલગત

૧૦

વશમકી ધલતયણની કામમ ધ્ધધત

૧૧

અયજી ક્ાં કયલી કે અયજી કયલા ભાટે
કચેયીભાં કોનો વંકમ કયલો.

૧૨

અયજી પી

૧૩

અન્મ પી

૧૪

અયજી ત્રકનો નમુનો

૧૫

ફીડાણોની માદી

૧૬

ફીડાણોનો નમુનો

૧૭

પ્રિીમાને રગત વભસ્માઓ અંગે ક્ાં વંકમ
કયલો.

૧૮

ઉરબ્ધ નીધીની ધલગતો (જજલ્રા કક્ષ, ઘટક
કક્ષા લગેયે જેલા ધલલીધ સ્તયોએ)

નોંધ : - અત્રે કોઇ વશામકી કામયક્રભ અભરભાં ન શોમ કોઇ નલગત નથી.

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી
ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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ુ ાભાં રાબાથીઓની માદી
નીચેનાં નમન
ક્રભ

રાબાથીન ંુ નાભ

વશામકની

ભાતાીતા

વંદગીનો

યકભ

– લારી

ભાદં ડ

વયનામ ંુ
જજલ્રો

ળશેય

ગાભ

ઘય
નંફય

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – ૧૪ – ( નનમભવંગ્રશ – ૧૩ )
તેણે આેર યાશતો , યભીટ કે અનધક્રુત ભેલનાયની નલગત
ુ ા મજ
ુ ફ ભાહશતી આલી.
નીચેનાં નમન
*

કામમિભનુ ં નાભ

:

*

પ્રકાય (યાશત/યભીટ/અધધક્રુત)

:

*

ઉદ્દે ળ

:

*

નક્કી કયે ર રક્ષમાંક છે લ્રાં ૫ લમ ભાટે

:

*

ાત્રતા

:

*

ાત્રતા ભાટેનાં ભાદં ડો

:

*

ુલમ જરૂયીમાત

:

*

રાબ ભેલલાની ધ્ધધત

:

*

યાશત/યભીટ/અધધક્રુતની વભમ ભમામદ

:

*

અયજી પી (રાગુ ડતો શોમ ત્માં)

:

*

અયજીનો નમુનો

:

*

ફીડાણની માદી (પ્રભાણત્રો/દસ્તાલેજો)

:

નીચેનાં આેર નમુનાભાં રાબાથીની ધલગત આલી.
ક્રભ રાબાથીન ંુ નાભ

વયનામ ંુ

કામદે વયની મદ્દુ ત
ભાતાીતા લારી

જજલ્રો

ળશેય

નગય/ગાભ

OOOOOOOOOOOOO
*

રાબોન ંુ નલતયણ
કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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ઘય

પ્રકયણ – ૧૫ – ( નનમભવંગ્રશ – ૧૪ )
કામો કયલાં ભાટે નક્કી કયે રા ધોયણો
૧૫.૧

ધલધલધ પ્રવ્રુધતઓ/કામમિભો શાથ ઘયલા ભાટે નક્કી કયે ર ધાયણાની ધલગતો આો.
આ કચેયીભાં વશામની કાભગીયી થતી ન શોમ , કોઇ ભાદંડ નક્કી કયલાનો પ્રશ્ન નથી.
ધવિંચાઇ લસુરાત અંગે વયકાયશ્રી તયપથી નક્કી થમેર નીતી મુજફ લસુરાત લધુભાં લધુ

થામ તેલાં પ્રમત્નો શાથ ધયલાભાં આલેર છે .

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – ૧૬ – ( નનમભવંગ્રશ – ૧૫ )
નલજાણ ુ રૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી
૧૬.૧

ધલજાણુ રૂે ઉરબ્ધ ધલધલધ મોજનાઓની ભાહશતીની ધલગતો આો.
................................................... નીર ............................................

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – ૧૭ – ( નનમભવંગ્રશ – ૧૬ )
ભાહશતી ભેલલાં ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ વલરતોની નલગત.
૧૭.૧

રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે અનાલેર વાધનો ધ્ધધતઓ અથલા વલરતો જેલી કે

કચેયી ગ્રંથારમ

: ઇયીગેળન ળાખા નીચેની તભાભ કચેયીઓભાં વયકાયશ્રી તયપથી
ભોકરલાભાં આલતાં અઠલાડીક/ખલાડીક/ભાવીક અંકો આલે છે .
તથા નીમભોનાં ુસ્તક ઉરબ્ધ છે .

