મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ ૨૦૦૫
કરણ-૧
તાવના :
૧.૧

મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અ વયે સ ચવાલયના વહ વટ િવભાગો !ારા "કરણવાર
મા હતી $ુ&'તકા "ગટ કરવાની રહ( છે . * અ વયે નમ+દા, જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગની કામગીર તથા તે અ વયેની મા હતીનો આ $ુ&'તકામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

૧.ર

ભારત સરકાર !ારા અમલમાં આવતા અિધિનયમ-૨૦૦૫ અ વયે રાજયના નાગ રકોને મળવાપા8
મા હતીની 9ણકાર તથા તે મા હતી કઇ ક;ાએ મળ રહ( તેની િવગતોની 9ણકાર ના ઉદ( ૃશથી આ
$ુ&'તકા "ગટ કરવામાં આવે છે .

૧.૩

આ $ુ&'તકા સામા ય સંજોગોમાં રાજયની 9હ(ર જનતાને ઉપયોગી થશે.

૧.૪

િવભાગની કાય+વાહ અને તે Aગેની સંબિં ધત મા હતી "કરણવાર તૈયાર કરાયેલ છે . િવભાગમાં
વહ વટ તથા તાંિ8ક અને બંને "કારની કાય+વાહ હાથ ધરવામાં

આવે છે .

૧.૫

લાDુ પડF ું નથી.

૧.૬

$ુ&'તકામાં આવર લીધેલ િવષયો Aગે વIુ મા હતી મેળવવા Aગે િવભાગના 9હ(ર મા હતી અિધકાર
અને ઉપસ ચવJી (સંકલન) Mલોક નં.-૯/૪, નવા સ ચવાલય, ગાંધીનગર (ફોન નં.૦૭૯૨૩૨૫૧૭૬૨) નો સંપક+ કરવાનો રહ(શે.

૧.૭

$ુ&'તકામાં ઉપલMધ ન હોય તેવી મા હતી મેળવવા માટ( ફ Rું કોઇ ધોરણ િનયત કરાયેલ નથી તથા
આ બાબત સમયો ચત સરકારJી !ારા િનયત થાય તે Sુજબ લાDું પડશે. ઉપરાંત ઉપર જણાવેલ
મદદનીશ 9હ(ર મા હતી અિધકાર Jીનો TુબTુ સંપક+ કરવાનો રહ(શે.

'થળઃ- ગાંધીનગર.
તાર ખઃ-

-૧૨-૨૦૨૧

કરણ-ર
સંગઠનની િવગતો, કાય# અને ફરજો
(િનયમ સં&હ-૧ )
૨.૧

9હ(ર તં8 ઉદ( ૃશ / હ(F ુ

૨.૨

9હ(ર તં8Rું િમશન / Wુરં દ(શીપXુ (િવઝન)

૨.૩

9હ(ર તં8નો Zૂંકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભ+

૨.૪

9હ(ર તં8ની ફરજો.

૨.પ

9હ(ર તં8ની Sુ\ય "] ૃિ2ઓ / કાય_

૨.૬

9હ(ર તં8 !ારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને તેR ું સં ;`ત િવવરણ

૨.૭

9હ(ર તં8ના રાજય, િનયામક કચેર , "દ( શ, a4લો, Mલોક વગેર( 'તરોએ સં'થાગત માળખાનો
આલેખ (જયાં લાDુ પડF ું હોય bયાં)

૨.૮

9હ(ર તં8ની અરકારતા અને કાય+;મતા વધારવા માટ( ની લોકો પાસેથી અપે;ાઓ.

૨.૯

ચેકડ(મ બનાવવાની કામગીર Aગે નdધ

૨.૧૦ સેવા આપવાના દ( ખર( ખ િનયં8ણ અને 9હ(ર ફ રયાદ િનવારણ માટ( ઉપલMધ તં8
૨.૧૧ Sુ\ય કચેર અને eુદા eુદા 'તરોએ આવેલી અ ય કચેર ઓનાં સરનામાં
(વપરાશકારને સમજવામાં સરળ પડ( તે માટ( a4લાવાર વગfકરણ કરો.)
૨.૧૨ કચેર શTુ થવાનો સમયઃ
કચેર બંધ થવાનો સમયઃ

કરણ-ર
સંગઠનની િવગતો, કાય# અને ફરજો
(િનયમ સં&હ-૧ )

૨.૧

(હ)ર તં* ઉદ) ૃશ / હ)0 ુ
અSુ4ય અને સીિમત જળસંપિ2ને મહ2મ "માણમાં નાથવા માટ( , િવશાળ, મgયમ અને નાના સંhહો,

i ૂગભ+ જળનો સંjકુ ત વપરાશ, i ૂતળ સંhહોRું જતન અને ફ(ર વપરાશ, ;ાર] ૃkgધ િનવારણ પાણીના
વધારાના જlથાRું માગા+તરણ વગેર(નો mત રક અને સંક લત પgધિતનો ઉપયોગ કર અSુ4ય અને સીિમત
જળસંપિ2ને સંhહ તથા યોnય પ ર"ે;માં "9ક ય હ(F ુ માટ( વપરાશ એ તં8નો ઉદ( ૃશ છે .

૨.૨

(હ)ર તં*2 ંુ િમશન / 3ુરં દ) શીપ5ંુ (િવઝન)
oૃિષ રાજયનો સૌથી મોટો અને સૌથી સામા ય qયવસાય છે . રાજયની મોટાભાગની વ'તીની rુખાકાર

અને ક4યાણ oૃિષ ઉધોગ પર સીધી ર તે આધા રત છે . oૃિષના ઉbપાદન તેમજ િવકાસ માટ( જsર પાણી
પહdચાડ]ું અbયંત આવtયક છે . રાજયના ઔધો ગક િવકાસ માટ( પણ પાણીની ઉપલMધતા અbયંત જsર છે .
Dુજરાત સરકારનો નમ+દા, જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ િવ ભv ઉપયોગો માટ(
નીચે "માણે "] ૃ2 છે .
૧.

ઉપલMધ જળસંપિ2ના મહ2મ ઉપયોગ AગેR ું આયોજન કર]ુ.ં

ર.

રાજયની જળનીિત તૈયાર કરવી અને સમાયંતર( તેની સમી;ા કરવી.

૩.

જlથાવાર, સમયવાર તેમજ Dુણવ2ાવાર મા હતી મેળવીને તેR ું િવtલેષણ કર ને પાણીનો સંhહ
કરવો

૪.

oૃિષ ઉbપાદન વધારવા માટ( િસwચાઇ લાભો વધારવા અને તે માટ( ઉપલMધ જળસંપિ2નો મહ2મ
ઉપયોગ કરવો અને તેમ કર ને રાજયના ખેxૂતોRું િનવા+હ ધોરણ વધાર]ુ.ં

પ.

જsર જણાય તેવા િવ'તારોમાં i ૂગભ+ જળ ર ચાy વધાર]ુ.ં

૬.

સSુzી તેમજ અખાતી િવ'તારોમાં ;ાર] ૃkgધ િનવારણ કર]ુ.ં

૭.

પાણીની સમF ુલા 9ળવવા માટ( જળસંપિ2નો સંjકુ ત ઉપયોગ કરવો.

૮.

પાણીની તંગી અને અછત ધરાવતા િવ'તારોમાં પાણીની છતવાળા િવ'તારોમાંથી પાણીનો તબદ લી
કરવી.

૯.

rુજલામ rુફલામ યોજના અને સૌની યોજનાને $ ૂણ+ કરવી.

૧૦.

શકય એટલા તમામ 'થળોએ ચેકડ(મ, નાની, મgયમ તથા મોટ િસwચાઇ યોજનાઓ થક પાણીનો
મહ2મ જળસંhહ ઉભો કરવો.

૧૧.

ઉભી થયેલ જળાશય યોજનાઓ થક થતી િસwચાઇ માટ( યોnય પgધિતનો ઉયોગ કર કરકસરjુકત
જળ વપરાશ કરવો.

