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તાવના :યેક હેર સ ા મંડળના કામકાજમાં પારદિશતા અને જવાબદારીને ઉ જ
ે ન આપવાના હેતુથી
હેર સ ા મંડળના િનયં ણ હેઠળની માિહતી નાગરીકો મેળવી શકે તેવા માિહતીના અિધકારના
યવહા
તં ની રચના કરવા કે ીય માિહતી પંચ અને તેની સાથે સંકળાયેલ અથવા તેની
આનુસંિગક બાબતોની જોગવાઈ કરવા બાબતના માિહતીના અિધકાર -૨૦૦૫નો અમલ રા
તા. ૧૨-૧૦-૨૦૦૫થી શ

થયેલ છે . આ અિધિનયમ અમલમાં આવતાં માિહતી

માં
વાતં

અિધિનયમ-૨૦૦૨ રદ થયેલ છે . અને નાગિરક નવા અિધિનયમ હેઠળ માિહતી મેળવવાને હ
થયેલ છે . અગાઉ માિહતી

વાતં

દાર

અિધિનયમ -૨૦૦૨ અ વયે નાગરીકો કે ટલીક માિહતી મેળવી

શકતા હતા, પરં તુ આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ પયા

ન જણાતા માિહતીના અિધકાર

બાબતનો અિધિનયમ -૨૦૦૫ ઘડવામાં આવેલ છે . જેનો ઉ ે શ લોકતં માં નાગિરકોને માિહતગાર

રાખવા અને હેરતં ની કામગીરીમાં પારદિશતા લાવવા અને તે ારા
ાચારને કાબૂમાં રાખવા
તેમજ સરકાર અને તેના મા યમો
ને જવાબદાર રહે અને
તેનો િહસાબ માંગી શકે તે
રહેલો છે તેથી હવે જે નાગિરકો માિહતી મેળવવા માંગતા હોય તેમણે અિધિનયમમાં અપવાદ કય
છે તે િસવાય તમામ માિહતી પૂરી પાડવા માિહતીના અિધકાર બાબતના અિધિનયમથી િવ તૃત
કાયદાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે .
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગને પશતી માિહતી સુગમતાથી નાગિરકોને મળી રહે તે આ
પુિ તકાનો ઉ ે શ રહેલો છે આ પુિ તકામાં
મહ મ માિહતી િવભાગ
મિહલા

અને

િનયમસં હમાં

બાળ

ારા

યિકતઓ, સં થાઓ, સંગઠનો વગેરન
ે ે ઉપયોગી

ગટ કરવાનો હેતુ રહેલો છે .

િવકાસ િવભાગને લગતી આ મિહતી પુિ તકામાં નીચે જણાવેલ ૧૭

િવ તૃત

માિહતી

દશાવવામાં

આવી

છે .

તેમજ

િવભાગની

વેબ

સાઈટ

http://wcd.gujarat.gov.in ઉપર પણ આ માિહતી ઉપલ ધ છે . વધુમાં માિહતીના અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫માં

યોજવામાં આવેલ કે ટલાંક મહ વના જુ દા જુ દા શ દોના અથથી

હેર

જનતા અવગત થાય તે હેતુથી પુિ તકાની શ આતમાં યા યાઓ પણ આપવામાં આવી છે .
૧. સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો
૨. અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો
3. િનણય લેવાની િ યા અનુસરવાની કાય પ ધિત
૪. કાય કરવા માટે ન ી કરેલા ધોરણો
૫. િવભાગે કાય કરવા માટે ના અિધિનયમો, િનયમો, િવિનયમો, સૂચનાઓ, િનયમ સં હ અને
દફતરો
૬. હેરતં

અથવા તેના િનયં ણ હેઠળની યિકતઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ અંગન
ે ું પ ક

૭. નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સંબંધી જનતાના સ યો સાથે સલાહ પરામશ અથવા

તેમના
૮.

િતિનિધ વ માટે ની કોઈ ય થા હોય તે તેની િવગત

હેરતં ના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોડ, પિરષદ, સિમિતઓ અને અ ય સં થાઓનું પ ક

૯. અિધકારીઓ અને કમચારીઓની માિહતી પુિ તકા (િડરેકટરી)

૧૦. િવિનયમોમાં જોગવાઈ કયા મુજબ મહેનતાણાની પ ધિત સિહત દરેક અિધકારી અને
કમચારીને
મળતું માિસક મહેનતાણું
૧૧.

યેક સં થાને ફાળવેલ અંદાજપ

૧૨. સહાયકી કાય મોના અમલ અંગન
ે ી પ ધિત
૧૩. આપેલ રાહતો, પરિમટ કે અિધકૃ ત મેળવનારની િવગતો
૧૪. િવ ણુ પે ઉપલ ધ માિહતી
૧૫. માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગત
૧૬.

હેર માિહતી, અપીલેટ અિધકારી નામ અને હો ો અને અ ય િવગતો

૧૭. અ ય ઉપયોગી માિહતી
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગને સંબિં ધત ધણી ખરી માિહતી આ પુિ તકામાં હેર જનતાને
સામેથી જ પુરી પાડી લોકતં ની કામગીરીમાં પારદિશતા લાવવા એક સિન
ય
કરવામાં
આવેલ છે . આમ છતાં, આ પુિ તકા આખરી નથી અને

હેર જનતાના

િતભાવો, સૂચનો

જણાવા બાદ દર વષ આ કારની પુિ તકા િવભાગ ારા અ તન કરવામાં આવનાર છે આશા છે
હેર જનતા આ પુિ તકાનો મહ મ લાભ લેશે તેમજ
હેર જનતા તરફથી માિહતી પુિ તકા

સંબંધી કોઈ સૂચનો હોય તે તે આવકાય છે .
આ માિહતી પુિ તકા િસવાયની િવભાગની કોઈ માિહતી મેળવવી હોય તે અવ યપણે િવભાગના
હેર માિહતી અિધકારીનો સંપક કરીને તથા જે તે માિહતી માટે સરકારે િનયત કરેલ પ ધિત
અનુસરીને મેળવી શકાશે.

તારીખ : ૧/૮/૨૦૧૮

સિચવ

ગુજરાત સરકાર

2

અનુ મિણકા
િનયમ
સં હ
નંબર
૧.
૨.
3.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.

િવગત
તાવના
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગનું યવ થાતં , કાય અને ફરજો
િવભાગના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો
િનણય લેવાની િ યામાં અનુસરવાની કાય પ ધિત
કાય કરવા માટે ન ી કરેલા ધોરણો
કાય કરવા માટે ના િનયમો, િવિનયમો, સૂચનાઓ, િનયમ સં હ અને
દફતરો
િવભાગના િનયં ણ હેઠળની યિ ઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ
અંગેનું પ ક
નીિત ધડતર અથવા નીિતના અમલ સંબંધી જનતાના સ યો સાથે
સલાહ-પરામશ અથવા તેમના િતિનિધ વ માટે ની કોઈ યવ થા હોય
તો તેની િવગત
િવભાગના િનયં ણ હેઠળના બોડ, પિરષદ, સિમિતઓ અને અ ય
સં થાઓનું પ ક
િવભાગના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની માિહતી પુિ તકા
(ડીરે ટરી)
િવિનયોગમાં જોગવાઈ કયા મુજબ મહેનતાણાની પ ધિત સિહત દરેક
અિધકારી અને કમચારીને મળતુ માિસક મહેનતાણું
યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપ
સહાયકી કાય મોના અમલ અંગે પ ધિત
રાહતો, પરમીટ કે અિધકૃ ત અંગેની િવગતો
િવ ણૂ પે ઉપલ ધ માિહતી
માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો
મદદનીશ હેર માિહતી અિધકારીઓ / હેર માિહતી અિધકારી /
એપેલેટ અિધકારીની િવગતો
અ ય ઉપયોગી માિહતી (માિહતી મેળવવા અંગે)

પાના
નં.
૧-૨
૩-૯
૧૧-૧૭
૧૯
૨૧
૨૩
૨૫
૨૭
૨૯-૩૫
૩૭-૪૩
૪૫-૪૭
૪૯-૫૭
૫૯
૬૧
૬૩
૬૫
૬૭
૬૯-૭૩

કરણ૧
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગનું યવ થા તં
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ

માન. મં ી ી
માન. રા. ક.
સિચવ ી
સંયુ

સિચવ

મિહલા િવંગ

ઉપ સિચવ
મિહલા

નાયબ સિચવ

નાયબ સિચવ

નાયબ સિચવ

મહે કમ/તપાસ/ICDS

બજેટ

ઉપ સિચવ

ઉપ સિચવ - બજેટ

ઉપ સિચવ – સંકલન

સે.અ.

સે.અ.

સે.અ.

ગ

ઇ

ડ

સંકલન

િ ં
સે.અ.

સે.અ.

ક

અ શાખા

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

સે.અ.
બ

સે.અ.
બ૧

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ઓિફસ

ર

આિસ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ઓિફસ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

આિસ ટં

મહે કમ

મહેકમ

રોકડ

ઓિફસ

ઓિફસ

ઓિફસ

આિસ ટં

આિસ ટં

ટી

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ના.સે.અ

ટટ

આિસ ટં

ઓિફસ

ઓિફસ

ઓિફસ

આિસ ટં

આિસ ટં

આિસ ટં
ટટ

ઓિફસ
આિસ ટં

ના.સે.અ

કરણ-૧
કાય અને ફરજો
પૂવ ભૂિમકા:
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ સિચવાલયનો વહીવટી િવભાગ છે .જેની રચના વષ ૨૦૦૧ એ મિહલા સશિકતકરણ
વષ તરીકે ઉજવવાની ભારત સરકારની હેરાત અ વયે મિહલાઓ અને બાળકોના સુ ંિથત િવકાસ સાધવાના તેમજ
૬ વષ થી નીચેના વયના બાળકો તથા સગભા ીઓ અને ધા ી માતાઓ માટે પોષક આહાર પુરો પાડવાના હેતુથી
તેમજ ભારત સરકારના મિહલા અને બાળ યાણ મં ાલય સાથે એક સૂ તા જળવાય અને કે
સરકારની
યોજનાઓનો લાભ મળે તે હેતુ થી સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૧ના હેરનામાથી મિહલા અને બાળ
િવકાસની રચના કરવામાં આવી છે .
આ િવભાગ વારા મિહલા અને બાળકોના ક યાણ માટે નીિતનુ ઘડતર કરવામાં આવે છે .તેમજ આ બધી કામગીરી
માટે ઘડવામાં આવેલ નીિતના અમલ પર વે દે ખરેખ રાખવામાં આવે છે .
મિહલા અને બાળ ક યાણને લગતી આશરે ૫૬ જેટલી યોજનાઓ કાયરત છે . જે પૈકી મુ ય વે ૬ વષ થી નીચેના
વયના બાળકો તથા સગભા ીઓ અને ધા ી માતાઓ માટે પોષક આહાર ાય મ હેઠળની માતૃ મંડળ વારા
સવારનો ગરમ ના તાની યોજના,સુખડી(ટે ક હોમ રેશન),દૂ ધ સં વની યોજના,આંગણવાડીના બાળકોને ફળો
આપવાની યોજના, ીજુ ભોજન યોજના,િમશન બલમ સુખમ યોજના,સબલા યોજના, ધાન મં ી માતૃ વંદના
યોજના,બાિલકા સમુિ ધ યોજના,િકશોરી શિકત યોજના,સમાજ સુર ાની યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
કાય અને ફરજો
સિચવાલયની ક ાએ મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ

ારા મુ ય વે નીિત ઘડતરની કામગીરી કરવામાં આવે

છે .
આ ઉપરાંત

ેિ ય કચેરીઓની કામગીરી ઉપર અસરકારક દે ખરેખ તથા િનયં ણની કામગીરી પણ િવભાગ

ક ાએ કરવામાં આવે છે . ખાતાના વડાની તથા

ેિ ય કચેરીઓમાં ફરજો બ વતા રા

પિ ત અિધકારીઓને

લગતી સેવા િવષયક તથા િશ ત િવષયક કામગીરી િવભાગ ક ાએ કરવામાં આવે છે .
િવભાગની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટે લોકો પાસેથી
મિહલા અને બાળિવકાસ િવભાગની અપે ાઓ
૧.