નાટક અને ળો

:

લતમભાન ત્ર

:

પ્રદળમન

:

નોટીવ ફોડો

: જાશેય પ્રધવધ્ધ અંગેનાં ત્રો નોટીવ ફોડમ ઉય યાખલાભાં આલે છે .

કચેયીભાં યે કડમ ન ુ ં ધનયીક્ષણ

: વ્મલક્સ્થત ધનબાલલાભાં આલે છે .

દસ્તાલેજોની નકરો

: આ કમદા શેઠ અયજી કયલાભાં આવ્મેથી

ભેલલાની કામમ ધ્ધધત

: મોગ્મ વત્તાધધકાયી તેભને ભે ર વતાની રૂએ ધનમભોનો બંગ ન થામ તે
યીતે ભાહશતી આલાં મોગ્મ શોમ તો ધનમત પી , નકર પી રઇને
આલાભાં આલે છે .

ઉરબ્ધ મુદ્રીત ધનમભ વંગ્રશ

: વયકાયશ્રી તયપથી આલતાં ઠયાલો , યીત્ર / સુચનાં / ધનમભો ભાટે
એવ.ઓ.પાઇર અધ્મતન યીતે ધનબાલલાંભાં આલે છે .

જાશેય તંત્રની લેફ વાઇટ

: નીર – યં ત ુ કચેયીભાં એકફાયી ધ્ધધત અભરભાં શોમ, ત્માંથી ભાહશતી
ભેલી ળકામ છે .

જાશેય ખફયનાં અન્મ વાધનો

:

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – ૧૮ – ( નનમભવંગ્રશ – ૭૬ )
અન્મ ઉમોગી ભાહશતી
૧૮.૧

રોકો દ્વાયા ુછાતા પ્રશ્નો અને તેનાં જલાફો

૧૮.૨

ભાહશતી ભેલલાં અંગે.
*

અયજી ત્રક ( વંદબમ ભાટે બયે રા અયજી ત્રની નકર )

*

પી

*

ભાહશતી ભેલલાં ભાટેની અયજી કઇ યીતે કયલી કેટરી ટીપ્ણી

*

ભાહશતી આલાનો ઇન્કાય કયલાભાં આલે તેલા લખતે નાગયીકને , અધધકાય અને અીર કયલાની
કામમલાશી

૧૮.૩

જાશેય તંત્ર દ્વાયા રોકોને અાતી તારીભ ફાફત.
*

તારીભ કામમિભનુ ં નાભ અને તેન ુ ં વંક્ષીપ્ત લણમન

*

તારીભ કામમિભ/મોજનાની મુદ્દત

*

તારીભનો ઉદ્દે ળ

*

બૌધતક અને નાનાંકીમ રક્ષમાંકો ( છે લ્લુ લમ )

*

તારીભ ભાટેની ાત્રતા

*

તારીભ ભાટેની ુલમ જરૂયીમાતો ( જો કોઇ શોમ તો )

*

નાણાંકીમ તેભજ અન્મ પ્રકાયની વશામ ( જો કોઇ શોમ તો )

*

વશામની ધલગત ( નાણાકીમ યકભની વશામ જો કોઇ શોમ તો જણલો )

*

વશામ આલાની ધ્ધધત

*

અયજી કયલાં વંકમ ભાહશતી

*

અયજી પી ( રાગુ ડતુ ં શોમ ત્માં )

*

અયજી પી ( રાગુ ડતુ ં શોમ ત્માં )

*

અન્મ પી ( રાગુ ડતુ ં શોમ ત્માં )

*

અયજી પોભમ ( જો અયજી વાદા કાગ ઉય કયલાભાં આલી શોમ તો અયજદાયે ુયી ાડલની
ધલગતો )

*

ફીડાણો / દસ્તાલેજોની માદી

*

ફીડાણો / દસ્તાલેજોનો નમુનો

*

અયજી કયલાની કામમધ્ધધત

*

વંદગીની કામમધ્ધધત

*

તારીભ કામમિભનુ ં વભમત્રક ( જો ઉરબ્ધ શોમ તો )

*

તારીભનાં વભમ ત્રક અને તારીભાથીને જાણ કયલાની ધ્ધધત

*

તારીભ કામમિભ અંગે રોકોભાં જાગ્રુતતાં રાલલાં ભાટે જાશેયાત અંગે.
ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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*
૧૯.૦

જજલ્રા કક્ષા, ઘટક કક્ષા, એભ ધલધલધ સ્તયે તારીભ કામમિભનાં હશતાધધકાયીઓની માદી.
ધનમભવંગ્રશ – ૧૭ ભાં વભાધલષ્ટ ન કયામેર શોમ તેલા , જાશેય તંત્રને આલાનાં પ્રભાણ ત્રો ના
લાંધા પ્રભાણત્ર.