૧૨.

i ૂગભ+ અને i ૂ$ ૃ{ઠ જળનો સમ વીત ઉપયોગ કર િવિવધ િસwચાઇ પgધિત !ારા પાણી બચાવવા Aગે
ખેxૂતોમાં 9Dૃિત ક( ળવવી.

૧૩.

ઓછ સંhહશ કતવાળા અને Wુષકાળh'ત િવ'તારોમાં આવેલ જળાશયોમાં બા{પીભવન થક થતો
પાણીનો Wુરqયય અટકાવવો.

૧૪.

હયાત તળાવો |ડા કરવા.

૧૫.

પાણીRું ટ પેટ $ું બચાવવા તમામ 'થળોએ શકય bયાં પાણી અવરોધક બાંધકામો (Water

Harvesting Structures) કરવા.
૨.૩

ૂ ો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભ=
(હ)ર તં*નો 8ં ક
સરકારJીના

સામા ય

વહ વટ

િવભાગની

તા.૨૧-૪-૧૯૭૯

એસ.સી.ટ /૧૧૭૯/ પીએસટ -એમડ પી/ ૧૦૮૩/ ગ, થી અગાઉના 9હ(ર

ની

અિધr ૂચના

‹માંકઃ

બાંધકામ િવભાગRું બે

િવભાગોમાં િવભાજન કરવામાં આqjુ.ં
૧.

મકાનો અને માગ+ qયવહાર િવભાગ અને

ર.

િસwચાઇ િવભાગ.
તા.૧-૪-૧૯૭૯ થી તા.૧૬-૬-૧૯૮૦ rુધી સ ચવJી, િસwચાઇ િવભાગને હ'તક નમ+દા યોજના અને

અ ય ૧૬ િસwચાઇ યોજનાઓ હતી, તે સમય દરŒયાન સ ચવJી, મકાનો અને માગ+ qયવહાર હ'તક મકાનો
અને માગ+ qયવહાર ઉપરાંત ઉપર દશા+વેલ યોજનાઓ િસવાયની સમh િસwચાઇ િવભાગ હતો.
bયારબાદ સરકારJીના સામા યવહ વટ િવભાગના તા.૧૭-૬-૧૯૮૦ ની અિધr ૂચના ‹માંકઃ
એસ.સી.ટ /૧૧૭૯/ પી.એસ.ટ . પાર / ૧૦૮૩/ ગ, થી સમh િસwચાઇ િવભાગ સ ચવJી િસwચાઇના હ'તક
આવેલ.
હાલમાં સરકારJીના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧૬-૭-૨૦૦૫ ની અિધr ૂચના ‹માંકઃ
એઆઇએસ-૩૫૨૦૦૫/૨૩/

ગ

અ વયે

આ

િવભાગમાં સ ચવJી

સ ચવJી(જ.સં.)ની જnયા ઉભી કરવામાં આવેલ છે .

(જળ

સંપિત)

ઉપરાંત

ખાસ

૨.૪

(હ)ર તં*ની ફરજો.

૧.

િવભાગના મહ(કમ, બ*ટ, આયોજન, Dુણવ2ા િનયમન િસwચાઇ યોજનાઓ તેમજ િવ'તાર િવકાસના
કામો.

ર.

મોટ , મgયમ અને નાની િસwચાઇ યોજનાઓના બાંધકામ તેમજ તેની 9ળવણી Aગેની સઘળ
કામગીર .

૩.

રાજયની તમામ Žજ4લા પંચાયતો હ'તકની િસwચાઇને લગતી કામગીર .

૪.

હાઇ•ોલોa "ો*કટને લગતી કામગીર .

પ.

Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમને લગતી કામગીર .

૬.

સરદાર પટ( લ સહભાગી જળસંચય યોજનાને લગતી કામગીર .

૭.

ચેકડ(મ Aગેની કામગીર .

૮.

તળાવો, કાંસ તેમજ $ ૂર િનયં8ણને લગતી કામગીર ની ફરજો.

૯.

મોટ , મgયમ અને નાની યોજનાઓના તમામ કમા ડ એ રયા "ો*કટસ Aગેની કામગીર .

૧૦.

;ાર "વેશ િનયં8ણ હ(ઠળની તમામ કાય+વાહ .

૧૧.

rુજલામ rુફલામ યોજના અને સૌની યોજનાને લગતી કામગીર .

૧૨.

નમ+દા Sુ\ય નહ(રમાંથી ઉWૃવહન કર પાણી તબદ લ કરવાની કામગીર .

૧૩.

ઇ ટરલ•ક•ગ ઓફ ર વસ+-નદ ઓના mતર જોડાણની કામગીર .

ુ ય
૨.પ (હ)ર તં*ની ?@

A ૃિBઓ / કાય#

જળસંપિ2 િવભાગ િસwચાઇને લગતા કાય_ તેમજ િસwચાઇ યોજનાઓ Aગે કાય+ કર( છે . સમh મોટ ,
મgયમ અને નાની િસwચાઇ યોજનાઓ તેમજ ઉWૃવહન િસwચાઇ યોજનાની મોજણી, તપાસ, આલેખન, બાંધકામ,
qયવ'થા અને 9ળવણી AગેR ું કાય+ કર( છે . ઉપરાંત જળિવIુત કાય+‹મો, $ ૂર ર;ણ, ;ાર "વેશ િનયં8ણ
તેમજ સંશોધન અને તાલીમના કામનો સમાવેશ થાય છે . હયાત િસwચાઇ યોજનાઓRું આIુિનકરણ, ચેકડ(મો,
વોટર હાવ‘'ટ•ગ '’કચસ+, તળાવો |ડા કરવા Aગેની કાય+વાહ િવભાગ !ારા થાય છે . ટપક અને છંટકાવ
પgધિતનો અમલ કરવો તથા પાણીની mતર બેઝીન તબદ લી *વી ક( ઉ2ર Dુજરાતના હયાત જળાશયો
ભરવા માટ( નમ+દા ક( નાલ આધા રત પાઇપલાઇન યોજના માટ( તેમજ સમh rુજલામ rુફલામ યોજના
Aગેના કાય_ કર( છે .
આ Aગે સ ચવJી(જળસંપિ2) તેમજ ખાસ સ ચવJી(જળસંપિ2)ને મદદ કરવા Sુ\ય ઇજનેર અને
અિધક સ ચવJીઓ, િવભાગ ક;ાએ છે , તેઓને કામમાં મદદ કરવા માટ( ખાસ ફરજ પરના અિધકાર Jીઓ,
નાયબ સ ચવો, ઉપ સ ચવો તેમજ મહ(કમ Aગેનો 'ટાફ છે .
વહ વટ હ(F ુસર િવભાગને eુદા eુદા વFળ
+ ુ અને તં8માં િવભાaત કરવામાં આવેલ છે * અધી;ક
ઇજનેરJીઓ હ'તક રાખવામાં આવેલ છે . "bયેક વFળ
+ ુ ઘણાં બધા િવભાગો ધરાવે છે . િવભાગોRું ઘણા બધા
પેટા િવભાગમાં િવભાજન કરવામાં આવેલ છે .
Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીઓને કરવાની થતી કાય+વાહ નીચે Sુજબ છે .
૧.

Sુ\ય ઇજનેર (Dુણવ2ા િનયમન)

૧.

અને અિધક સ ચવJી

તપાસ અને દ( ખર( ખ Aગેની કામગીર
ર.

૨.

Sુ\ય ઇજનેર (યાંિ8ક) અને અિધક
સ ચવJી

િવભાગ હ'તકના હાથ ધરવામાં આવતાં બાંધકામમાં Dુણવ2ાની
િસwચાઇ સહભાગી qયવ'થા(પી.આઇ.એમ.) ને લગતી કામગીર .

૧. િસwચાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ -૧, વડોદરા અને િસwચાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ -ર,
અમદાવાદ
લગતી

અને

મોનીટર•ગ ઇ વે ટર અને કં’ોલ

સેલને

સઘળ કામગીર ( ઇકવીપમે ટ મટ ર યલ `લાન•ગ

સ હત)
૩.