પોતાના કામ માટે શાખા અિધકારી કે તેથી ઉપરના અિધકારીને જ મળો.

૨.

રજુ આત ટૂં કાણમાં અને મુ ાસર આપો.

૩.

અર

કરતા પહેલા તેને લગતી

િવગેરન
ે ી
૪.

ણકારી મેળવો, જ રી હોય તેવા ફોમસ, ફી, સમય-મયાદા,

ણકારી પણ મેળવો.

કચેરીના ટે લીફોન, સાિહ ય, ટે શનરી વગેરન
ે ો ઉપયોગ જ રી લાગે તો સંબિં ધત અિધકારીની
ર

મેળવીને કરો.

૫.

વ છતા, શાંિત અને યવ થા

૬.

િતબંધ મુકેલ માિહતી મેળવવાનો આ હ ન રાખો.

૭.

ળવવામાં મદદ પ થાવ.

અિધકારીને મળવાનું જ રી જણાય તો નામ અને કામની િવગત સાથે િનયત થયેલ િદવસોએ
જ મળવાનું રાખો.

૮.

સવ કમચારી/ અિધકારી સાથે સંપૂણ િવવેક અને િશ ત

ળવીને વતન કરો.

૯.

વહીવટી તં

રીતે દબાણના

પાસે પોતાને ગમતો િનણય લેવડાવવા બા

તેવી અપે ા પણ રાખવામાં આવે છે .

ય

ો ન થાય

િવભાગની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટે લોકો પાસેથી
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગની િવિવધ શાખાઓની કામની વહચણીની િવગતો
ક શાખા
અ શાખા

બ શાખા
બ્.1

:
:

:

ટી/આઇટી

મિહલા વીંગ,ખાતાના વડા/સમાજ ક યાણ બોડ /મિહલા આિથક િવકાસ

િનગમ/મિહલા આયોગ/જૈ ડર િરસોસ સે ટર ની કચેરીનું મહેકમ અને સેવા
િવષયક બાબતો

ICDS ની યોજનાની કામગીરી,
ICDS ખાતાના વડા/તાબાની કચેરીનું મહેકમ અને સેવા િવષયક બાબતો

ગ શાખા

:

ઇ શાખા

:

ડ શાખા
ર

થાિનક મહેકમ /રોકડ/ ટોર/ર

ટી શાખા

રોકડ શાખા
કચેરીના કામકાજનો
સમય
કચેરીનું સરનામું

િવભાગ/ખાતાના વડાની ાથિમક તપાસ/ખાતાકીય તપાસને લગતી
કામગીરી
િવભાગના બજેટ અને મોનીટરીંગની કામગીરી

:

સંકલન ની કામગીરી

:

િવભાગમાં આવતી જતી ટપાલની નોંધણી અને આઈ.ટી.ને લગતી કામગીરી

:

િવભાગના કમચારીઓ/અિધકારીઓના પગાર/ ભ થાનો ઉપાડ/વહચણી વગેર ે

:

કચેરી શ

થવાનો સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે

કચેરી બંધ થવાનો સમય : સાંજના ૦૬:૧૦ કલાકે
:

મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ,
ગાંધીનગર

લોક નં. ૯, છ ો માળ, સિચવાલય,

મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગને ફાળવવામાં આવેલ િવષયો :
૧.

મિહલા અને બાળ ક યાણ માટે વહીવટી તં

૨.

પોષક આહાર કાય મ

૩.

અનૈિતક વેપાર િનય ણ અિધિનયમ ૧૯૮૬

૪.

મિહલાઓને સમથ બનાવવા માટે ના સંગઠનોને નાણાકીય સહાય

૫.

મિહલાઓને સમથ બનાવવા માટે ના દ તાવે કરણ અને િહમાયત.

૬.

કે િ ય અને રાજય ક યાણ બોડ ની વૃિતઓ સાથે સંકળાયેલી તમામ બાબતો.

૭.

દહેજ િત બંધક અિધિનયમ,૧૯૬૧

૮.

ઘરેલુ િહસા અિધિનયમ-૨૦૦૫ પાિરવાિરક િહં સા સામે

ીઓના ર ણ બાબતનો અિધિનયમ.

૯.

મહીલા અને બાળ ક યાણ અને અ ય િવભાગોમાં ચાલતી મિહલા અને બાળ ક યાણ ની વૃિતઓનું સંકલન

૧૦. મહીલા અને બાળકો સાથે અનૈિતક યવહાર સંદભે ભારત સરકાર તથા અ ય સં થાઓ સાથેનો પ
૧૧. મિહલા અને બાળકોને લગતી વૃિતઓનું આયોજન,સંશોધન,મૂ યાંકન,િનયમન,પરીયોજના તૈયાર

યવહાર

કરવી,તાલીમ અને આંકડાકીય માિહતી
૧૨.

યુનાઇટે ડ નેશ સ િચ ડન ઇમરજ સી ફં ડ(યુિનસેફ) તથા તેના જેવી મિહલા અને બાળ કલયાણના સંદભ માં

કામ
કરતી સં થાઓ સાથેનો પ

યવહાર.

૧૩.

રાજય મિહલા આયોગને લગતી કામગીરી.

૧૪.

બાિલકા સમૃિ ધ યોજના.

૧૫.

મિહલાઓની

િતય સતામણી કામકાજના થળે મિહલાઓની

ફિરયાદ િનવારણ) અિધિનયમ ૨૦૧૩ગુજરાત પેટન
૧૬.

િતય સતામણી(િનવારણ, િતબધ અને

માણેની આિદ િત િવ તાર માટે ની કામગીરી

વયં િસ ધા

૧૭. મિહલા સામ ય (રદ કરેલ છે.)
૧૮. િવધવાઓના પે શન ને લગતી કામગીરી.
૧૯. (૧) (સામા ય વહીવટ િવભાગને ફાળવેલા િવષયોમાં, નોંધ નંબર-૪૫ હેઠળ આવી જતી હોય તે િસવાયના)
િવભાગના વહીવટી િનયં ણ હેઠળના તમામ રા
નોકરીની િનમણુક
ં ો, પદ િનયુિ

પિ ત અિધકારીઓ અને િબનરાજપિ ત સરકારી

ઓ, બદલીઓ, બઢતીઓ, વ ણુક, ર , મંજુરી, પે શન વગેરન
ે ે લગતી

તમામ
બાબત.
(૨) િવભાગના વહીવટી િનયં ણ હેઠળના સિચવાલય કે ડરના વગ-૧ અને વગ-૨ના અિધકારીઓને
પે શન મંજુર કરવાને લગતી તમામ બાબતો અને
(૩) િવભાગના વહીવટી િનયં ણ હેઠળના સિચવાલય કે ડરના વગ-૨ના અિધકારીઓના સંબધ
ં માં ર
મંજુર કરવાને અને ગુજરાત રા
અનુ માંક ૩ થી ૮માં િનિદ

કયા

સેવા ( િશ ત અને અપીલ ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬માં
માણે િશ ા કરવા માટે ની િશ ત ભંગની કાયવાહી શ કરવાને

લગતી
તમામ બાબતો(સા.વ.િવ હેઠળની નોંધ નંબર-૪૫ પણ જુ ઓ.)
૨૦. રા

ના હેતુઓ માટે સરકારમાં િનિહત થયેલા કે સરકારના કબ

હેઠળના અને મિહલા અને બાળ િવકાસ

િવભાગને સોંપાયેલા કામ, જમીન અને મકાન
૨૧.

આ સુિચમાંની કોઈપણ બાબતના હેતુઓ માટે તપાસ અને આંકડા

૨૨.

કોઈ કોટમાં લેવાતી ફી િસવાય આ સુિચમાંની બાબતો માટે ની ફી

મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ હે ઠળ આવેલ અ ય કચેરીઓના સરનામા :
૧. કિમશનર ી(ICDS), મિહલા અને બાળ િવકાસની કચેરી
લોક નં .૨૦,ડો.

વરાજ મહેતા ભવન સેકટર – ૧૦, ગાંધીનગર.

૨. અિધક કિમશનર ી(મિહલા વીંગ), મિહલા અને બાળ િવકાસની કચેરી
લોક નં .૨૦,ડો.
૩. અ ય

વરાજ મહેતા ભવન સેકટર – ૧૦, ગાંધીનગર.

ી ,ગુજરાત રાજય મિહલા આયોગ, લોક નં .૬/૨, ડો.

વરાજ મહેતા ભવન સેકટર – ૧૦, ગાંધીનગર.

૪. મેને ં ગ ડીર ેકટર ી, ગુજરાત રા
મિહલા આિથક િવકાસ િનગમ, લોક નં .૮/૮,ઉધોગ ભવન,સેકટર૧૧,ગાંધીનગર
૫. સિચવ ી,ગુજરાત રાજય સમાજ ક યાણ બોડ ,૨૧,અશોક નગર સોસાયટી,લીટલ ફલાવર કૂ લ
પાછળ,ભઠઠા પાસે,સરખેજ રોડ,અમદાવાદ ૭
૬. િનયામક ી,જે ડર િરસોસ સે ટર , લોક નં.૧,પોલીટે કિનક ક પાઉ ડ ,આંબાવાડી,અમદાવાદ

કરણ -૨
િવભાગના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજો
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના અિધકારીઓના સ ાઓ, ફરજો નીચે મુજબ છે .
સિચવ ી
નાયબ સિચવ ી
(મહેકમ/તપાસ/ICDS)

:
:

સંયુકત સિચવ ી
(મિહલા વીંગ)

નાયબ સિચવ ી
:
(બજેટ/મોનીટરીંગ/સંકલન)
નાયબ સિચવ ી
(સંકલન)
ઉપસિચવ (સંકલન)
ઉપસિચવ ી(મહે કમ)
:

ઉપસિચવ ી(બજેટ)
ઉપસિચવ ી (મિહલા
વીગ)





:

િવભાગના વહીવટી વડા તરીકે કામ કરે છે .
િવભાગનું થાિનક મહેકમ/ર
ટી/ ટોર/રોકડ/આઇટી િવષયક
બાબતોની કામગીરી
ICDS ખાતા વડાની અને ેિ ય કચેરીના અિધકારીઓની/
કમચારીઓની સેવા અને મહેકમ િવષયક બાબતોની કામગીરી
ICDS ની પોષક આહાર તથા આગણવાડીની જુ દી જુ દી યોજનાઓની
કામગીરી
ખાતાકીય તપાસની કામગીરી
ખાતાના વડાની અને ેિ ય કચેરીના અિધકારીઓની/ કમચારીઓની
સેવા અને મહેકમ િવષયક બાબતોની કામગીરી
મિહલા વીંગ,ગુજરાત રાજય મિહલા આયોગ,ગુજરાત મિહલા આિથક
િવકાસ િનગમ લી. ,ગુજરાત રાજય સમાજ ક યાણ બોડ ,જે ડર િરસોસ
સે ટર ના અિધકારી/કમચારીઓની સેવા અને મહેકમ િવષયક
બાબતોની કામગીરી,તથા ઉકત કચેરીઓ ને સંબંિધત યોજનાઓની
કામગીરી.
બજેટ, તેમજ આયોજનને લગતી કામગીરી
સંકલનની કામગીરી
સંકલનની કામગીરી
િવભાગનું થાિનક મહેકમ/ર
ટી/ ટોર/રોકડ/આઇટી િવષયક
બાબતોની કામગીરી
ખાતાકીય તપાસ કામગીરી
ICDS ખાતા વડાની અને ેિ ય કચેરીના અિધકારીઓની/
કમચારીઓની સેવા અને મહેકમ િવષયક બાબતોની કામગીરી
ICDS ની પોષક આહાર તથા આંગણવાડીની જુ દી જુ દી યોજનાઓની
કામગીરી
બજેટને લગતી કામગીરી યોજના િવષયક કામગીરી, મોનીટરીંગની
કામગીરી વગેર ે
મિહલા વીંગ,ગુજરાત રાજય મિહલા આયોગ,ગુજરાત મિહલા આિથક
િવકાસ િનગમ લી. ,ગુજરાત રાજય સમાજ ક યાણ બોડ ,જે ડર િરસોસ
સે ટરના અિધકારી/કમચારીઓની સેવા અને મહેકમ િવષયક
બાબતોની કામગીરી,તથા ઉકત કચેરીઓ ને સંબંિધત યોજનાઓની
કામગીરી.