*

પ્રભાણત્ર અને ના-લાંધા પ્રભાણત્રનાં નાભ અને ધલલયણ

*

અયજી કયલાં ભાટેની ાત્રતા

*

અયજી કયલા ભાટેની વંકમ ભાહશતી.

*

અયજી પી ( રાગુ ડતુ શોમ ત્માં )

*

અન્મ પી ( રાગુ ડતુ શોમ ત્માં )

*

અયજી પોભમ ( જો અયજી વાદા કાગ ઉય કયલાભાં આલી શોમ તો અયજદાયે ુયી ાડલાની
ધલગતો )

*

ફીડાણો / દસ્તાલેજોની માદી

*

ફીડાણો / દસ્તાલેજોનો નમુનો

*

અયજી કયલાની કામમધ્ધધત

*

અયજી ભળ્મા છી જાશેય તંત્રભાં થનાય પ્રિીમા

*

પ્રભાણત્ર આલાભાં વાભાન્મ યીતે રાગતો વભમ

*

પ્રભાણત્રનો કામદે વયનો વભમગાો

*

નલીકયણ ભાટેની પ્રિીમા ( જો શોમ તો )

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ

18

ુ ો ‘ઘ’
નમન
(જુઓ નનમભ ૪(૧))
ુ ી ાડલી
અયજદાયને ભાહશતી પય
પ્રેક :

ન.ઇયી/એચ.વી./આય.ટી.આઇ./૧/૧૫

તાયીખ : -

૨૧/૦૧/૨૦૧૫
જાશેય ભાહશતી અધધકાયી
-

લ–

કામમારક ઇજનેય
ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ
અભયે રી
પ્રધત
શ્રી ફી. ડી. યાઠોડ
ઓભળાંધત વોવામટી, શ્રીયં ગ વોવામટી ાછ, ચચત્તર યોડ, - અભયે રી
શ્રી
ભાહશતી ુયી ાડલા ભાટે તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૫ ની આઇ.ડી. નં. ૧૪ નાં વંદબમભાં જણાલલાનુ ં કે,
૨. ભાંગલાભાં આલેરી ભાહશતી, વંદબમ ભાટે આ વાથે ફીડલાભાં આલી છે .
૩. ભાગેરી ધલગતો ૈકી નીચેની અંળત: ભાહશતી આ વાથે ફીડલાભાં આલી છે .
(૧) ....................................
૪. ભાહશતી ુયી ાડલાની ધલનંતીનાં વંદબમભાં, નીચે જણાલેરી ભાહશતી/દસ્તાલેજો નીચેનાં કાયણોવય ુયા ાડી ળકામ તેભ
નથી.
આનો ધલશ્વાસુ

જાશેય ભાહશતી અધધકાયી
-

લ–

કામમારક ઇજનેય
ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ
અભયે રી
ટે રીપોન નં. (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૧૬૪

ભાહશતી અધધકાય પોભમ ન્યુ
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પ્રકયણ – 10
અનધકાયીઓ અને કભયચાયીની ભાહશતી પસ્ુ તીકા
ક્રભ

કભયચાયીન ંુ નાભ

શોદ્દો

એવ.ટી.ડી.

પોન નંફય

પેતવ નંફય

ઇ – ભેઇર વયનામ ંુ

વયનામ ંુ

કોડ
1

શ્રી એચ.કે.ગી

કા.ઇ.

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

2

શ્રી ડી.એ.લાઘેરા

ભ.ઈ.

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

સુખધનલાવ કોરોની, અભયે રી

3

શ્રી એ.આય.ઘોયડે

શેડ ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

ધવધ્ધ્ધધલનામક વોવામટી અભયે રી

4

શ્રી ફી.જી.લાા

ધલ.શી.