Sુ\ય ઇજનેર (મgય Dુજરાત) અને
અિધક સ ચવJી

૧. મgય Dુજરાતની મોટ , મgયમ અને (પંચાયત િસવાયની)નાની
િસwચાઇ યોજનાની કામગીર .
ર. મgય Dુજરાતમાં સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજના.
૩. મgય Dુજરાતની •(નેજ અને ;ાર "વેશ િનયં8ણની કામગીર .
૪. હાઇ•ોલોa "ો*કટનાં કામો.
પ. i ૂકંપ $ુનઃ'થાપન અને ડ ઝા'ટર મેનેજમે ટને લગતી કામગીર .

૪.

Sુ\ય ઇજનેર (ઉ.Dુ.) અને અિધક
સ ચવJી

૧. ઉ2ર Dુજરાતની મોટ , મgયમ અને (પંચાયત િસવાયની) નાની
િસwચાઇ યોજનાઓની કામગીર .
ર. rુજલામ rુફલામ '"ેડ•ગ ક(નાલ તથા '’કચસ+ની કામગીર .

૩. ઉ2ર Dુજરાતમાં સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજના.
૪. ક(“ zય જળ આયોગને લગતી કામગીર .
પ. ઉ2ર Dુજરાતની નમ+દા આધા રત ધરોઇ, હાથમતી, Dુહાઇ, માઝમ,
મે”ો, વા8ક, સી$ુ, Sુડને”ર તથા દાંતીવાડા જળાશયોને લગતી
કામગીર .
૫

Sુ\ય ઇજનેર (સૌરા{’) અને અિધક
સ ચવJી

૧. સૌરા{ટ િવ'તારમાં (પંચાયત િસવાય)ની બધી મોટ , મgયમ અને
નાની િસwચાઇ યોજનાની કામગીર .
ર. સૌરા{’ની ;ાર "વેશ િનયં8ણની કામગીર અને ઘેડ િવ'તારની
કામગીર .
૩. સૌરા{’ની સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજનાની કામગીર
સ હત તેને લગતી સમh નીિત િવષયક કામગીર .

૬

Sુ\ય ઇજનેર (દ.Dુ.) અને અિધક
સ ચવJી

૧. દ ;ણ Dુજરાતની મોટ , મgયમ અને પંચાયત િસવાયની નાની
િસwચાઇ યોજનાની કામગીર .
ર. દ ;ણ Dુજરાતની સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજનાની
કામગીર .
૩. દ ;ણ Dુજરાતની •(નેજ અને ;ાર "વેશ િનયં8ણની કામગીર .
૪. િસwચાઇ વહ વટ, નીિતિવષયક તથા પાણીના દરો અને વrુલાત
બાબત કામગીર .

૭

Sુ\ય ઇજનેર (પંચાયત) અને

૧. રાજયની બધી પંચાયત હ'તકની નાની િસwચાઇ યોજનાઓને લગતી

અિધક સ ચવJી

કામગીર .
ર. ક•છ Žજ4લાની મોટ , મgયમ, નાની િસwચાઇ યોજના અને ;ાર
"વેશ િનયં8ણ અને સરદાર સહભાગી યોજનાની તમામ કામગીર .
૩. Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમને લગતી િવભાગના 'તર( થતી
કામગીર .
૪. સરહદ િવકાસની કામગીર .
૫. નાબાડ+ , વ4ડ+ બ–ક, એ.આઇ.બી.પી. વગેર( બાહય આિથ—ક સહાયની
બાબતો સ હત "ો*કટ `લાન•ગ એ ડ મોનીટર•ગ સેલ અને શેડjુલ
ઓફ ર( ˜સ ભાવોની દરr ૂ ચને લગતી કામગીર .

૮

મેનેજ•ગ

ડાયર( કટરJી,

જળસંપિ2

િવકાસ

ગાંધીનગર

(િવભાગમાં

િનગમ)

Dુજરાત ૧. Dુજરાત રાજયમાં i ૂગભ+ જળની શોધ, સંશોધન, qયવ'થાપન અને
િનગમ,

રચાy તેમજ પાતાળoૂવા Aગેની કાય+વાહ .

આવF ું ૨. નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી ધરોઇ ઉWૃવહન પાઇપલાઇનની કામગીર .
૩. નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી rુજલામ rુફલામ નહ(રને સાંકળતી Wૃવહન
પાઇપલાઇનની કામગીર .
૪. નદ /જળાશય આધા રત ઉદવહન િસwચાઇ યોજનાઓની
કામગીર .

૯

Sુ\ય ઇજનેર અને િનયામકJી,

સીવીલ ઇજનેર ને લગતા eુ દા eુ દા િવષયોની સંશોધન અને િવકાસ

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા

"] ૃિ2ઓ *વી ક(, િસwચાઇ, માગ+, $ુલો, eુ દા eુ દા બંધોની rુર;ા
Aગેની તપાસણી તેમજ િવિવધ "કારના *વા ક(, માટ , વ'F ુ પ ર;ણ
પlથરોની પે’ોhાફ ચકાસણી વગેર(.

૧૦ Sુ\ય ઇજનેર અને િનયામકJી, જળ

રાજય

સરકારના

દર( ક

'તર(

તાંિ8ક

'તર(

સંકળાયેલા

અને જમીન qયવ'થાપન સં'થા

અિધકાર Jીઓ/કમ+ચાર ઓને જળ qયવ'થાપન અને જમીન િવકાસના

સ ચવJી

;ે8માં લગત તાલીમ આપવી અને આ ;ે8માં સંશોધન Aગેની
કાય+વાહ કરવી, િસw ચત ખેતી િવષયક "] ૃિ2ઓને "ોbસા હત કરવી,
જળ જમીન અને પાક qય'થાપનની સંક લત "] ૃિ2ઓમાં સરકારJીને
'થાિનક 'વરાજની સં'થાઓ તેમજ લોકોને (ખેxૂતોને) ક સલટ સી
સિવ—સ આપવી.

૨.૬

(હ)ર તં* Eારા આપવામાં આવતી સે વાઓની યાદG અને તે 2 ંુ સંHIJત િવવરણ.
Dુજરાત રાજય પાણીની અછતવા™ં રાજય છે . જન સSુદાયમાં થતા સતત વધારા અને નિવન

ઔધો ગકરણને કારણે પાણીની માંગમાં સતત વધારો થતો રšો છે . આ માંગને સંતોષવા માટ( રાજય !ારા
તમામ પગલાં *વાં ક( , શકય હોય bયાં નવી િસwચાઇ યોજના બાંધવી, હયાત િસwચાઇ યોજનાઓમાં શકય હોય
bયાં |ચાઇ વધાર પાણીનો વIુ સંhહ કરવો, હાઇ•ો`લસ ફjુઝ ગેટ *વી િવિવધ યોજનાઓ !ારા પણ
પાણીનો સંhહ વધારવો, હયાત િસwચાઇ યોજનાઓRું આIુિનકરણ કર]ુ,ં i ૂગભ+ જળ સપાટ |ચી લાવવા
ચેકડ(મ બાંધવા, હયાત તળાવો |ડા કરવા, ટપક અને છંટકાવ િસwચાઇ પgધિતઓનો અમલ કર પાણીનો
થતો qયય અટકાવવો, પાણીની છતવાળા "દ( શમાંથી અછતવાળા "દ( શમાં પાણીની mતર બેઝીન તબદ લી
કરવી. ઉ2ર Dુજરાતના હયાત જળાશયો ભરવા માટ( નમ+દા ક( નાલ આધા રત પાઇપલાઇન યોજના બનાવવી
તેમજ rુજલામ rુફલામ *વી મહbવાકાં;ી યોજના !ારા ઉ2ર Dુજરાતના પાણીના તળ |ચા લાવવા *વા
પગલાં િવભાગ !ારા ભરવામાં આવેલ છે .
િવભાગ !ારા આપવામાં આવતી સેવાઓની િવગતો.
(૧)