સરકારના નાણાં િવભાગ ારા કાિશત કરવામાં આવેલ ગુજરાત નાણાકીય(સ ા સોંપણી)
રા
િનયમોથી િવભાગના જુ દી જુ દી ક ાના અિધકારીઓને જુ દી જુ દી નાણાકીય સ ાઓ આપવામાં
આવેલ છે આ ઉપરાંત વખતો વખત જે સ ાઓ અને ફરજો િનયમો/ ઠરાવો વગેરથ
ે ી સોપવામાં આવે
તેનુ પાલન કરવામાં આવે છે .
માનનીય મં ી ી ારા િવિવધ િવષયો પર વે િનણય લેવાની સ ા િવભાગના િવિવધ ક ાના
અિધકારી ીઓને આપવામાં આવી છે. જેની િવગતો િવભાગના નોટીસ બોડ ઉપર મુકવામાં આવી
છે .

કરણ ‐ ૨
અિધકારીઓની સ ા અને ફરજો
૩.
(૧)
(અ)

મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો.
હો ો : સિચવ
વિહવટી સ ાઓ‐:

૧.

િવભાગના તેમજ િવભાગના િનયં ણ હેઠળના વગ – ૧ ના અિધકારીઓની ા ર , વાહન પેશગી
અ ય પેશગીઓ ભિવ યનીિધમાંથી પેશગી અને ઉપાડ, પ શન, જ
ે ુ ઇટી વગેર ે મંજુર કરવા બાબત
તથા તેમની લગતી સવ મહેકમની બાબતો િવભાગના વગ – ૨ અને વગ – ૩ ના કમચારીઓને ઉ તર
પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત .
વિહવટી િનયં ણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરી રા
સેવા કિમશનની ભલામણથી સીધી
ભરતીથી પસંદગી પામેલ વગ – ૨ ના) રા પિ ત (અિધકારીઓની િનમણૂક
ં
િવભાગના િનયં ણ હેઠળના વગ – ૨ ના અિધકારીઓને િશ ત ભંગના પગલાં, િશ ાને લગતા હુ કમો
કરવા બાબત, સામ ય વિહવટ િવભાગના હુ કમને આિધન રિહને નોકરીમાં પાછા લેવાની દરખા તો,
બદલી, બઢતી, લાંબા ગાળાની તાલીમની દરખા તો.
િવભાગના િનયં ણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓના વગ – ૨ ના અિધકારીનાં સંબધ
ં ના ૫૦ થી
૫૫ વષ સમીપ રા નામું, િનવૃિ અથવા નોકરીમાં ચાલુ રાખવા બાબત તથા ખાનગી અહેવાલ
િવ ધની નોંધ સામેની રજૂ આત.
િવભાગના િનયં ણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓના વગ – ૨ ના અિધકારીઓની બદલી.
વગ – ૧ અને વગ – ૨ ના રા પિ ત અિધકારીઓની નોકરી માં થયેલ તૂટ સાંધવા બાબત.
િવભાગ અને િવભાગના િનયં ણ હેઠળના અિધકારીઓ, કમચારીઓને પાસપોટ અને િવઝા મેળવવા
માટે ના વાંધા માણપ ) એન.ઓ.સી (આપવા બાબત.
િવભાગના અિધકારીઓને તથા ખાતાના વડાઓને ગુજરાત મુ કી સેવા િનયમો – ૨૦૦૨ હેઠળ રા
બહાર મુસાફરી કરવા માટે ની પરવાનગી.
િવભાગના અિધકારીઓને તથા ખાતાના વડાઓને નાણા િવભાગના આદે શો અનુસાર હવાઇ
વાસની મંજુરી આપવા બાબત.
સંયુ સિચવ, નાયબ સિચવ અને ઉપ સિચવના વતન હેર કરવાના કે સો.
અિધકારીઓને તેમજ શાખાઓને કામની વહચણી કરવા બાબત.
િવભાગના અિધકારીઓને રહેઠાણના ટે લીફોન મંજુર કરવા બાબત.
અનામી તથા િબ ઓને નામે કરેલી અર ઓની તપાસ અિધકારીને સોંપવા બાબત.
સિચવ ીની નાણાકીય સ ાઓ‐:

૨.
૩.

૪.

૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
(બ)

િનચેની િવગતો નાણા િવભાગના વતમાન િનયમોને આિધન રહેશે.
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.

અંદાજકીય અનુદાન અને પુ:િવિનયોગની વહચણી અને પુન:વહચણી
બાંધકામ માટે નાણાનો પુન:િવિનયોગ
.૫૦,૦૦૦ ‐/સુધીના ખાતાકીય મહેસૂલની િબન વસુલાત પા બાબતોની માંડવાળ
વાહનોને નકામા ગણી કાઢવા માટે તેમજ િન પયોગી ચીજવ તુઓનો િનકાલ કરવા અંગે.
૧૦,૦૦,૦૦૦ /સુધીની મયાદામાં સરકારી મકાનોમાં સુધારા વધારા કરવા.
સરકારી કમચારીઓના પગાર અને ભ થાંની અથવા ઇ ફાની બાકી રકમ માટે ના હ દાવા.
હુ કમનામાંની બાકી રકમની ચૂકવણીને મંજુરી આપવી.
આકિ મક ખચમાંથી જેમને પગાર અપાતો હોય તેવા કમચારી વગને રોજગાર .
મોટરકાર અને પની મરામત (છુટાભાગોની િકં મત સિહત)
ખાનગી એજ સીઓ મારફત કરવામાં આવતુ મુ ાણાલય અને બાંધકામ.
કાયમી પેશગી મંજુર કરવાની સ ા.
પિરવહન ખચ કમચારી વગનું વાસ ભ થું, આકિ મક ખચ િવગેર ે સિહત દશનો અંગેનું ખચ મંજુર
કરવા અંગેની સ ા.
૧૩. પરચૂરણ ખચ મંજુર કરવાની સંપૂણ સ ા.

(બ)

હો ો : નાયબ સિચવ
વિહવટી સ ાઓ‐:
૧
૨
૩.
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

િવભાગના િનયં ણ હેઠળના િબનરાજપિ ત કમચારીઓના પે શન કે સો તેમજ સામા ય િનયમોની
અવગણના થતી ન હોય તો િવભાગના રાજપિ ત અિધકારીઓના પે શન મંજુર કરવા બાબત .
િવભાગના વગ– ૩ના કમચારીઓની બદલી,ર પે શન વગેર ે મહેકમને લગતી બાબતો અને અ ય
મહેકમને લગતા
ો.
સરકારી કામકાજ માટે મળે લ મીટીગમાં આપવામાં આવતા ચા‐કોફીના ખચની મજુ રી
વગ‐૧ અને વગ‐૨ના અિધકારીઓની અ ય નોકરી માટે ની અર ઓ મોકલવા બાબત.
જૂ થ િવમા યોજનાના નાણાની ચૂકવણી કરવા બાબત.
ઓડીટ વાંધાઓ અને િહસાબો મેળવવા બાબત.
ગુજરાત રાજય િશ ત અને વતુણૂક િનયમો હેઠળ સરકારને કરેલ વહીવટી અપીલો.
િવભાગના વગ ૩ના કમચારીઓની બદલી.
સિચવાલય ના બી વગ ના અિધકારીઓની ર મંજૂર કરવા બાબત.
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના િબનરાજયપિ ત કમચારીઓને િતિનયુિકત પર મોકલવા
બાબત.
વગ ૨ના‐અિધકારીઓની અ ય નોકરી માટે ની અર ઓ મોકલવા બાબત.
િવભાગ ની હં ગામી જ યાઓને ચાલુ રાખવા તેમજ કાયમી જ યાઓ ફે રવવા બાબત.
જે કે સોના િનકાલ કરવા ઉપસિચવ સ મ ન હોય તેવા કે સો અને ખાતાકીય તપાસ અંગેનો કે સો.
વગ ‐૨ના અિધકારીઓ માટે ખાતાકીય પરી ા.
વગ‐૩ના કમચારીઓને ૫૫ વષ બાદ નોકરીમાં ચાલુ રાખવાની દરખા તો.

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭ િબનરાજયપિ ત કમચારીઓના પગાર નકકી કરવા બાબત.
૧૮
વતમાન િનયમોને આિધન રહી ને ફી અને માનદવેતન મંજૂર કરવા બાબત
નાયબ સિચવ ીની નાણાકીય સ ાઓ‐:
(નીચેની િવગતો નાણા િવભાગના વતમાન િનયમોને આિધન રહેશે)
૧.
૨.
૩
૪
૫
હો
૧
૨
૩
૪
૫.
૬
૭
૮

િવભાગના વગ.૩ અને વગ.૪ના કમચારીઓ ખાસ િક સામા જનરલ ો‐ફં ડમાંથી પેશગી એડવા સ
તથા અ ય તહેવારો પર ફે ટીવલ એડવા સ મંજૂર કરવાની દરખા તો.
.૫૦૦૦‐સુધી િકમતના ડેડ ટોક ઉ પયોગમાં લઇ શકાય તેવી વ તુઓના અથવા અ ય રીતે િનકાલ
કરવા બા ત.
િવભાગ માટે ટે શનરીની ખરીદી કરવા અંગે.
વધારાનો ચાજ સંભાળવા માટે ચાજ એલાઉ સ મંજૂર કરવુ.
વાહન,ઝે રો મશીન તેમજ રીસો ાફના વી ણુ મશીનના ઉપકરણોના રીપેરીંગ અંગેની કામગીરી.
ો : ઉપ સિચવ
વિહવટી સ ાઓ‐:
ી વગના કારકુ ન સંવગના અને ચોથા વગના કમચારીઓને લગતી મહેકમને લગતી બધી બાબતો
જેવી કે ,િવભાગમાં િનમણૂક
ં ,બદલીઓ,ર ,પે શન .
સેવા અને પગારના િનયમોના અથઘટન માટે નાણા િવભાગ અને સામા ય વહીવટ િવભાગને
મોકલવાના જ રી કે સો.
િવભાગ( ખુદ)ને લગતી મહેકમની અ ય તમામ બાબતો,જેમાં નાયબ સિચવની મંજૂરીની આવ યકતા
ન હોય તે.
િવભાગના શાખા િનરી ણ ાય મ ,ટે બલ િનરી ણ ાય મ બહાર પડવા અને તેનો અમલ કરવા
અંગે.
િવભાગના િનયં ણ હેઠળની કચેરીઓની અનામત જ યાઓ અંગેની માિહતી મોકલવા બાબત.
િવભાગ માટે પુ તકોની ખરીદી કરવા અંગે.
મુકરર કરેલ નમૂનાઓના પ કો છપાવવા બાબત.
અંદાજ
ની દરખા તો /
ક ,સુધારેલા અંદાજો અને પુરક માંગણી નાણા િવભાગને મોકલવા
બાબત.