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

ગુરુક્રુા નગય, ચચતર યોડ, અભયે રી

5

શ્રી જે.જે.બટ્ટ

વી.ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

નંદનલન વોવામટી અભયે રી

6

શ્રી આય.એવ.કારાલડીમા

વી.ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

દે ના ફેંક વોવામટી અભયે રી

7

શ્રીભતી.એચ.ી.ધત્રલેદી

વી.ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

ભાણેકયા ળેયી નં. – 8 અભયે રી

8

શ્રીભતી. જે.એન.વંલટ

જુ.ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

ગાંધીાકમ વોવામટી અભયે રી

9

શ્રી એભ.ફી.બટ્ટી

જુ.ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

બ્રાશભણવોવામટી અભયે રી

10

શ્રી એવ.ફી.ંડમા

જુ.ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

ડીએરફી વોવામટી અભયે રી

11

શ્રી જે.એચ.ઠુંભય

જુ.ક્રાકમ

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

શીયાભોતી ચોક, અભયે રી

12

શ્રી એભ.ી.ડાફવયા

ટ્ટાલાા

02792

222164

223354

amrpid@yahoo. com

ગજેયાયા અભયે રી

કા.ઇ. જજલ્રા ંચામત અભયે રી

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ આડા ત્રક નલાનો નમુનો
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۩ પ્રકયણ – ૧૨ ۩ ( નનમભવંગ્રશ – ૧૧ )
pratyeka pratyeka

પ્રત્મેક વંસ્થાને પાલામેર અંદાજત્રક
તભાભ મોજનાઓ સુચચત ખચમ અને કયે ર ચુકલણી અંગે અશેલારની ધલગતો
ધલકાવ ધનભામણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય લાશેય તંત્ર ભાટે

૧૨.૧

જુદી જુદી મોજનાઓ અન્લમે જુદી જુદી પ્રવ્રુધતઓ ભાટે અંદાજત્રની ધલગતોની ભાહશતી નીચેનાં નમુનાભં આો.

લય : - ૨૦૧૫ – ૧૬
ક્રભ

મોજનાન ંુ નાભ /

પ્રવ્રનુ ત ળરૂ

પ્રવ્રનુ તનાં

સચુ ચત

ભંજુય

છુટી કયે ર /

છે લ્રાં

ુ લત્તા ભાટે વંપણ
ુ ય
કામયની ગણ

કમાય ની તાયીખ

અંતની

યકભ

થમેર

ુ લામેર યકભ
ચક

લયન ંુ

ણે કાભગીયી ભાટે

યકભ

( શપ્તાની

ખયે ખય

જલાફદાય અનધકાયી

યકભ)

ખચય

૮

૯

૪૦૦.૦૦

૪૦૦.૦૦

પ્રવ્રનુ ત

વદય

અંદાજેર
તાયીખ
૧

૨

૩

૧

૨૭૦૨ નાની ધવિંચાઇ

ફાંધકાભ

મોજનાં /તાલ /

ધનબાલણી

૪

૫

૬

૭

૦૧/૦૪/૨૦૧૫ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ૯૨૭.૯૩ ૬૭૩.૦૦

ફંધાયા

૧૦
કામમારક ઇજનેય
ંચામત ધવિંચાઇ ધલબાગ
અભયે રી
કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ આડા ત્રક નલાનો નમુનો
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અન્મ જાશેય તંત્રો ભાટે
વદય

સચુ ચત અંદાજ ત્ર

ભંજુય થમેર અંદાજ ત્ર

ુ લેર યકભ
છુટી કયે ર ચક

કુ ર ખચય

શપ્તાની વંખ્મા

નોંધ : - અત્રેની ળાખાભાં આલી કોઇ મોજનાકીમ ખચમ નથી.

કામયારક ઇજનેય
ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ
અભયે રી

ભાહશતી અધધકાય પોભમ આડા ત્રક નલાનો નમુનો
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ભાહશતી અનધકાય અનધનનમભન – ૨૦૦૫
જાશેય ભાહશતી અનધકાયી ભદદનીળ ભાહશતી અનધકાયી અીર વત્તાનધકાયીની નનયતુ તી
ક્રભ

કચેયીન ંુ નાભ

જાશેય ભાહશતી અનધકાયી

ભદદનીળ ભાહશતી અનધકાયી

અીર વતાનધકાયી

૧

૨

૩

૪

૫

૧

ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ

કામયારક ઇજનેયશ્રી

શેડ તરાકય

જજલ્રા નલકાવ અનધકાયીશ્રી

અભયે રી

ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ

ંચામત નવિંચાઇ નલબાગ

જજલ્રા ંચામત

અભયે રી

અભયે રી

અભયે રી
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