આઝાદ પહ(લાં હાલના Dુજરાત રાજયના િવ'તારમાં હાથમતી િસwચાઇ યોજના અને ખાર કટ િસwચાઇ
યોજના એમ મા8 ર (બે) મોટ િસwચાઇ યોજનાઓ જ થઇ શક હતી. હાલમાં રાજયમાં મોટ , મgયમ
તેમજ 'ટ( ટ માઇનોર ૧૦૮૮ યોજનાઓ $ ૂણ+ થયેલ છે . અને આશર( ૫૦૦૦ નાની િસwચાઇ યોજનાઓ
(ઉWૃવહન અને પરકોલેશન ટ( ક સ હત) $ ૂણ+ કરવામાં આવેલ છે . િસwચાઇ હ(ઠળ S ૂક( લ પાતાળ oૂવાની
૧૦૭૨ સં\યા છે .
આમ, ઉપરોકત યોજનાઓ તેમજ પાતાળoૂવાઓ તથા ખાનગી ટjુબવેલ !ારા આશર( ૪૩
લાખ હ(ટર જમીનને િસwચાઇનો લાભ મળે છે . આ ઉપરાંત મોટા શહ(રો *વાં ક( , અમદાવાદ, ભાવનગર,
રાજકોટ *વા તેમજ નાના નગરો અને ગામડાંઓને પણ eુથ પાણી $ુરવઠા યોજનાઓ !ારા પીવાRું
પાણી આપવામાં આવે છે . (પીવાના પાણીની યોજના પાણી $ુરવઠા "ભાગ કર( છે .)

(ર)

ઉકાઇ, કડાણા *વી યોજનાઓથી પ૪પ મેગાવોટ ઇલેક’ સીટ મળે છે . ઉકાઇ યોજના આધાર ત ૩૦૦
મેવાવોટ તેમજ દમણગંગા યોજના આધા રત 'મોલ હાઇ•ો પાવર 'ટ( શન થક ૫.૬ મેગાવોટ િવજ
ઉbપv થાય છે .

(૩)

ું જળાશય યોજનાઓ !ારા મbસઉધોગનો
ઉકાઇ, ધરોઇ, પાનમ, કડાણા, કરજણ, દમણગંગા તથા શે›a
િવકાસ થયો છે . તથા "વાસન 'થળો તર ક( િવકાસ કરવામાં આવેલ છે .

(૪)

રાજયના મોટાભાગના ઉધોગોને, 'થાિનક 'વરાજની સં'થાઓને બીનખેતી વપરાશ માટ( પાણી $ ૂsં
પાડવામાં આવે છે .

(પ)

નદ ઓમાં આવતા $ ૂર દરŒયાન મોનીટર•ગ તથા િનયં8ણ કર જsર ચેતવણી સાથે નીચવાસના
િવ'તારોમાં ર;ણ બાબતે r ૂચના આપવામાં આવે છે તથા જsર જણાયે $ ૂર સંર;ણાbમક કામગીર
'થળ&'થિતનો અœયાસ કર કરવામાં આવે છે .

૨.૭

(હ)ર તં*ના રાજય, િનયામક કચે રG,

દ) શ, LMલો, Oલોક વગે ર) તરોએ સં થાગત માળખાનો આલેખ:

જળસંપિ2 િવભાગRું વહ વટ માળ•ું નીચે "માણે છે .
૧.

સ ચવJી (જળસંપિ2), ગાંધીનગર.

૨.

ખાસ સ ચવJી (જળસંપિ2), ગાંધીનગર.

૩.

અિધક સ ચવ અને Sુ\ય ઇજનેરJીઓ

૪.

અધી;ક ઇજનેરJીઓ (વFળ
+ ુ કચેર ઓ)
અલગ અલગ Žજ4લાઓમાં *ની િવગતવાર મા હતી મદા્ નં.૨.૧૧માં આપેલ છે .

પ.

કાય+પાલક ઇજનેરJીઓ (િવભાગીય કચેર ઓ)
વFળ
+ ુ કચેર હ(ઠળ કાય_ કર( છે .

૬.

નાયબ કાય+પાલક ઇજનેરJીઓ (પેટા િવભાગીય કચેર ઓ)
િવભાગીય કચેર હ(ઠળ કાય+ કર( છે .

૨.૮ (હ)ર તં*ની અરકારતા અને કાય= Iમતા વધારવા માટ)ની લોકો પાસે થી અપેIાઓ.

૧. સવ‘ કમ+ચાર ઓ/અિધકાર ઓ "મા ણકતાથી તટ'થ ર તે ફરજ બ9વી શક( તે માટ( તેમની િનમXકં ૂ ,
બદલી Aગે બાહય હ'ત;ેપ ન થાય તેવી અપે;ા રાખવામાં આવે છે .
ર. િનયત કાયદા/િનયમો િવsgધ વહ વટ તં8 પાસે િનણ+ય લેવડાવવા બાš ર તે દબાણના "યાસો
થાય નહ• તેવી અપે;ા રાખવામાં આવે છે .
૩. અરજદારો, નાગ રક સં'થાઓ તથા Žજ4લાના અ ય ખાતાના અિધકાર Jીઓ, પદાિધકાર ઓ
અિધકારની બાબતોના અમલમાં સહકાર આપશે તેવી અપે;ા છે .
૪. પાણીની ઘટતી જતી ઉપલkMધને gયાને લઇ પાણીનો કાય+;મ ઉપયોગ થાય તે બાબત દર( ક
જવાબદાર નાગ રક સમ* અને તે !ારા પાણીનો કરકસરjુકત ઉપયોગ કર વIુને વIુ િવ'તારને
િસwચાઇ હ(ઠળ આવર શકાય તે Aગે લોકોને મા હતગાર કરવા.
પ. લોકભાગીદાર વાળા જળસંચયના કામોમાં વIુ નાગ રકોને જોડ જળસંhહRું અિત મહbવRું કામ પાર
પાડવા $ ૂરતો સહકાર મળ રહ(.
૬. રાજયની િવિવધ મોટ , મgયમ અને નાની િસwચાઇ યોજનાના બાંધકામ, મરામત, િનભાવણી તથા
પાણીની વહ વટમાં લોકોના સાથ સહકારની અપે;ા રાખવામાં આવે છે . rુજલામ rુફલામ યોજના,
સૌની યોજના નદ ઓના mતર જોડાણની યોજના, ;ાર "વેશ િનયં8ણ યોજના તથા સરદાર પટ( લ
સહભાગી જળસંચય યોજનાના અિતમહbવના કામને સફળ બનાવવા લોક સહકાર મળ રહ( તે જsર
છે .

૨.૯

લોક સહયોગ મે ળવવા માટ)ની ગોઠવણ અને પVધિતઓ

૧.

િપયત િવ'તારમાં આવતા ખેxૂતોની મંડળ રચી સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થા Aતગ+ત તેમને 9તે જ
પાણી િવતરણનો વહ વટ આપવો.

ર.

પાણીની ઉપલkMધ ઓછ હોય bયાર( પીવાના હ(F ુ માટ( "થમ "ાધા ય આ`યા પછ બચત રહ(તા
જlથામાંથી િસwચાઇ માટ( પાણી આપવાની ગોઠવણ.

૩.

તળાવ |ડા કરવાના કામો તથા ચેકડ(મના કામો લોકભાગીદાર થી કરવામાં આવે છે *માં લોકeૂ થ
!ારા આવી જળસંચયની યોજના માટ( અરaના નS ૂના લેવામાં આવે છે .

૪.

ચેકડ(મના કામોની Dુણવ2ા તેમજ અ ય સઘળ કામગીર Rું ચેક•ગ માટ( ચેકડ(મના 'થળ પર એક
રŽજ'ટર રાખવામાં આવે છે . *માં િવભાગના અિધકાર Jી, અ ય એજ સી તથા ;ેિ8ય અિધકાર Jીઓ
!ારા થતા ચેક•ગની િવગતો દશા+વવામાં આવે છે .

પ.

ચેકડ(મ અથવા તળાવ |ડા કરવાના કામોમાં ગેરર િત/Ÿ{’ાચાર/કામની Dુણવ2ા Aગેની
ફ રયાદ/રeૂ આત સંબિં ધત અધી;ક ઇજનેરJીને કર શકાશે.