૯

િબનરાજયપિ ત કમચારીઓને સામા ય િનયમોનુસાર ખાતાકીય પરી ાના િહ દી પરી ાઓ તથા
ાદે િશક ભાષાને લગતી પરી ાઓમાં બેસવા દે વાની પરવાનગી આપવા તથા તેની અ ય બાબતો.
૧૦ કમચારીઓના ઇ ફા મંજૂર કરવા બાબત.
૧૧
સરકારી કમચારીઓના ખાનગી અહેવાલ અને તેને આનુષાંિગક બાબતો.
૧૨ િવભાગના િબનરાજયપિ ત કમચારીઓને નોકરીઓને નોકરી,આવક,ના –વાં ધા માણપ આપવા
બાબત.
૧૩
યવ થા અને કાયરીિત તેમજ વહીવટ સુધારણાને લગતી બાબતો.
૧૪ િહસાબનું મેળવણુ.
૧૫ નવેસર િનમણૂંક કરવામાં આવેલ કમચારીઓની દાકતરી તપાસ અને પૂવ ઇિતહાસ તથા ચાિર ની
ખરાઇ.
૧૬ િવભાગની ટાફકારની િનભાવણી અને દુ ર તી માટે વાિષક .૫૦૦૦/‐ વધુ નહી તેટલા આવતક અને
.૧૦૦૦૦/‐ થી વધુ તે લા અનાવતક ખચ ને લગતી નાણાકીય દરખા તો.
૧૭ વગ ૩‐અને વગ ‐૪ને વધારાની જ યા સભાળવા બાબત અંગે ચાજ એલાઉ સ મંજૂર કરવા અંગે.
ઉપ સિચવ ીની નાણાકીય સ ાઓ‐:
( નીચેની િવગતો નાણા િવભાગના વતમાન િનયમોને આિધન રહેશે)
૧

. ૨૫૦૦૦/‐ સુધીના મકાન બાંધકામના ખચ ને વહીવટી મંજુરી આપવાની દરખા ત નાણા
િવભાગના વખતોવખતના િનયમોનુસાર.
૨
.૫૦૦૦/‐ વધુ નહી તેટલા આવતક અને .૧૦૦૦૦/‐ થી વધુ તેટલા અનાવતક ખચ ને લગતી
નાણાકીય દરખા તો દરખા તો નાણા િવભાગના વખતોવખતના િનયમોનુસાર.
૩
વાહન,ટાઇપ રાઇટર,કો યુટર,ફિનચર િવગેરન
ે ી િનયમોનુસાર ખરીદી િવગેરન
ે ી બાબત.
૪
વગ ‐ ૩ના પગાર નકકી કરવા બાબત તેમજ તેને સંબંિધત લેણી રકમના પગાર અને ભ થાંની ચૂકવણી
બા ત.
૫
વગ‐૪ના કમચારીઓને ધુલાઇ ભ થું ,ગરમ કાપડ,સુતરાઉ કાપડ, રેઇન કોટ અને છ ી તેમજ પૉશાક
પૂરા પાડવા બાબત.
હોદદોઃસેકશન અિધકારીઃ‐
શાખાને ફાળવેલ કામગીરી અંગે તેઓના હ તક ના કમચારીઓ પાસેથી યો ય રીતે રજૂ આત થયે
કામગીરી સમયસર પૂણ થાય તે જોવુ તેમજ અગ ય ની બાબતો વયં હાથ ધરી તે સમય મયાદામાં પૂણ થાય
તે જોવુ.
હોદદોઃનાયબ સેકશન અિધકારીઃ‐
તેઓને સોંપાયેલ બાબતો પર વે સરકારના વતમાન િનયમો અને નીિત મુજબ ચકાસણી કરી દરખા તો
સરકારને િનણય અથ રજૂ કરવી.
અિધકારીઓ અને કમચારીઓની ફરજોઃ‐
િવભાગના તમામ અિધકારી/ કમચારીઓને તેમને સોંપાયેલ કામગીરી જે તે િનયમોને અને હુ કમોને
યાને રાખીને ખંત પૂવક બજવવાની ફરજ છે .

કરણ-૩
િનણય લેવાની
૧.

ીયામાં અનુસરવાની કાયપ ધિત

જુ દા જુ દા મુ ાઓ અંગે સિચવાલય કચેરી કાયપ ધિત તથા વખતો વખત થતાં પિરપ ો
િનણય
લેવા
માટે
કઇ / ઠરાવોની સૂચનાઓ મુજબની કાયપ ધિત.
કાયપ ધિત
અનુસરવામાં
આવે છે.

૨.

અગ યની બાબતો માટે કોઇ
ખાસ િનણય લેવા માટે ની
દ તાવે

કાયપ ધિત

/

ઠરાવેલી

કાયપ ધિતઓ

/

િનયત માપદં ડો / િનયમો

કયા કયા છે ? િનણય લેવા મટે
કયા કયા
તરે િવચાર
કરવામાં આવી છે ?

-

સરકારી કામકાજ માટે િનયત કરેલ જુ દા જુ દા િનયમ
સં હો જેમ કે બજેટ મે યુઅલ, િતજોરી િનયમો,
નાણાંકીય સતા સોંપણીના િનયમો વગેર.ે

-

સિચવાલય કચેરી કાયપ ધિતમાં દશા યા મુજબ કાગળો
રજુ આતો માટે નોંધ – િનણય માટે રજુ કરવાની રહે છે .
િનણયો લેવા માટે જ ર મુજબ ના.સે.અ. / સે.અ.
ક ાએથી રજુ થતાં કે સો ઉ.સ. / ના.સ. / સિચવ ી કે
મં ી ી ક ા સુધી િવચારણામાં લેવાના રહેશે.

૩.

૪.

િનણયને
જનતા
સુધી વહીવટી કામગીરી હેર જનતાને સીધી પશતી નથી.
પહોંચાડવાની કઇ
યવ થા
છે ?
િનણય લેવાની
ીયામાં (૧) સે શન અિધકારી
જેનાં મંત યો લેવાનાર છે તે
(૨) ઉપસિચવ
અિધકારીઓ કયા છે ?
(૩) નાયબ સિચવ
(૪) અ સિચવ / સંયુ

સિચવ

(૫) માન. રા. ક. મં ી ી
(૬) માન. મં ી ી
(૭) માન. મુ ય મં ી ી

૫.

િનણય
લેનાર
અંિતમ સ ાસોંપણીના હુ કમો અનુસાર નાણાં િવભાગની સુચના
સ ાિધકારી કોણ છે ?
અનુસાર અને સા.વ.િવભાગની ચેનલ ઓફ સબમીશન અંગેની
સુચનાઓ અનુસાર.

કરણ-૪

કાય કરવા માટે ન


ી કર ેલા ધોરણો

િવભાગમાં દરેક ક ાના અિધકારીઓ તથા કમચારીઓને િનયત િવષયની કામગીરી સોંપવામાં આવે
છે .



સોંપવામાં આવેલ િવષયો પર વે કરવાના કાય ના
તથા કામકાજના િનયમો
વહીવટ િવભાગ

માણના ધોરણો સરકારની કચેરી કાયપ ધિત

ારા િનયત કરવામાં આવે છે . જે અંગેના નીિત િવષયક િનણયો સામા ય

ારા લેવામાં આવે છે .

કરણ– ૫
િવભાગના કાય બ વવા માટે િવભાગની પાસેના / િવભાગના િનયં ણ
હે ઠળના/િવભાગના કમચારીઓ વારા ઉપયોગમાં લેવાતા
િનયમો,િવિનયમો,સૂચનાઓ,િનયમસં હો અને ર ેકડ
આ િવભાગ વારા કાય કરવા માટે િસ ધ કરવામાં આવેલ એકટ /
/ઠરાવોની યાદી નીચે મુજબ છે .

હેરનામા/અિધિનયમો

૧. ધી ગુજરાત ટે ટ કમીશન ફોર વુમન એકટ (સન ૨૦૦૨નો અિધિનયમ માંક
‐૧૨)તા.૬/૪/૨૦૦૨
૨

દાય
િતબંધ અિધિનયમ,૧૯૬૧(સન ૧૯૬૧નો ૨૮મો અિધિનયમ)(સન‐૧૯૭૩ના
૩૧/૧૨/૧૯૭૩ સુધી સુધાયા માણે

િતબંધ અિધિનયમ,૧૯૬૧ અ વયે મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ(ગુ.રા)નું
૩ દાય
હે રનામુ(તા.૧૧/૧૧/૨૦૦૩)
૪ અનૈિતક વેપાર(િનવારણ) અિધિનયમ‐૧૯૫૬(સન ૧૯૫૬નો અિધિનયમ માંકઃ
૧૦૪)સન ૧૯૯૪ના િડસે બર મિહનાની ૩૧મી તારીખે અમલમા હોય તે માણે )
પ્ ધર ેલુ િહં સા સામે ી ર ણ અિધિનયમ,૨૦૦૫(સન ૨૦૦૫ના ૪૩ના)ની કલમ ૩૭ થી
મળે લ સ ાની એ કે સરકાર,(ભારત સરકાર મહીલા અને બાળ િવકાસ
મં ાલય,નવી દી હી વારા ૧૭/૧૦/૨૦૦૬
૬ સરકારી,અધસરકારી, અને ખાનગી નોકરી કરતી મિહલાઓની િતય સતામણી
અટકાવવા ઉ ચ ક ાની સિમિતની રચના બાબત.ઠરાવ માંકઃ
મજસ/૧૦૨૦૦૦આઇ.૧૫૬(૨૩૩૫/૦૬)‐અ સિચવાલય,ગાંધીનગર.તા.૨૨/૩/૨૦૦૭
૭ નારી ગૈારવ નીિત ૨૦૦૬‐ઠરાવ માકઃ મહય/૧૦૨૦૦૬/૫૭૭/અ,સિચવાલય,ગાંધીનગર.
તા.૩૦/૧૦/૨૦૦૬
ટે શન એકટ ૧૮૬૦ તથા
૮ જે ડર િરસોસ સે ટર ,અમદાવાદની નોંધણી સોસાયટીઝ ર
બો બે પિ લક ટ ટ એકટ ૧૯૫૦ હે ઠળ કરવા બાબત.મિહલા અને બાળ િવકાસ
િવભાગનો ઠરાવ માંકઃ
મહય/૧૦૨૦૦૪/૭૧૯/અ,સિચવાલય,ગાંધીનગર.તા.૨૯/૩/૨૦૦૪
૯ ટે પ, વધાર, શોટ ટે હોમ,વિકગ િવમેન હો ટે લ,નોરાડ‐આ કે પુર કૃ ત યોજનાઓ
માટે એક જ સ ાિધકૃ ત સિમિત‐મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ,ગુજરાત રાજય
ઠરાવ માંકઃ મહય/૧૦૨૦૦૩/આઇ/૧૮૬/અ તા.૧૯/૧૧/૨૦૦૩
નોંધઃ ઉપરોકત તમામ એકટ/ઠરાવ િવભાગમાં ઉપલ ધ છે .

િનણય લેવાની

િ યામાં અનુસરવાની કાયપ ધિત



િનણય લેવા માટે ની પ ધિત, કચેરી કાયપ ધિત ૧૧માં િનયત થયા મુજબની છે .



િવભાગમાં, િવભાગ ક ાએ જુ દા જુ દા િનણય લેનાર સ ાિધકારી જુ દા જુ દા છે .



ગુજરાત સરકારના કામકાજના િનયમો-૧૯૯૦ના િનયમ -૧૫ મુજબ, મં ીમંડળ, માન.
મુ ય મં ી ી તથા માન.મં ી ી, િવભાગને ફાળવેલ િવષયો પર વે િનણય લેવાની
સ ાઓ ધરાવે છે .



માન. મં ી ી

ારા તેઓને મળતી િનણય લેવાની સ ા ,િવભાગના અિધકારીઓને

આપવામાં આવી છે , જેની િવગતો િવભાગના નોિટસ બોડ પર મુકવામાં આવી છે .


િવભાગમાં પણ જુ દા જુ દા િવષય પર વે ફાઈલોની િવચારણાના તર ન
આ યા છે . જેની િવગતો િવભાગના નોિટસ બોડ પર મુકવામાં આવી છે .

ી કરવામાં

કરણ – ૬

િવભાગના િનયં ણ હે ઠળની યિ


ઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ અંગેનું પ ક

સામા ય રીતે િવભાગમાં હાથ ધરવામાં આવતા િવષયો અંગેનું તમામ સાિહ ય જેવું કે ઠરાવો,
પિરપ ો, િનયમ સં હો, અિધિનયમ વગેર ે તમામ દ તાવેજો સંબંિધત શાખામાં ઉપલ ધ હોય
છે . આ તમામ દ તાવેજો શાખા અિધકારીના િનયં ણમાં રહે છે .



દરેક શાખામાં, તે શાખામાં હાથ ધરવામાં આવતા િવષયોની સંબિં ધત હુ કમો અંગે અ તન
િસલે ટ ફાઈલ રાખવામાં આવે છે . જે પણ શાખા અિધકારીના િનયં ણમાં હોય છે. ચાલુ ફાઈલો
તથા બંધ થયેલ ફાઈલોનો રેકડ તથા અગ યના દ તાવેજો તથા અહેવાલો શાખામાંથી ઉપલ ધ
થઈ શકે છે .