૬.

સરદાર પટ( લ સહભાગી જળસંચય યોજના Aતગ+ત ચેકડ(મ/તળાવો |ડા કરવાના કામ માટ( * તે
િવ'તારના નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર/કાય+પાલક ઇજનેરનો સંપક+ કરવાનો રહ( છે .

૭.

oુદરતી &'થિત અRુસાર જયાં ચેકડ(મRું બાંધકામ શકય નથી તેવા 'થળોએ સરદાર પટ( લ સહભાગી
જળસંચય યોજના Aતગ+ત હયાત તળાવો |ડા કરવાRું હાથ ધર શકાશે.

૮.

ચેકડ(મ બાંધકામ માટ( તાંિ8ક મંeૂર મળે લ ચેકડ(મો સરકારJી !ારા ટ( ડરથી બાંધવામાં આવશે.

૯.

eુના તળાવો |ડા કરવાની તથા નવા તળાવો બનાવવાની કામગીર માં સરકારJીનો ફાળો ૯૦%
*ટલો રહ(શે.

૧૦

મોટ નદ ઓ ઉપરના ચેકડ(મોની AદાŽજત કwમત મોટ હોય છે તેથી આવા ચેકડ(મો લાભાથf ખેxૂતોને
બાંધવા પરવડ( નહ• તે gયાને લઇને 'વૈk•છક સં'થાઓ, ’'ટો, ઔધો ગક Dૃહો વગેર(નો સહકાર લેવામાં
આવે છે .

૨.૯

ચેકડ(મ બનાવવાની કામગીર Aગે નdધ.
સરદાર પટ( લ સહભાગી જળસંચય યોજના Aતગ+ત સહભાગી ધોરણે સમh રાજયમાં ચેકડ(મ

બનાવવાની કામગીર હાથ ધરવામાં આવેલ છે . આ યોજનાનો ચોથો તબકકો િવભાગના તા.૧/૪/૦૫ના
ઠરાવથી અમલમાં આવેલ છે , * અ વયે સમh રાજયમાં ચેકડ(મની કામગીર માટ( સરકાર ફાળા અને

લોકફાળાRું ધોરણ ૮૦ : ૨૦ િનયત કરાયેલ હF,ું પરં F ુ રાજયમાં િવિવધ િવભાગો !ારા િવિવધ યોજના હ(ઠળ
oુલ ૧૬૬૫૦૦ થી વધાર( ચેકડ(મ બંધાયેલ છે . હાલમાં રાજયમાં ચેકડ(મના બાંધકામ માટ( સાર સાઇટ • ૂબજ
મયા+ દત સં\યામાં મળે તેમ છે . *થી * કોઇ સાર સાઇટ છે . bયાં સં$ ૂણ+ તાંિ8ક અœયાસ કયા+ બાદ ટ( ડર
મારફત ચેકડ(મ બાંધવાની કામગીર અમલમાં છે . વIુમાં ચોથા તબકકામાં મા8 સીમે ટ કd‹ ટના ચેકડ(મ
બાંધવાનો િનણ+ય લેવાયેલ છે .

ચોથા તબકકા Aતગ+ત ચેકડ(મોને તેની Aદાaત કwમતના આધાર( બે ક( ટ(ગર માં વહ¢ચવામાં આવેલ છે .

(૨) આવા ચેકડ(મો *ની Aદાaત કwમત s!. ૭ લાખ કરતા ઓછ હોય તેને નાના ચેકડ(મ અને * ચેકડ(મની
Aદાaત કwમત s!.૭ લાખથી વIુ હોય તેને મોટા ચેકડ(મ કહ(વાય છે . આ તમામ ચેકડ(મ ટ( ડરથી બાંધવાની
કામગીર અમલમાં છે .

ુ ીની કZમતના ચેકડ)મ
(૩) W!.૧૦.૦૦ લાખથી W!. ૨૦.૦૦ Yધ
ચેકડ(મો ફકત સં'થાઓને આપી શકાશે. *ની મંeુર અિધ;ક ઇજનેરJી અને માન. અgય;Jી, સરદાર
પટ( લ સહભાગી જળસંચય યોજના કાયા+ વયન સિમિતની ભલામણ પર માન. મં8ીJી(જ.સં) આપશે.
(૪)

કોઇપણ Aદાaત રકમનો સાર સાઇટનાં ચેકડ(મ માટ( કોઇ સં'થા/"ાયોજક આગળ ન આવે તે
બધીજ સાઇટ પર ટ( ડરથી ચેકડ(મ બાંધવા.

(પ)

મોટG નદG પરના ચે કડ)મો
ઉપર જણાવેલ સં'થાઓએ Sુદા‹માંક-ર માં જણાqયા અRુસારની સં'થાની નdધણીની " ‹યા,
ચેકડ(મની સૈધાંિતક મંeુર ની " ‹યા અને તાંિ8ક મંeુર ની " ‹યાઓ $ ૂણ+ થયા બાદ ચેકડ(મની
કામગીર હાથ ધર શક( છે .

૨.૧૦ સે વા આપવાના દ) ખર) ખ િનયં*ણ અને (હ)ર ફ રયાદ િનવારણ માટ) ઉપલOધ તં*

(૧)

કામના 'પેશીફ ક(શનના સાઇન બોડ+ રાખવા બાબત.
નમ+દા, જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ હ(ઠળ ચાલતા કામોના બાંધકામની િવગતો

તથા 'પેશીફ ક( શન Aગેની મા હતી દશા+વF ું બોડ+ કામના 'થળ ઉપર ઇ9રદાર( 'વખચ‘ S ૂકવાની "થા છે .
*થી 9હ(ર જનતાને કામ બાબતે 9ણકાર મળ શક( . વIુમાં, આ શરત ટ( ડરના ભાગ તર ક( ગણવાRું પણ
ઠરાવેલ છે . આ બોડ+ માં નીચેની િવગતો દશા+વવાની હોય છે .
૦

કામના 'પેશીફ ક(શન- કામના ધોરણો.

૦

કામની Aદાa રકમ.

૦

ઇ9રદારRું નામ/સરનાSુ.ં

૦

તેમના rુપરવાઇઝર 'ટાફના નામ/ સરનામા.

૦

કામમાં કોઇપણ 9તની ;િત જણાય તો તેની ફ રયાદ કોને કરવી તે Aગેની
િવગત.

(ર)

કામની \ુણવBા ]ગે ફ રયાદ/ ર^ૂ આત:

આ િવભાગ હ'તક ચાલતા કામોની Dુણવ2ા સંબધ
ં ી કોઇ ફ રયાદ /રeૂ આત હોય, કામ િનયત
'પેશીફ ક( શન "માણે થF ું નહ• હોવાની ફ રયાદ હોય તો તે Aગેની ફ રયાદ/રeૂ આત તે કામ * િવ'તારમાં
ચાલF ું હોય તે િવ'તાર * તે અધી;ક ઇજનેરના ;ે8ાિધકાર હ(ઠળ હોય તે અધી;ક ઇજનેર સમ; કર શકશે
અથવા િવભાગને sબs અરa ક( ફ(કસ !ારા કર શકાશે.