કરણ – ૭
નીિત ધડતર અથવા નીિતના અમલ સંબંધી જનતાના સ યો સાથે સલાહ- પરામશ અથવા તેમના
િતિનિધ વ માટે ની કોઈ વયવ થા હોય તો તેની િવગત


નીતીના ધડતર તથા િનતીના અમલ સંદભ િનયત પ ધિત અમલમાં છે . મહ વની નીિતઓનું ધડતર
િવધાનસભાના સ યો ારા િવધાનસભામાં ચચા બાદના િનણય બાદ લેવામાં આવે છે. વતમાન
પ ધિત મુજબ નીિતઓના ધડતરના િનયમો મં ીમંડળ સંબિં ધત મં ી ીઓ તથા માનનીય મુ ય
મં ી ી ક ાએ પણ લેવામાં આવે છે. જનતા તરફથી વખતો વખત થતી રજુ આતો નીિતના ઘડતર
તથા અમલ સંદભ યાને લેવામાં આવે છે .




આંગણવાડી સલાહકાર સિમિત
નારી ગૈારવ નીિત.-િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવી છે .મિહલા સં થાઓ અને રાજય
સરકારના િવિવધ િવભાગમાં સાથે રહી ને ચચા અને પિરસવાદોનું આયોજન. કરવામાં આવે છે .

પર્કરણ – ૮
િવભાગના િનયંતર્ણ હેઠળના બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પતર્ક
બોડ/િનગમ

:

પિરષદ
સિમિતઓ

:
:

સં થા

:

(૧)ગુજરાત મિહલા આિથક િવકાસ િનગમ લીમીડેડ, લોક નં.૮/૮,ઉઘોગ ભવન, સે૧૧, ગાંધીનગર.
(ર)ગુજરાત રાજય સમાજ ક યાણ સલાહકાર બોડ ,૨૧,અશોકનગર
સોસાયટી,ભઠઠા પાસે,સરખેજ રોડ,અમદાવાદ.
------------------------------------------------------------૧. આઇડીસીએસ ક વજ સ ટે ટ કિમટી .
૨. એકઝીકયુટીવ કિમટી ઓન ટે ટ લાન ઓફ એકશન ફોર ચી ડન .
૩. હાઇ લેવલ કિમટી ફોર એસપીએસી
૪ આંગણવાડી એડવાઇસરી કિમટી
પ.આંગણવાડી એડવાઇસરી ફોર ચી ડન . એ ડ યુટી યન
૬. ટે ટ લેવલ કીનીંગ કિમટી ફોર વયમ િસ ધ
ઉપરો સિમિતઓ િવશે િવશેષ માિહતી સંબિં ધત નાયબ સિચવ ી / ઉપસિચવ ી/
સે શન અિધકારીનો સંપક સાધવાથી મળી શકશે. ા અિધકારીને સંબિં ધત છે તે
માટે િવભાગના હેર માિહતી અિધકારીનો સંપક સાધીને ણી શકાશે.
(૧)ગુજરાત રાજય મિહલા આયોગ, લોક નં.૬/૨,ડો. વરાજ મહેતા ભવન,ગાંધીનગર
(ર) જે ડર િરસોસ સે ટર,બેરક
ે નં .૧,પોલીટે કિનક ક પાઉ ડ ,આંબાવાડી,અમદાવાદ.

(ક) મા યતા ા સં થાનું નામ
અને સરનામું
મા યતા ા સં થાનો કાર
(બોડ પિરષદ) સિમિતઓ,
અ ય મંડળો
મા યતા ા સં થાનો ટું કો
પિરચય (સં થાના થાપના વષ,
ઉ ે શ/ મુ ય વૃિતઓ)

ગુજરાત મિહલા આિથક િવકાસ િનગમ લીમીડેડ, લોક નં.૮/૮,ઉઘોગ
ભવન, સે-૧૧, ગાંધીનગર.
ભારતીય કં પની ધારા ૧૯૫૬ હેઠળ થાપવામાં આવેલ રાજય સરકારનું
િનગમ.

મા યતા ા સં થાની ભુિમકા
(સલાહકાર / સંચાલક /
કાયકારી અ ય)
માળખુ અને સ ય બંધારણ

મિહલાઓમાં આિથક ઉ થાન વારા તેઓને રા ના મુ ય વાહમાં
ભેળવી સામા ક દરજજો વધારવો.

સં થાના વડા
મુ ય કચેરી અને શાખાઓના
સરનામાં

બેઠકોની સં યા

સં થાનું થાપનાનું વષ – ૧૯૮૬
રાજયની જ રીયાતમંદ મિહલાઓમાં આિથક િવકાસ માટે િવિવધ
યોજનાઓ અમલમાં મૂકી મિહલાઓને વરોજગાર તરફ લઇ જઇ મુ ય
વાહમાં લાવવા.

કં પની એકટ મુજબ મેમોરે ડમ અને આટ ક સ ઓફ એસોસીએશનની
જોગવાઇ અનુસારનુ િનયામક મંડળ જેના અ ય તરીકે સિચવ ી,મિહલા
અને બાળ િવકાસ હો દાની એ છે . વહીવટી સંચાલકની િનમણૂક સરકાર
વારા થાય છે .
વહીવટી સંચાલક , ગુજરાત મિહલા આિથક િવકાસ િનગમ લીમીડેડ, લોક
નં .૮/૮,ઉઘોગ ભવન, સે-૧૧, ગાંધીનગર.
ગુજરાત મિહલા આિથક િવકાસ િનગમ લીમીડેડ, લોક નં .૮/૮,ઉઘોગ
ભવન, સે-૧૧, ગાંધીનગર.િજ લા ક ાએ િનગમના કમચારી િજ લા ઉધોગ
કે /સમાજ સુર ા અિધકારી ીની કચેરીમાં બેસે છે . ફકત અમદાવાદ
િજ લા
ખાતે
િનગમની
કચેરી
પોલીટે કિનક
ક પાઉ ડ,
આં બાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે છે.
કં પનીના મેમોરે ડમ અને આટ કલ એસોશીએશનની જોગવાઇ અનુસાર

શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઈ
શકે છે .
શું બેઠકોની કાય નોંધ તૈયાર
કરવામાં આવે છે .?
બેઠકોની કાય નોંધ જનતાને
ઉપલ ધ છે ?
જો તેમ હોય તો તે મેળવવા
માટે ની પ ધિતની માિહતી
આપો.

ના

(ખ) મા યતા ા સં થાનું નામ
અને સરનામું
મા યતા ા સં થાનો કાર
(બોડ પિરષદ) સિમિતઓ,
અ ય મંડળો
મા યતા ા
સં થાનો ટૂં કો
પિરચય (સં થાના થાપના વષ,
ઉ ે શ / મુ ય વૃિતઓ)

ગુજરાત રા
મિહલા આયોગ લોક નં. ૬/૨ જો માળ, ડો.
ભવન, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
આયોગ

મા ય ા સં થાની ભૂિમકા
(સલાહકાર / સંચાલક /
કાયકારી અ ય માળખૂ અને
સ ય બંધારણ)

સં થાના વડા
મુ ય
કચેરી
અને
તેની
શાખાઓના સરનામા
બેઠકોની સં યા
શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઈ
શકે છે ?
શું બેઠકોની કાય નોંધ તૈયાર
કરવામાં આવે છે ?
બેઠકોની કાય નોંધ જનતાને
ઉપલ ધ છે ?
જો તેમ હોય તો તે મેળવવા
માટે ની પ ધિતની માિહતી
આપો.

હા
જનતાને ઉપલ ધ નથી.

વરાજ મહેતા

આ િવભાગના તા.૧૬/૨/૨૦૦૫ના હેરનામાંથી ગુજરાત રાજય મિહલા
આયોગ રચના કરવામાં આવેલ છે .
ભારતના સંિવધાનમાં મિહલાઓ માટે ર ણની જોગવાઇ અને કાયદાના
અમલીકરણની સમી ા સુધારા અને તે અંગેના અહેવાલ રાજય સરકારને
સુ ત કરવા.
ગુજરાત રાજય મિહલા આયોગ અિધિનયમ૨૦૦૨ અ વયેની કામગીરી.
(૧): અ ય (હો ાની એ)
(ર) સ ય
(૩) સ ય(પદાિધકારી)
(૪) સ યઃ પોિલસ મહાિનયામક (હો ાની એ)
(પ) સ યઃ સિચવ,મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ(હો ાની એ)
(૬) સ યઃ સિચવ,નાણા િવભાગ(હો ાની એ)
(૭) સ યઃ સિચવ,કાયદા િવભાગ(હો ાની એ)
(૮) સ યઃ સિચવ,પિરવાર ક યાણ િવભાગ(હો ાની એ)
(૮) સ ય સિચવ
અ ય
ગુજરાત રા
મિહલા આયોગ લોક નં. ૬/૨ જો માળ, ડો.
ભવન, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦.અ ય કોઇ શાખા નથી.
બંધારણ મુજબ
ના
હા
હા

વરાજ મહેતા

(ગ) મા યતા ા સં થાનું નામ
અને સરનામું
મા યતા ા સં થાનો કાર
(બોડ પિરષદ) સિમિતઓ, અ ય
મંડળો
મા યતા ા
સં થાનો ટૂં કો
પિરચય (સં થાના થાપના વષ,
ઉ ે શ / મુ ય વૃિતઓ)
મા ય ા સં થાની ભૂિમકા
(સલાહકાર/ સંચાલક / કાયકારી
અ ય)
માળખુ અને સ ય બંધારણ
સં થાના વડા
મુ ય
કચેરી
અને
તેની
શાખાઓના સરનામા
બેઠકોની સં યા
શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઈ
શકે છે ?
શું બેઠકોની કાય નોંધ તૈયાર
કરવામાં આવે છે ?
બેઠકોની કાય નોંધ જનતાને
ઉપલ ધ છે ?
જો તેમ હોય તો તે મેળવવા
માટે ની પ ધિતની માિહતી
આપો.
(ઘ) મા યતા ા સં થાનું નામ
અને સરનામું
મા યતા ા સં થાનો કાર
(બોડ પિરષદ) સિમિતઓ, અ ય
મંડળો
મા યતા ા
સં થાનો ટૂં કો
પિરચય (સં થાના થાપના વષ,
ઉ ે શ / મુ ય વૃિતઓ)
મા ય
ા
સં થાની
ભૂિમકા(સલાહકાર/ સંચાલક /
કાયકારી અ ય )
માળખુ અને સ ય બંધારણ

સં થાના વડા

જે ડર
િરસોસ
સે ટર,બેરક
ે
આંબાવાડી,અમદાવાદ.
સં થા.

નં.૧,પોલીટે કિનક

ક પાઉ ડ

,

તા.૨/૪૨૦૦૪ના રોજ થાપના થયેલ છે .િલગીંક મતા અને િવકાસ િ યા
માં સવ ાિહ વીકાર અને સામા ક નીિત ધડતરની િ યા સલાહ સૂચન
અથ કે િ ય કૃ ત કે
િલગીંક મતા અંગેની ગૃિત લાવવા નીિત ધડતર કાયદા અને યોજનાઓનું
અવલોકન કરી આધારભૂત આંકડાકીય માિહતી સાથે અવલોકન અહેવાલ
તૈયાર કરવા.
અ ય
અને ક.સ યોનું
બનેલ કાયકારી સ ા મંડળ બંધારણને
બાયોલો એ નકકી થયેલ સ એ ડ રે યુલશ
ે ન મુજબ છે .
અ ય
ીઃ મુ ય સિચવ ી (હો ાની એ)
બેરક
ે નં .૧,પોલીટે કિનક ક પાઉ ડ ,આંબાવાડી,અમદાવાદ.
સાત
ના
હા
હા
માંગણી થયેથી.

ગુજરાત રાજય સમાજ ક યાણ સલાહકાર
સોસાયટી,ભઠઠા પાસે,સરખેજ રોડ,અમદાવાદ
બોડ

બોડ,૨૧/અશોકનગર

૧૯૩૦ થી ગુજરાત રાજય સમાજ ક યાણ બોડ,મિહલાઓના સવ ે ે
ક યાણ અથ તેમજ બાળકોના િશ ણ આરો ય અથની કે ીય સમાજ
ક યાણ બોડ વારા અનુદાન મેળવી રાજયમાં કાયરત છે.
મિહલા અને બાળકોના િવકાસ કાય .