૨.૧૧ ?ુ@ય કચે રG અને ^ુદા ^ુદા તરોએ આવે લી અ_ય કચેરGઓનાં સરનામાં:
જળસંપિ2 િવભાગની Sુ\ય કચેર , ગાંધીનગર ખાતે છે. જળસંપિ2 િવભાગની Sુ\ય કચેર તેમજ eુદા
eુદા 'તરોએ આવેલ અ ય કચેર ઓના સરનામા નીચે Sુજબ છે .
હોદો્
૧

સ ચવJી (જળસંપિ2)

સરના?ું

ફોન નંબર

ફ)કસ નંબર

Mલોક નં.૯, બીજો માળ, સ ચવલય,

૨૩૨૫૧૭૦૪

૨૩૨૫૪૨૧૬

૨૩૨૫૧૭૩૫

૨૩૨૫૮૬૨૩

૨૩૨૫૪૨૧૮

૨૩૨૫૧૭૦૮

૨૩૨૫૧૬૬૪

૨૩૨૫૭૬૬૩

૨૩૨૫૧૬૬૭

૨૩૨૫૪૨૧૯

૨૩૨૫૧૭૧૨

૨૩૨૫૧૭૧૩

૨૩૨૫૧૭૦૯

૨૩૨૫૧૭૧૧

૨૩૨૫૨૮૩૭

૨૩૨૫૧૭૨૦

૨૩૨૫૨૨૭૯

૨૩૨૫૧૭૫૪

૨૩૧૩૪૧૨-

૨૩૧૩૪૧૬

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૨

ખાસ સ ચવJી (જળસંપિ2)

Mલોક નં.૯, પાંચમો માળ,
સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

Sુ\ય ઇજનેર (ઉ.Dુ.) અને Mલોક નં.૯, બીજો માળ,
અિધક સ ચવJી

સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Sુ\ય ઇજનેર (દ.Dુ ) અને

Mલોક નં.૯, બીજો માળ,

અિધક સ ચવJી

સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Sુ\ય ઇજનેર ( મ.Dુ) અને

Mલોક નં.૯, બીજો માળ,

અિધક સ ચવJી

સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Sુ\ય ઇજનેર(સૌરા{’ )

Mલોક નં.૯, બીજો માળ,

અને અિધક સ ચવJી

સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Sુ\ય ઇજનેર (પંચાયત)

Mલોક નં.૯, બીજો માળ,

અને અિધક સ ચવJી

સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Sુ\ય ઇજનેર (યાંિ8ક) અને

Mલોક નં.૯, બીજો માળ,

અિધક સ ચવJી

સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Sુ\ય ઇજનેર (Dુ.િન.) અને

Mલોક નં.૯, બીજો માળ,

અિધક સ ચવJી

સ ચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Sુ\ય ઇજનેર તેમજ

ગેર કŒપાઉ ડ, વડોદરા.

િનયામકJી,Dુજરાત

૧૫

ઇજનેર સંશોધન સં'થા,
વડોદરા
૧૧

Sુ\ય ઇજનેર તેમજ
મેનેજ•ગ ડાયર( કટર,

સેકટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

૨૩૨૨૦૪૦૨- ૨૧૪૯૯
૫૨૦૫૮

જળસંપિ2 િવકાસ િનગમ,
ગાંધીનગર.
૧૨

Sુ\ય ઇજનેર અને

Dુજરાત િસwચાઇ qયવ'થાપન

૨૬૯૨

િનયામકJી,Dુજરાત જળ અને

સોસાયટ , પો.બો.નં.૮૦, આણંદ-

૨૬૨૪૫૦

જમીન qયવ'થાપન

૩૮૮૦૦૧

સં'થા,આણંદ

૨૬૧૬૫૧

અધી;ક ઇજનેરJીઓના સરનામા.
અ.નં.
૧

સરના?ુ.ં

ફોન નંબર

અધી;ક ઇજનેરJી, મgય'થ આલેખનતં8,

૨૩૨૫૩૪૮૬-

ડા+. aવરાજ મહ(તા ભવન, Mલોક નં.૯, બીજો માળ,

૫૩૪૯૭

ફ)કસ નંબર
૨૩૨૫૪૧૭૩

ગાંધીનગર.
૨

અધી;ક ઇજનેરJી(જળશા¤),

૨૩૨૫૩૪૭૬

૨૩૨૫૪૧૭૩

અધી;ક ઇજનેરJી,(i ૂ'તર) મgય'થ આલેખનતં8, ડા+. ૨૩૨૫૩૪૯૫

૨૩૨૫૪૧૭૩

મgય'થ આલેખન તં8, ડા+. aવરાજ મહ(તા ભવન,
Mલોક નં.૯, બીજો માળ, ગાંધીનગર.
૩

aવરાજ મહ(તા ભવન, Mલોક નં.૯, 8ીજો માળ,
ગાંધીનગર.
૪
૫

પાલન$ુર િસwચાઇ યોજના વFળ
+ ુ , િસwચાઇ સદન,

૦૨૭૪૨

જોરાવર પેલેસ, પાલન$ુર, Žજ.બનાસકાંઠા.

૨૫૨૨૯૧

અમદાવાદ િસwચાઇ યોજના વFળ
+ ુ , એલ.ડ .

૨૭૯૧૨૫૦૫-

એk જનીયર•ગ કોલેજ કંપાઉ ડ નવરં ગ$ુરા, Mલોક

૦૬

૨૫૭૨૬૯
૨૬૩૦૭૨૯૮

નં.ર, hાઉ ડ ફલોર, અમદાવાદ.
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

ભાવનગર િસwચાઇ યોજના વFળ
+ ુ , બ¥ુમાળ બ4ડ•ગ,

૦૨૭૮

એસ-૩, બી* માળ, ભાવનગર.

૨૪૨૬૧૯૬

rુરત િસwચાઇ વFળ
+ ુ , એમ.ટ .બી.કોલેજ કંપાઉ ડ,

૦૨૬૧

અઠવા લાઇ સ, rુરત.

૨૬૬૭૪૬૯

પાનમ યોજના વFળ
+ ુ , િસિવલ લાઇ સ,

૦૨૬૭૨

પાનમ કોલોની, ગોધરા-૩૮૯ ૦૦૧

૨૪૧૯૩૧

ઉકાઇ વFળ
+ ુ (િસિવલ) ઉકાઇ ડ(મ,

૦૨૬૨૪

ઉકાઇ-૩૯૪ ૬૮૦ Žજ. rુરત

૨૩૩૨૧૮

કરજણ નહ(ર વFળ
+ ુ , કરજણ "ો*કટ, એ.ડ .Mલોક,

૦૨૬૪૦

પહ(લે માળ, રાજપીપળા, Žજ.નમ+દા.

૨૨૦૨૧૭

વડોદરા િસwચાઇ વFળ
+ ુ , jુ કોઠ બ4ડ•ગ,

૦૨૬૫

વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૧

૨૪૧૦૮૬૧

ક•છ િસwચાઇ વFળ
+ ુ , ‘િસwચાઇ સદન‘જjુ બલી ગાડ+ ન

૦૨૮૩૨

પાસે, ક•છ-i ૂજ ૩૭૦ ૦૦૧

૨૫૦૨૧૪

૨૪૩૯૭૨૨
૨૬૬૭૯૫૦
૨૩૨૫૪૧૭૩
૨૩૩૨૩૯
૨૨૦૨૧૭
૨૪૨૬૩૪૬
૨૫૪૮૩૪

૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

;ાર "વેશ િનવારણ વFળ
+ ુ , Mલોક નં.૭, બી* માળ,

૦૨૮૧

બ¥ુમાળ બ4ડ•ગ, ર( સકોસ+, રાજકોટ

૨૪૭૬૧૮૩

રાજકોટ િસwચાઇ વFળ
+ ુ , બ¥ુમાળ બ4ડ•ગની બાeુમાં,

૦૨૮૧

રાજકોટ.

૨૪૭૬૦૯૩

રાજકોટ પંચાયત િસwચાઇ વFળ
+ુ ,

૦૨૮૧

બ¥ુમાળ બ4ડ•ગ, રાજકોટ.

૨૪૭૭૮૬૪

હwમતનગર િસwચાઇ યોજના વFળ
+ ુ , Wુગા+ ઓઇલ િમ4સ

૦૨૭૭૨

પાસે, છાપર યા રોડ, હwમતનગર, Žજ.સાબરકાંઠા

૨૪૦૦૪૮

દમણગંગા યોજના વFળ
+ ુ , િતથલ રોડ, વલસાડ-૩૯૬

૦૨૬૩૨

૦૦૧

૨૫૩૩૦૭

ગાંધીનગર પંચાયત િસwચાઇ વFળ
+ ુ , પાટનગર યોજના

૨૩૨૨૪૪૩૬

૨૩૨૨૨૪૮૬

૨૨૬૮૩૭૫૮

૨૨૬૮૧૦૬૫

૨૩૨૪૬૭૨૫

૨૩૨૪૬૭૨૩

૨૪૭૬૨૦૨
૨૪૭૨૬૦૫
૨૪૪૪૧૩૨
૨૪૧૭૭૦
૨૫૩૦૯૬

ભવન, 8ી* માળ, સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર.
૧૯

િસwચાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ , નં.ર, યાંિ8ક ભવન, એ૧૨,પહ(લે માળ, jુમે ટલ કોŒપલે;, અમદાવાદ૩૮૦ ૦૧૬

૨૦

'ટ( ટ ડ(ટા વોટર સે ટર,સે§ટર ૬, ગાંધીનગર.