૧૯૫૦-પિ લક ટ ટ એકટ હેઠળનુ બોડ.
અ ય –સિચવ અને સરકાર વારા િનયુકત થયેલ સ યોનું બોડ અિ ત વ
ધરાવે છે .
અ ય

મુ ય
કચેરી
અને
તેની
શાખાઓના સરનામા
બેઠકોની સં યા
શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઈ
શકે છે ?
શું બેઠકોની કાય નોંધ તૈયાર
કરવામાં આવે છે ?
બેઠકોની કાય નોંધ જનતાને
ઉપલ ધ છે ?
જો તેમ હોય તો તે મેળવવા
માટે ની પ ધિતની માિહતી
આપો.

૨૧/અશોકનગર સોસાયટી,ભઠઠા પાસે,સરખેજ રોડ,અમદાવાદ.અ ય કોઇ
શાખા નથી.
બંધારણ મુજબ
ના
હા
હા
માંગણી થયેથી

કરણ – ૯
િવભાગના અિધકારી અને કમચારીની માિહિત પુિ તકા (ડીર ેકટરી)
મ

કચેરીનો
ટે લીફોન
નંબર
૦૭૯૨૩૨૫૪૨૫૯,
૫૪૮૨૨,
(ફે કસ)૦૭૯૨૩૨૫૨૨૫૧
૦૭૯૨૩૨૫૮૮૧૧,
૫૮૮૧૨

૯૯૭૮૪૦૭૭૯૧

૦૭૯૨૩૨૫૪૨૬૦

૯૯૨૪૬૨૦૪૦૦

નાયબ સિચવ (બજેટ)

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૨૧

૯૪૨૮૫૨૫૭૦૭

ઈ ચાજ નાયબ
સિચવ(સંકલન)અને
ઉપસિચવ (સંકલન)

૦૭૯૨૩૨૫૮૮૧૩

૯૮૯૮૫૬૫૯૨૪

ઉપસિચવ
(ICDS/મહે કમ)

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૨૪

૯૪૨૬૪૫૯૩૩૫

સેકશન અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૮

૯૩૨૭૧૨૩૧૧૩

લોટ નં.૩૭૦/૨, સે ટર-૩/બી, ગાંધીનગર.

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૯

૯૪૨૮૮૧૪૩૦૪

લોટ નં. ૧૨/૧, સે ટર-૪,એ ગાંધીનગર.

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૭

૯૪૨૮૭૩૧૩૩૩

લોટ નં. ૪૯૧/૧, સે ટર-૨૨, ગાંધીનગર.

અિધકારીનું નામ

૧

ી અનુપમ આનંદ,IAS,
સિચવ ી

૨

ીમિત
એચ.એન.મે

હો ો

સિચવ

સંયુ
યાતર

સિચવ

(મિહલા વીગ
ં )
નાયબ સિચવ

૩

ી રાહુ લ એમ.છ પિત

(મહે કમ/આઇસીડીએ
સ/તપાસ)

૪
૫

૬

કુ ક પના

.પરીખ

ી મહેશ ગજજર

સુ ી અંિકતા િ

યન

૭

ી ડી.સી.વાધેલા

૮

ી ડી.એસ.પરમાર

૯

ી એ.બી. હભટૃ

અ-શાખા
સેકશન અિધકારી
બ/બ.૧શાખા
ઇ ચાજ સેકશન
અિધકારી
ક-શાખા

િનવાસ થાન/
ટે લીફોન નંબર

૯૩૨૮૦૦૫૯૬૨

િનવાસ થાન નું સરનામું

બગલા નં .૧૫,ખ.પ.,સેકટર-૧૯,
ગાંધીનગર
એ.૧૦, કમચારી નગર િવભાગ-૧,ર ા પાક
ની પાસે,ધાટલોડીયા,અમદાવાદ
લોક નં.૨૧૧/એ,ગ-ટાઈપ, સે ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
લોટ નંબર ૧૨૪૫/૨, સેકટર-૭/ડી,
ગાંધીનગર
લોક નં. ૪૦૩,ડી.૧ ટાઇપ,સરકારી
વસાહત,વ

ાપુર,અમદાવાદ

લોક નં. ૪૩૫/૨,ચ-ટાઇપ,, સે ટર-૬,
ગાંધીનગર.
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ઇ ચાજ સેકશન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૬

૯૮૭૯૦૩૧૬૧૮

ઇ(બજેટ)-શાખા

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮પ

૯૮૨૪૫૧૦૩૫૩

ી જે.ટી.બાંધણીયા

સેકશન અિધકારી
ગ-શાખા

૦૭૯૨૩૨૫૫૯૭૯

૯૯૧૩૪૪૮૧૩૦

ી એડવીન િ

સિચવ ીના અ
સિચવ ી

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૨૨

૯૭૨૬૯૫૦૭૨૯

૧૦

ી એચ.સી.પટે લ

૧૧

ી જે.સી.વાધમારીયા

૧૨
૧૩

ડ-શાખા

યન

સેકશન અિધકારી

નાયબ
સિચવ ી(મહે કમ/ICD
S/તપાસ) –અંગત
મદદનીશ
નાયબ સેકશન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૪૨૬૦

૯૯૭૯૭૬૯૬૨૮

૦૭૯૨૩૨૫૪૨૬૮

૯૪૨૮૩૫૦૫૩૯

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૬

૯૮૭૯૦૩૧૬૧૮

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૭

૯૪૨૮૭૩૧૩૩૩

૧૪

ી વાય.જે.િબહોલા

૧૫

ી કે .કે .પાર ેખ

૧૫

ી એચ.સી. પટે લ.

નાયબ સેકશન
અિધકારી

૧૬

ી એ.બી. હભટૃ

નાયબ સેકશન
અિધકારી

૧૭

ી િહતેષ દોમડીયા

નાયબ સેકશન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૯

૯૬૩૮૯૭૫૪૮૯

૧૮

ીમિત હે માબેન ભટૃ

નાયબ સે શન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૯

૯૦૯૯૯૧૩૯૫૪

૧૯

ી ઋ વા કે .ઠકકર

નાયબ સે શન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૯

૯૫૭૪૩૪૫૭૦૧

૨૦

ી જૈમીન જે.પટે લ

નાયબ સે શન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૬

૯૭૩૭૧૮૫૨૧૮

૨૧

ી પી.વી.ધંધુકીયા

નાયબ સે શન

૦૭૯-

૯૯૦૪૧૫૮૪૬૦

ક-શાખા

લોટ નં. ૭૫૭/૨, સે ટર-૪સી ગાંધીનગર
લોટ નંબર-૧૪૯૨/૧, સેકટર-૨/સી,
ગાંધીનગર.
૪ર,િદપધારા ટે નામે ટ ,નવા નરોડા.કે પ
હોિ પટલ સામે,અમદાવાદ
ાથના , લોટ નં . ૧૨૧૨૨,સેકટર નં .૩/એ,
ગાંધીનગર.
રામ

મંિદરવાળો ભાગ,મુ.પો.પાલજ,
તા-િજ,ગાંધીનગર.

લોટ નં. ૪૪૩/૨, સેકટર ૪/સીગાંધીનગર.
લોટ નં. ૭૫૭/૨, સેકટર ૪/સી,
ગાંધીનગર.
લોટ નં. ૪૯૧/૧, સે ટર-૨૨, ગાંધીનગર.
લોટ નંબર ૧૩૨૩/૨, સેકટર-૫-એ,
ગાંધીનગર
A-૧, પીગ પાક
એપાટમે ટ,રામદે વનગર,અમદાવાદ
લોટ નંબર.૩૯૬/૧, સેકટર-૪-બી,
ગાંધીનગર
એ.૧૦૨,આિદ ય હે વન,સિવતા ીન, પાટ
લોટની બાજુ માં
,પી.પી.૪૪,ચાદખેડા,અમદાવાદ
લોટ નંબર ૭૧૯/૨, સેકટર-૧૩-એ,
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અિધકારી
નાયબ સે શન
અિધકારી
નાયબ સેકશન
અિધકારી

૨૩૨૫૪૮૬૭
૦૭૯૨૩૨૫૭૯૪૧
૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૫

૨૨

ી સંજય વી.ચૈાધરી

૨૩

ી

૨૪

ી એચ.એમ.ધુળીયા

નાયબ સે શન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૫

૯૪૨૭૦૨૨૮૯૧

૨૫

ી ડી.એ.નાયી

નાયબ સે શન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૮

૯૧૫૭૯૨૧૦૫૭

૨૬

ી આિશષ પી.દે સાઇ

નાયબ સે શન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૮

૯૯૦૯૧૮૩૪૫૩

૨૭

ી મંથન એમ.સોનારા

નાયબ સેકશન
અિધકારી

૦૭૯૨૩૨૫૫૯૭૯

૭૭૭૮૯૦૧૧૪૧

૨૮

ી સી.એ.મકવાણા

કારકુ ન

૨૯

ી િવપુલ એસ.મીઠાપુરા

૩૦

ી િ યકાંત એમ.સોલંકી

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૬
૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૬
૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૮

૩૧

ી રિવભાઇ પટે લ

ઓફીસ આસી ટનટ
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ી નાથા ઓડેદરા

ઓફીસ આસી ટનટ

૩૩

ઇ દુ બેન સરધારા

ઓફીસ આસી ટનટ

.આર.

પિત

ઓફીસ આસી ટનટ
ઓફીસ આસી ટનટ

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૯
૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૬
૦૭૯૨૩૨૫૫૯૭૯

૯૫૫૮૨૮૮૮૬૭
૯૯૭૮૫૦૧૭૫૩

૯૮૨૫૫૫૭૦૨૮
૯૬૩૮૪૮૯૪૯૪
૯૦૩૩૦૧૮૧૩૨
૯૪૨૮૮૯૪૩૯૬

- અમદાવાદ

લોક નંબર -૧૮૩/A/૨, ચ-ટાઇપ,સેકટર૩૦, ગાંધીનગર
લોટ નંબર.૭૪૮/૨, સેકટર-૪-સી,
ગાંધીનગર
લોક નંબર - ૧૮૭/A/૪, ચ- ટાઈપ,
સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર.
લોટ નં. ૯૫૫/૧, સેકટર- ૨/સી,
ગાંધીનગર.
લોક નં .૬૪/૨,જ –ટાઇપ,સેકટર-૨૨,
ગાંધીનગર
લોક નં .૧૨૦/૭,જ –ટાઇપ,સેકટર૧૭,ગાધીનગર
૬૦,અંિકત સોસાયટી,માધુપરા રોડ,ર ે વે
પાછળ,કલોલ
લોટ નંબર.૧૩૬/૨, સેકટર-૪/A,
ગાંધીનગર
સરગાસણ/સી૩૦૩. ગાંધીનગર

૮૮૬૬૪૭૮૮૬૫

ભાયાણી લોટ,ગામકાલસારી,તા.િવસાવદર, .જુ નાગઢ

ી ભરતભાઇ નાયી

પટાવાળા

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૭

૯૭૨૩૬૧૭૩૪૧

૩૫

ીમતી

પટાવાળા

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૭

૯૭૨૩૭૨૩૮૩૭

કરણ–૯

મું-િવંઝુવાડા, તા-માંડલ,

૯૪૨૯૬૪૩૭૦૮

૩૪

ા એસ.સોલંકી

ગાંધીનગર
૧૦,િર ધી ર ેસીડ સી, માનવ આ મ
ચોકડી,મહે સાણા

લોટ નં. ૧૧૪૨/૨, સેકટર- ૪/બી,
ગાંધીનગર.
લોક નં .૫૦/૨,છ ટાઇપ,સેકટર-૨૧,
ગાંધીનગર
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િવભાગના પાચ વષ મા િનવૃત થનાર અિધકારી અને કમચારીની યાદી)
મ

અિધકારીનું નામ
અ

િનવૃિ ની તારીખ

તા.૨૯/૦૫/૧૯૬૦

તા.૩૧/0૫/૨૦૧૮

ી એ.એસ.િ

૨

ીમતી હે મા એમ.ભટૃ

નાયબ સેકશન અિધકારી

તા.૨૧/૮/૧૯૬૦

તા.૩૧/0૮/૨૦૧૮

૩

ી

નાયબ સેકશન અિધકારી

તા.૦૧/૦૬/૧૯૬૧

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯

૪

ી કે .કે .પાર ેખ

નાયબ સેકશન અિધકારી

તા.૦૨/૧૦/૧૯૬૧

તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯

૫

ી ડી.એસ.પરમાર

સેકશન અિધકારી

તા.૨૬/૧૨/૧૯૬૧

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯

૬

ી જે.સી.વાધમરીયા

સેકશન અિધકારી

તા.૧૧/૧૨/૧૯૬૧

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯

૭

ીમિત ક પના પરીખ

નાયબ સિચવ ી

તા.૨૬/૦૯/૧૯૬૨

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦

૮

ી એ.બી. હભટૃ

નાયબ સેકશન અિધકારી

તા.૨૧/૧૦/૧૯૬૨

તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦

૯

ી રાહુ લ છ પિત

નાયબ સિચવ ી

તા.૨૫/૧૧/૧૯૬૨

તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦

૧૦

ીમિત હસાબેન મે

સયુકત સિચવ ી

તા.૦૮/૦૧/૧૯૬૩

તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧

૧૧

ી એચ.સી.પટે લ

નાયબ સેકશન અિધકારી

તા.૧૫/૦૫/૧૯૬૪

તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨

૧૨

ી ડી.એ.નાયી

નાયબ સેકશન અિધકારી

તા.૦૧/૦૬/૧૯૬૪

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨

પિત

યાતર

રહ ય સિચવ

જ મ તારીખ

૧

.આર.

યન

હો ો
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કરણ – (૧૦)
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ
તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૭ની િ થતીએ િવભાગમાં ફરજ બ વતા અિધકારી ી/ કમચારીઓને ચુકવવામાં આવેલ
પગારની િવગત
માંક

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧પ્
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

નામ

ી અનુપમ આનંદ,IAS
ીમિત હં સાબેન મે યાતર
ી રાહુ લ છ પિત
ીમિત ક પના પરીખ
સુ ી અંિકતા િ યન
ી એમ.સી.ગજજર
ી ડી.એમ.પરમાર
ી જે.સી.વાધમારીયા
ી ડી.સી.વાધેલા
ી જે.ટી.બાંધણીયા
ી . .યાદવ
ીમતી એ.એસ.િ યન
ી વાય જે.િબહોલા
ી કે .કે .પારેખ
ી એ.બી. હભટૃ
ી પી.વી.ધંધુકીયા
ીમિત હેમા એમ.ભટ
ી એચ.સી.પટે લ
ી ડી.એ.નાયી
ી .આર.
પિત
ી હરેશભાઇ ધુલીયા
ી આિશષભાઇ દે સાઇ
સુ ી વા કે .ઠકકર

હો ો

પગાર

સિચવ

૧૫૩૦૦૦.૦૦

સંયુ સિચવ
નાયબ સિચવ
નાયબ સિચવ
ઉપ સિચવ
ઉપ સિચવ
સે શન અિધકારી
સે શન અિધકારી
સે શન અિધકારી
સે શન અિધકારી
સે શન અિધકારી
અ સિચવ ીના રહ ય
સિચવ
નાયબ સિચવ ીના અંગત
મદદનીશ
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી

૧૨૯૬૦૦.૦૦
૮૬૧૦૦.૦૦
૮૧૨૦૦.૦૦
૫૭૮૦૦.૦૦
૧૭૬૫૮.૦૦
૭૦૦૦૦.૦૦
૭૪૩૦૦.૦૦
૭૪૩૦૦.૦૦
૫૬૯૦૦.૦૦
૪૪૯૦૦.૦૦
૯૩૮૦૦.૦૦

િવિનયમોમાં
જણા યા
મુજબ
GCSR2002ના
િનયમ મુજબ
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

૪૬૨૦૦.૦૦

,,

૬૮૦૦૦.૦૦
૭૨૧૦૦.૦૦
૪૨૩૦૦.૦૦
૫૫૨૦૦.૦૦
૬૪૧૦૦.૦૦
૪૩૬૦૦.૦૦
૪૨૩૦૦.૦૦
૩૮૦૯૦૦૦
૩૮૦૯૦.૦૦
૩૮૦૯૦.૦૦

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
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૨૪

ી મંથન એમ.સોનારા

નાયબ સે શન અિધકારી

૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૪
૩૫
૩૬

ી સંજયકુ માર વી.ચૈાધરી
ી હીતેષ વી.દોમડીયા
ી જૈિમન જે.પટે લ
ી એન.પી.ઓડેદરા
ી આર.સી.પટે લ
કુ .ઇ દુબેન બી.સરધરા
ી િ યકાત સોલંકી
ી િવપુલ એસ.િમઠાપરા
ી સી.એ.મકવાણા
ી બી.ટી.નાયી
કુ . ા એસ.સોંલકી

નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
નાયબ સે શન અિધકારી
ઓફીસ આસી ટ ટ
ઓફીસ આસી ટ ટ
ઓફીસ આસી ટ ટ
ઓફીસ આસી ટ ટ
ઓફીસ આસી ટ ટ
કારકુ ન
પ ાવાળા
પ ાવાળા

૩૮૦૯૦.૦૦ GCSR2002ના
િનયમ મુજબ
,,
૩૮૦૯૦.૦૦
,,
૩૮૦૯૦.૦૦
,,
૩૮૦૯૦.૦૦
,,
૧૯૯૫૦.૦૦
,,
૧૯૯૫૦.૦૦
,,
૧૯૯૫૦.૦૦
,,
૧૯૯૫૦.૦૦
,,
૧૯૯૫૦.૦૦
,,
૩૦૨૦૦.૦૦
,,
૩૨૦૦૦.૦૦
,,
૨૪૯૦૦.૦૦

કરણ-11

Women and Child Development Department

Plan

Statement of Released Grant up to March-17 & Expenditure upto March -2017,

Sr.
No.

1

Year 2016-17 (PLAN)

Details of the Scheme
Demand
No.

Sub Head

2

3

Name of Scheme

4

Total Plan Grant- Plan Expen-diture up
to March- 2017
Budget
Estimate
5

7

ICDS

01:NTR-10 Additional Facility to Anganwadi Worker and Anganwadi
Helper

17417.20

17244.46

01 NTR-16 Introduction of Integreted child Development Scheme
01:NTR-18 Integreted child Development Scheme

15641.45
55404.86

12232.57
40164.68

5093.63

3210.48

33088.50
63972.67

22315.67
37620.86

0.11

0.00

11:Kishori Shakti Yojana

767.60

767.60

2236 02 800 12

12:NTR-11 Mata Yashoda Award Plan

153.50

152.50

106

2236 02 800 13

13:NTR-12 Strengthing of ICDS Services

874.50

614.28

11

95

2235 02 800 02

839.53

806.31

12

96

2236 02 796 09

02- NTR-13 Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent
Girls (SABLA)
09 - NTR-13 Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent
Girls (SABLA)

3387.03

2928.30

1

106

2236 02 101 01

2

96

2236 02 796 01

3

106

2236 02 800 01

4

95

2235 02 800 01

5

96

2236 02 796 02

6

106

2236 02 800 02

02 NTR-2 Introduction of Integreted child Development Scheme
02:NTR-2 Integreted child Development Scheme

7

106

2236 02 800 07

07:NTR-7 Balika Samrudhi Yojna

8

106

2236 02 800 11

9

106

10

01- NTR-3 Sprcial Nutrition Programme

13

106

2236 02 800 14

14

106

2236 02 800 15

15

106

2236 02 800 16

14:NTR-13 Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent
Girls (SABLA)
15:NTR-15 Indira Gandhi Matrutva Sahyog Yojna (IGMSY)
16:NTR-19 Poshan Survey and Servelance System

11153.50

5641.60

4631.82

3821.69

1.00

0.00

0.00

0.00

43.90

0.00

10085.56

7876.06

0.34

0.00

0.33

0.00

0.33

0.00

01:NTR-5 Construction of Anganwadi

5200.00

3250.00

03:NTR-9 Repairing of Anganwadies

2640.00

0.00

480.00

480.00

230877.36

159127.06

16

106

2236 02 800 17

17:NTR-20 Mission Mangalam

17

106

2236 02 800 18

18: NTR-21 IT & Biometric Instrument/ Machinaries

18

106

2236 02 800 19

19: Mission Balam Sukham

19

106

2236 02 800 20

20

106

2236 02 800 21

20: Strengthening of Nutrition programme in the urban areas (Finance
Commission)
21: Special incentives for improvement in child development indicators
such as nutrition (Finance Commission)

21

106

2236 02 800 22

22: Phased expansion of the SABLA scheme as per the revised norms
for nutrition (Finance Commission)

22

106

4236 02 800 01

23

106

4236 02 800 03

24

106

4236 02 800 04

04: NTR-22 Construction-Repairing & Upgradation of Block Office

Total : ICDS

Social Defence
25

106

2235 02 103 01

01:SCW-24 Expenses and Development of the Institution under Moral
and Social Hygnene and are Services

133.40

33.16

26

95

2235 02 103 01

01-:SCW-25 Grant for financial assistance to destitute widows of their
rehabliation

3549.00

3544.30

27

96

2235 02 796 06

06-:SCW-25 Grant for financial assistance to destitute widows of their
rehabliation

3017.55

3012.18

28

96

2235 02 796 09

09- SCW-22 Establishment and Expansion of Institution under
S.I.T.Act.

39.10

0.00

29

106

2235 02 103 04

12087.70

11832.06

30

106

2235 02 103 27

04:SCW-25 Grant for financial assistance to destitute widows of their
rehabliation
27:SCW-27 GIA for Subsidy F.A. to destitute widows deserted and
divorce women to make them Financial independent

502.00

738.21

31

106

2235 02 103 30

30- SCW -57 Financial Assistance & Support Services to the Victim of
the Rape

100.00

75.00

32

106

2235 02 103 33

33- SCW-59 The Scheme of Rehabilitation of Sex workers in Gujarat

700.00

62.41

20128.75

19297.32

916.23

489.66

20.00

13.20

1202.12

707.22

Total : Social Defence
Women Wing
02:WCD-1 Commissionarate of Women and Child Development

33
106

2235 02 001 02

34

106

2235 02 103 03

03: Family Counciling

35

106

2235 02 103 16

16:WCD-2 Mahila Marg Darshan Kendras

36

106

2235 02 103 22

37

106

38
39

2.00

2.00

2235 02 103 29

22:WCD-3 An Award for the excellent contribution in the field for
women development to voluntry organisation and women Social
Worker
29: WCD-12 Swadhar Gruh

648.16

0.00

106

2235 02 103 34

34: SCW- SRCW & NMEW

521.40

664.45

106

4235 02 103 01

01: WCD-14 Construction of Swadhar Gruh

50.00

0.00

3359.91

1876.53

Total : Women Wing

G.W.E.D.C. ( Nigam)
40
41

106

2235 02 103 17

106

4235 02 103 02

17:WCD-5 Development Programme of Gujarat Women Economic
Development Corporation
02: WCD-15 Construction of Centre for Women Empowerment
Total : G.W.E.D.C. ( Nigam)

2620.00

334.82

0.00

0.00

2620.00

334.82

196.84

95.28

654.14

654.14

507.40

730.64

1358.38

1480.06

10.00

9.44

10.00
1645.60

9.44
1481.04

1645.60

1481.04

260000.000

183606.27

Mahila Ayog
42
43
44

106
106
106

2235 02 103 25 25:WCD-7 Setting up of State Commission for Women
2235 02 103 31

31:WCD-17 Nari Adalat

2235 02 103 32

32:WCD-18 Women Help Line
Total : Mahila Ayog

Deptt. (Proper)
45

105

2251 00 800 01

01:WCD-12 Information Technology

46

96

2236 02 796 05

Total : Department (Proper)
05 MDM-2 Special Provision for Nutrition under TASP
Total : New Gujarat Pattern (TASP)

Total : Women & Child Development Deptt. (PLAN)

કરણ-11

Statement of Released Grant up to March,-17 & Expenditure upto March-2017, 2016-17
Sr. No.