૨૧

રાજકોટ િસwચાઇ યોજના વFળ
+ ુ , Mલોક નં.૬, બી* માળ, ૦૨૮૧

૨૨
૨૩
૨૪
૨૫

૨૪૫૩૧૬૧

બ¥ુમાળ બ4ડ•ગ, રાજકોટ

૨૪૭૭૮૬૪

વડોદરા પંચાયત િસwચાઇ વFળ
+ ુ , કોઠ બ4ડ•ગ,

૦૨૬૫

વડોદરા.

૨૪૨૩૨૨૧

મહ િસwચાઇ વFળ
+ ુ , મહ કોલોની,

૦૨૬૮

રામ તલાવડ , િમશન રોડ, ન ડયાદ

૨૫૫૫૪૭૮

rુજલામ rુફલામ વFળ
+ ુ નં.ર, ગણપત િવધાલય પાસે,

૦૨૭૬૨

ખેરવા, Žજ.મહ(સાણા

૨૮૬૮૨૮

rુજલામ rુફલામ વFળ
+ ુ નં.૧, 'ટ(ટ વોટર ડ(ટા સે ટર

૨૩૨૨૦૯૫૪

૨૩૨૪૯૮૦૮

િસwચાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ નં.૧, ઇ-૮૧૨-૮૧૩, આઠમે

૦૨૬૫

૨૪૨૯૧૭૦

માળ, કોઠ કંપાઉ ડ, oુબેરભવન, વડોદરા.

૨૪૨૪૪૪૭

૨૪૨૦૩૪૯
૨૫૫૬૨૭૦
૨૮૬૪૪૮

બ4ડ•ગ, સેકટર-૮, ગાધીનગર-૩૮૨ ૦૦૮
૨૬

૨.૧૨ કચેરG શbુ થવાનો સમયઃ ૧૦.૩૦
કચેર બંધ થવાનો સમયઃ ૧૮.૧૦

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ
વહ વટ

:

સHચવeી (જળસંપિB)

:
૧.

ઉ2ર Dુજરાત, મgય Dુજરાત, દ ;ણ Dુજરાત અને
સૌરા{’ની િસwચાઇ યોજનાઓની કામગીર .

ર.

િસwચાઇ િવભાગ હ(ઠળ આવતા યં8ોને લગતી તમામ
કામગીર

નાણાંક ય

૩.

Dુણવ2ા િનયમનને લગતી તમામ કામગીર .

૧.

િસwચાઇ યોજનાઓના `લાનને લગતી કામગીર .

ર.

િસwચાઇ યોજનાઓ અને િવભાગના બ*ટને લગતી
કામગીર .

ફરજો

૧.

િસwચાઇ યોજનાઓને લગતી સમh બાબતો.

ર.

િવધાનસભાના "¨ોને લગતી બાબતો.

૩.

પી. એ. સી. ની સમh બાબતો.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ
વહ વટ

:

ખાસ સHચવeી (જળસંપિB)

:
૧.

ક•છ તેમજ પંચાયત હ(ઠળની િસwચાઇ યોજનાઓની
કામગીર

ર.

Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમને લગતી સમh
કામગીર

૩.

ગેર - વા4મીને લગતી સમh કાય+વાહ .

૪.

િવભાગના (•ુદ) મહ(કમની અને વહ વટને લગતી
કામગીર .

ફરજો

૧.

સંબિં ધત િસwચાઇ યોજનાઓને લગતી સમh બાબતો.

ર.

િવધાનસભાના "¨ોને લગતી બાબતો.

૩.

પી. એ. સી. ની સમh બાબતો.

૪.

રાઇટ Zૂ ઇ ફરમેશન એકટને લગતી કામગીર .

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

:

વહ વટ

અ& સHચવeી (નમ= દા)

૧.

નમ+દા યોજનાના અસરh'તોની $ુનઃવસવાટને લગતી
કામગીર .

ર.

નમ+દા યોજના બંધ અને નહ(રોમાં જતી જમીનના
સંપાદનને લગતી તમામ કામગીર

નાણાંક ય

૩.

સરદાર સરોવર $ુનઃવસવાટને લગતી સમh કાય+વાહ

૪.

a.આર.સી.ને લગતી કામગીર .

૧.
ર.

ફરજો

૧.

નમ+દા યોજનાની જમીન સંપાદન અને $ુનઃવસવાટને
લગતી સમh બાબતો..

ર.

િવધાનસભાના "¨ોને લગતી બાબતો.

૩.

પી. એ. સી. ની સમh બાબતો.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

:

વહ વટ

અિધક ?ુ@ય સHચવeી (fુનઃવસવાટ)

૧.

નમ+દા યોજનાના અસરh'તોની $ુનઃવસવાટને લગતી
કામગીર .

ર.

નમ+દા યોજના બંધ અને નહ(રોમાં જતી જમીનના
સંપાદનને લગતી તમામ કામગીર

૩.

નાણાંક ય

સરદાર સરોવર $ુનઃવસવાટને લગતી સમh કાય+વાહ

૧.
ર.

ફરજો

૧.

નમ+દા યોજનાની જમીન સંપાદન અને $ુનઃવસવાટને
લગતી સમh બાબતો..

ર.

િવધાનસભાના "¨ોને લગતી બાબતો.

૩.

પી. એ. સી. ની સમh બાબતો.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ
વહ વટ

નાણાંક ય

:

સHચવeી (કMપસર)

:
૧.

ક4પસર યોજનાના અœયાસની કામગીર .

ર.

ક4પસર યોજનાને પર ણામે થનાર પયા+વરણીય બાબતોને 'પશ+તી બાબતો.

૧.
ર.

ફરજો

૧.

િવધાનસભાના "¨ોને લગતી બાબતો.

૨.

પી. એ. સી. ની સમh બાબતો.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ
વહ વટ

:

નાયબ સHચવeી (ક.ગ.)

:
૧.

િવભાગના (•ુદ) મહ(કમની અને વહ વટને લગતી
કામગીર

ર.

વગ+-૩-૪(તાંિ8ક- બન તાંિ8ક)મહ(કમ.

૩.

િવભાગના યાંિ8ક મશીનોની કામગીર પર દ( ખર( ખ.

૪.

બન રાજયપિ8ત મહ(કમ અને વગ+-ર ના મહ(કમ અને
ખાનગી અહ(વાલો/તાલીમ/િમલકતના પ8કો વગેર(
કામગીર .

પ.

િવભાગની શાખાઓ વ•ચે કામગીર ને વહ¢ચણી, શાખાઓની બેઠક qયવ'થા
બાબત.

૬.

વગ+-૩ ના કમ+.ઓની ગેરહાજર ને અનઅિધoૃત ગણવા બાબત.

૭.

િવભાગના મહ(કમ સામે િશ'ત િવષયક પગલાં.

૮.

વગ+-૪ ના કમ+.ઓની ખાતાક ય તપાસના ક(સો.

૯.

રવાનગી યાદ .

૧૦.

વહ વટમાં Dુજરાતી કરણ/ટ( લીફોનને લગતી બાબત.

૧૧.

વગ+-૪ રોજમદાર મહ(કમની કામગીર .

૧૨.

ચા-ના'તો-અ4પાહારના બીલો.

નાણાંક ય.

૧.

અ ય

૧.

િવભાગના કમ+ચાર ઓની હાજર બાબત.

ર.

િવભાગની શાખાવાર મહ(કમની ફાળવણી

૩.