HOD
1

2

Year 2016-17 ( Plan)
Total Plan GrantEstimate
3

Budget

Plan Expen-diture up to March.- 2017

5

230877.36

159127.06

20128.75

19297.32

Women Wing

3359.91

1876.53

4

Gujarat Women Ecinomic Development
Corporation

2620.00

334.82

5

Gujarat State Women Commission

1358.38

1480.06

6

Department (Proper)

10.00

9.44

7

New Gujarat Pattern(TASP)

1645.60

1481.04

Total;

260000.00

183606.27

1

lntregratrd Child Development Scheme

2

Social Defence

3

કરણ- ૧૨

સહાયકી કાય મોના અમલ અંગે પ ધિત

 સિચવાલય ક ાએ કાય મો / નીિતઓના ધડતર અંગેની
આવે છે . આ કાય મો / નીિતઓનો અમલ

િ યા જ કરવામાં

ે ીય કચેરી / ખાતાના વડા

ારા કરવામાં આવે છે . આથી આ મુ ે િવભાગ ક ાએ કોઈ કાયવાહી થતી
નથી.

કરણ - ૧૩

રાહતો, પરમીટ કે અિધકૃ ત અંગેની િવગતો
 સિચવાલય ક ાએ કાય મો / નીિતઓના ધડતર અંગેની
આવે છે . આ કાય મો / નીિતઓનો અમલ

કીયા જ કરવામાં

ે ીય કચેરી/ ખાતાના વડા

ારા

કરવામાં આવે છે . આથી આ મુ ે િવભાગ ક ાએ કોઈ કાયવાહી થતી નથી.

કરણ- ૧૪

િવ ણુ પે ઉપલ ધ માિહતી


િમહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગને લગતી માિહતી રા
સરકારની વેબસાઈટ (www.gswan.gov.in)
(www.wcd.gujarat.gov.in) પરથી િમહલા અને બાળ િવકાસ ના મેનમ
ુ ાંથી મળી શકે છે.

કરણ –15

માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો


મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ
નોિટસબોડ પર



આ ઉપરાંત રા

ારા નાગરીકોની

ણકારી માટે િવગતો િવભાગના

િસ ધ કરવામાં આવી છે .
સરકારની વેબસાઈટ (www.gswan.gov.in)

(www.wcd.gujarat.gov.in) પરથી પણ િવગતો મળી શકે છે .

કરણ-૧૬

મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના મદદનીશ

હે ર માિહતી અિધકારી /

હે ર માિહતી અિધકારી અને એપેલેટ ઓથોરીટીની િવગત દશાવતું

પ ક

મ

શાખા

મદદનીશ
અિધકારી

હે ર માિહતી

ટે લીફોન નંબર

હે ર માિહતી
અિધકારી

ટે લીફોન નંબર

અપીલેટ અિધકારી

ટે લીફોન નંબર

૧

અ

ી ડી.સી.વાઘેલા,
સેકશન અિધકારી,

૦૭૯ ર૩ર૫૪૮૬૮

ી મહેશ ગ ર,
ઉપસિચવ (મિહલા
વીંગ)

૦૭૯ ર૩ર૫૮૮૧૩

ીમતી
એચ.એન.મે યાતર,
સંયુકત સિચવ
(મિહલાવીંગ)

૦૭૯ ર૩ર ૫૮૮૧૧ /
૧૨

૨

બ

ી ડી.એસ.પરમાર,
સેકશન અિધકારી, બ/બ.૧શાખા,

ફોન નં.૦૭૯
ર૩ર૫૪૮૬૯

સુ ી અંિકતા િ યન
ઉપસિચવ (ICDS)

૦૭૯૨૩૨૫૮૮૨૪

ી રાહુ લ છ પિત
નાયબ સિચવ (ICDS)

૦૭૯૨૩૨૫૪૨૬૦

૩

ક

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૬૭

૫

ઇ

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૫

ગ

ખાલી જ યા
ઉપસિચવ (બજેટ)
ખાલી જ યા
ઉપસિચવ (તપાસ)

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૫

૬

ી જે.સી.વાધમારીયા
સેકશન અિધકારી
ી જે.ટી.બાંધણીયા
સેકશન અિધકારી

ી રાહુ લ છ પિત
નાયબ સિચવ (મહેકમ)
ી મહેશ ગજજર
ઇ ચાજ નાયબ સિચવ
(સંકલન)
કુ ક પના
.પરીખ
નાયબ સિચવ (બજેટ)
ી રાહુ લ છ પિત
નાયબ સિચવ (તપાસ)

૦૭૯૨૩૨૫૪૨૬૦

ડ

સુ ી અંિકતા િ યન
ઉપસિચવ (મહેકમ)
ી મહેશ ગજજર
ઉપસિચવ (સંકલન)

૦૭૯૨૩૨૫૮૮૨૪

૪

ી એ.બી. હભટૃ ,
ઇનચાજ સેકશન અિધકારી
ી એચ.સી.પટે લ ,
ઇનચાજ સેકશન અિધકારી

અ.નં.
૧.

૦૭૯૨૩૨૫૭૬૮૬

૦૭૯૨૩૨૫૫૯૭૯

૦૭૯૨૩૨૫૮૮૧૩

૦૭૯૨૩૨૫૮૮૨૪

માિહતી (મેળવવાના) અિધિનયમ ૨૦૦૫ના નોડલ અિધકારી તરીકે ી મહેશ ગજજર,ઉપસિચવ (સંકલન) રહેશે.
નામ અને હો ો
કચેરીનું નામ સરનામું
ટે લીફોન નંબર
ી મહેશ ગજજર,
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ,
૦૭૯૨૩૨૫૮૮૧૩
ઉપસિચવ (સંકલન)
લોક નં.૯/૬ માળ ,સિચવાલય, ગાંધીનગર

૦૭૯૨૩૨૫૮૮૧૩

૦૭૯૨૩૨૫૪૮૨૧
૦૭૯૨૩૨૫૪૨૬૦

કરણ -૧૭
અ ય ઉપયોગી માિહતી
૧

લોકો વારા પૂછાતા

૨
૨.૧
૨૨
૨.૩

માિહતી મેળવવા અંગે
અર પ ક (સંદભ માટે ભરેલા અર પ કની નકલ)
ફી
માિહતી મેળવવા માટે ની અર કઇ રીતે કરવી કે ટલીક
િટ ણી
માિહતી આપવાનો ઇ કાર કરવામાં આવે તેવા વખતે
નાગિરકના અિધકાર અને અપીલ કરવાની કાયવાહી .

૨.૪

૩

હેરતં

ો અને તેના જવાબો

વારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબત.

તાલીમ કાય મ નું નામ અને તેનું સંિ
વણન
તાલીમ કાય મ /યોજનાની મુદત
તાલીમનો ઉદે ૃ શ
ભૈાિતક અને નાણાકીય લ ાંકો(છે લુ વષ )
તાલીમ માટે ની પા તા
તાલીમ માટે ની પૂવ જ િરયાતો(જો કોઇ હોય તો)
નાણાકીય તેમજ અ ય કારની સહાય(જો કોઇ હોય તો)
સહાયની િવગત(નાણાકીય સહાયની રકમ જો હોય તો
જણાવો)
સહાય આપવાની પ ધિત
અર કરવા માટે સંપક માિહતી
અર ફી(લાગુ પડતુ હોય યાં)
અ ય ફી(લાગુ પડતુ હોય યાં)
અર ફોમ(જો અર સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી
હોય તો અરજદારે પૂરી પાડવાની િવગતો જણાવો)
િબડાણો /દ તાવેજોની યાદી
િબડાણો /દ તાવેજોનો નમૂનો
અર કરવાની કાય પ ધિત
પસંદગીની કાયપ ધિત
તાલીમ કાય મનું સમયપ ક (જો ઉપલ ધ હોય તો)
તાલીમના સમયપ ક સાથે તાલીમાથ ને ણ કરવાની
પ ધિત

આ બાબતની નીચેની િવગતો આ કાયદા
હેઠળના િનયમોથી નકકી કરાયેલ છે .
િનયમ હેઠળ નકકી થયા મુજબ( .૨૦/-)
કાયદા હેઠળ રાજય સરકારે િસ ધ કરેલ
િનયમોમાં સૂચ યા મુજબ અર કરવી.
૧. થમ એપેલેટ ઓથોરીટી તરીકે સંયુકત
સિચવ ી(આર.ટી.આઇ) નકકી થયેલ છે .તેઓને
અપીલ કરી શકાય.
૨. થમ અપીલમાં મળે લ િનણયથી અસંતુ
નાગિરક બી અપીલ ગુજરાત માિહતી
આયોગમાં કરી શકે છે .
આ શાખા વારા કોઇ તાલીમ આપવામાં
આવતી નથી.તેમ છતાં ,સામા ય વહીવટ
િવભાગ/વસુતા
ભાગ હ તકની સરદાર પટે લ
રાજય વહીવટ સં થા વારા આર.ટી.આઇ.એકટ
બાબતે સરકારી કૃ મચારીઓ અને
એન. .ઓ/મીિડયા િવગેરન
ે ે તાલીમ આપવામાં
આવે છે .
-

૪.

પ.

૬

૭

તાલીમ કાય મ અંગે લોકોમા ગ કતા લાવવા માટે હેર
તં એ કરવાની યવ થા
િજ લા ક ા,ધટક ક ા એમ િવિવધ તરે તાલીમ કાય મના
િહતાિધકારીઓની યાદી
િનયમ સં હ -૧૩માં સમાિવ ન કરાયેલ હોય તેવા,
હેરતં એ આપવાના માણ પ ો ,ના-વાંધા માણ
માણ પ ો ,ના-વાંધા માણ
ના નામ અને િવવરણ.
અર કરવા માટે ની પા તા
અર કરવા માટે ની સંપક માિહતી
અર ફી(લાગુ પડતુ હોય યાં)
અ ય ફી (લાગુ પડતુ હોય યાં)
અર ફોમ(જો અર સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી
હોય તો અરજદારે પૂરી પાડવાની િવગતો જણાવો)
િબડાણો /દ તાવેજોની યાદી
િબડાણો /દ તાવેજોનો નમૂનો
અર કરવાની પ ધિત
અર મ યા પછી
હેરતં માં થનાર િ યા
માણ પ આપવામાં સામા ય રીતે લાગતો સમય
માણપ નો કાયદે સરનો સમયગાળો.
નવીકરણ માટે ની િ યા (જો હોય તો)
નોંધણી િ યા અંગે
ઉદે ૃ શ
નોંધણી માટે ની પા તા
પૂવ જ િરયાતો(જો હોય તો)
અર કરવા માટે ની સંપક માિહતી
અર ફી(લાગુ પડતુ હોય યાં)
અ ય ફી(લાગુ પડતુ હોય યાં)
અર ફોમ(જો અર સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી
હોય તો અરજદારે પૂરી પાડવાની િવગતો જણાવો)
િબડાણો /દ તાવેજોની યાદી
િબડાણો /દ તાવેજોનો નમૂનો
અર કરવાની પ ધિત
અર મ યા પછી
હેરતં માં થનાર િ યા
નોંધણીની કાયદે સરતાનો ગાળો(જો લાગુ પડતો હોય તો)
નવીકરણ માટે ની િ યા(જો હોય તો)
હેરતં કર ઉધરાવવા અગે
વેરાનું નામ અને િવવરણ
વેરો લેવાનો હેતુ
કર િનધારણ માટે ની કાયવાહી અને માપદં ડ
મોટા કસૂરદારોની યાદી
િવજળી / પાણીના હં ગામી અને કાયમી જોડાણો
આપવા અને કાપવા અંગે.
જોડાણ માટે ની પા તા
પૂવ જ િરયાતો(જો હોય તો)
અર કરવા માટે ની સંપક માિહતી

-

લાગુ પડતુ નથી.
લાગુ પડતુ નથી
-

૮

અર ફી(લાગુ પડતુ હોય યાં)
અ ય ફી(લાગુ પડતુ હોય યાં)
અર ફોમ(જો અર સાદા કાગળ પર કરવામાં આવી
હોય તો અરજદારે પૂરી પાડવાની િવગતો જણાવો)
િબડાણો /દ તાવેજોની યાદી
િબડાણો /દ તાવેજોનો નમૂનો
અર કરવાની પ ધિત
અર મ યા પછી
હેરતં માં થનાર િ યા
િબલમાં વાપરેલ શ દ યોગોનું ટૂં કુ િવવરણ.
િબલ અથવા સેવાની બાબતમાં મુ કે લી હોય તો સંપક
માિહતી.
ટે િરફ અને અ ય ખચ
હેરતં વારા પૂરી પાડવામાં આવનાર અ ય
સેવાઓની િવગત

કોઇ સેવા પુરી પાડવામાં આવતી નથી.