વગ+-૪ ના કમ+. Aગેની jુિનફોમ+ની બાબત.

ફરજો

૧.

તેમની શાખામાં આવતા હ(ઠળના િવધાનસભાના "¨ોને
લગતી સમh બાબતો.

ર.

િવધાનસભાની શાખાઓની દફતર વગfકરણની કામગીર ..

૩.

રાઇટ Zૂ ઇ ફરમેશન એકટને લગતી તેમની શાખાઓની
કામગીર .

૪.

િવભાગRું "ેઝ ટ( શન.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ

વહ વટ

:

અિધક સHચવeી (તપાસ)

:

૧.

ન.જ.સં. પા.$ુ.પ. િવભાગના વગ+-૧ થી ર rુધીના અિધ/
કમ+.ઓ સામે ચાલતી "ાથમીક /ખાતાક ય તપાસના ક( સો.

ર.

ઉકત ક( સો સાથે સંકળાયેલા વગ+-૩ અને ૪ ના કમ+.ઓ
સામેની "ાથિમક તપાસ/ખાતાક ય તપાસના ક( સો.

નાણાંક ય.

૧.
ર.

અ ય

૧.

તક( દાર આયોગ તરફથી માગવામાં આવતી મા હતી.

ર.

Dુજરાત લોકસેવા આયોગની ભલામણ અRુસારની
કામગીર .

ફરજો

૧.

સમયસર આરોપનામા બનાવવા.

ર.

સમયસર િશ;ાના ¥ુકમો કરવા.

૩.

અ ય અિધકાર ઓએ માગેલ ખાતાક ય તપાસની મા હતી
$ુર પાડવી.

૪.

તપાસને લગતા એમ.એલ.એ., એમ.પી.ના પ8ો.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ

વહ વટ

:

અિધક સHચવeી (સે વા)

:

૧.

ન.જ.સં. પા.$ુ.પ. િવભાગના વગ+-૧ થી ર rુધીના અિધ/
કમ+.ઓની સેવા િવષયક અને મહ(કમને લગતી બાબતો.

ર.

મદદનીશ ઇજનેર વગ+-૩ ની સેવા િવષયક બાબતો તથા અિધક મદદનીશ
ઇજનેરની સેવાિવષયક બાબતો.

નાણાંક ય.

૩.

વગ+-૧-ર ના અિધ.ઓના ખાનગી અહ(વાલ/તેમજ િમ4કતના પ8કો.

૪.

વગ+-૧, ર ના અિધ.ઓની પ૦-૫૫ ર qjુ

પ.

Dુજરાત ઇજનેર સેવા વગ+-૧ ના અિધ.ઓને વIુ અœયાસની મંeુર .

૬.

રો'ટર રa'ટરો તૈયાર કરવા.

૧.
ર.

અ ય

ફરજો

૧.

એમ.એલ.એ./ એમ.પી.ના પ8ો.

ર.

િવધાસભાને લગતી બાબતો.

૩.

Dુજરાત 9હ(ર સેવા આયોગ સાથે પરામશ+.

૧.

િન] ૃિ2ના ક( સોમાં સમયસર કાય+વાહ કરવી.

ર.

અ ય અિધકાર ઓ તરફથી માગેલ મા હતી bવ રત $ુર
પાડવા બાબત.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ

વહ વટ

:

નાયબ સHચવeી (સંકલન)

:

૧.

િવધાનસભા કામકાજની સઘળ કામગીર

ર.

માન.ધા.સ.Jી/સંસદસœયJીના પ8ોRું સંકલન.

૩.

રાઇટ Zુ ઇ ફરમેશન એકટની કામગીર .

૪.

માન. Sુ\યમં8ીJી/મં8ીJીઓ/નાયબ મં8ીJીઓ તરફથી
આવેલ પ8ો/નdધો/SુWૃા્ઓRું સંકલન તથા આખર િનકાલ
Aગેની કામગીર .

પ.

માન. રાજયપાલJીને મોકલવાનો માિસક અહ(વાલ.

૬.

માન. રાજયપાલJીRું "વચન.

૭.

વે'ટન+ ઝોનલ કાઉ& સલ બેઠક.

૮.

સરકાર ખચ‘ અœયાસની મંeુર

૯.

રો'ટરની કામગીર Rું સંકલન.

૧૦.

ખાલી સરકાર મકાનોની મા હતી.

૧૧.

નમ+દા યોજનાને લગત અરજદારો ભારત સરકાર અ ય રાજય સરકારો તથા
િવ” બ–ક સાથેનો પ8 qયવહાર, તેમજ િવધાનસભાને લગતો પ8qયવહાર.

અ ય

ફરજો

૧૨.

ઓનલાઇન ચાલતા તમામ પોટ+ લ

૧.

સ ચવJીઓની બેઠક.

ર.

"] ૃ2ની Tુપર( ખા.

૧.

સમયસર િવધાનસભા / લોકસભા/ રાજયસભા "¨ોના
જવાબ મોકલવામાં આવે તેની તેકદાર રાખવી.

ર.

રાઇટ Zૂ ઇ ફરમેશન એકટની િવભાગની મા હતીRું સંકલન.

૩.

એમ.એલ.એ., એમ.પી.ના પ8ોRું સંકલન.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ

વહ વટ

:

નાયબ સHચવeી (વYુલાત)

:

૧.

નમ+દા યોજના િસવાયની િસwચાઇ યોજનાઓના જમીન
સંપાદન અને $ુનઃવસવાટની કામગીર

ર.

જમીન સંપાદનના ક( સોમાં થતા કોટ+ ક( સો બાબત.

૩.

રાઇટ Zુ ઇ ફરમેશન એકટની કામગીર .

૪.

િસwચાઇ દરો, પાણીના દરની વrુલાત, તળાવોની જમીન
Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯, Dુજરાત 9હ(ર િનયમ-૧૯૬૨, િસwચાઇની
વાિષ—ક સમી;ા, િસwચાઇના પાણીનો ઉપયોગ.

પ.

વક+ ચાy મહ(કમ, રોજમદાર મહ(કમના કમ+ચાર ઓના નીિત
િવષયક, સેવા િવષયક અને કોટ+ ને લગતા ક( સો.

અ ય

૧.

9હ(ર હસાબ સિમિતની મા હતી.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

નાણાંક ય.

નાયબ સHચવeી (બgટ)સBાઓ

૧.

:

વાિષ—ક Aદાજપ8, rુધાર( લા Aદાજો તૈયાર કરવા hા ટની
ફાળવણી કરવી, એકાઉ ટ ટ જનરલ કચેર ને હસાબો મોકલવા વગેર( બાબતો.

ર.

િવભાગના મકાન બાંધકામ પેશગી, વાહન પેશગી,સાયકલ
પેશગી વગેર( માટ( અRુદાન ફાળવણીRું "માણપ8
આપ]ુ.ં

૩.

ઓ ડટ અહ(વાલ

૪.

Aદાજ સિમિત, પંચાયતી રાજ સિમિત.

પ.

'ટાફ $ુ&'તકા.

૬.

નાણા પંચે માગેલી મા હતી, ખચ+ના mકડાઓRું મેળવXુ.ં

૭.

રાજય પંચાયતી પ રષદ, 9હ(ર સાહસો માટ( ની સિમિત
અને તેને લગતી મા હતી.

અ ય
ફરજો

૧.

રોકડ શાખાની કામગીર .

ર.

કાયમી પેશગી.

૧.

સેવાપોથીમાં ઇ9ફો, અગbયના ¥ુકમોની સમયસર નdધણી
કરવી.

ર

a. પી. એફ. હસાબોની પાસ©ુકોની 9ળવણી

૩.

હસાબોRું મેળવXુ.ં

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

ઉપ સHચવeી (સામા_ય)

:

વહ વટ

૧.

નમ+દા યોજના િસવાયની િસwચાઇ યોજનાઓના જમીન
સંપાદન અને $ુનઃવસવાટની કામગીર .

ર.

જમીન સંપાદનના ક( સોમાં થતો કોટ+ ક(સો બાબત.

૩.

રાઇટ Zુ ઇ ફરમેશન એકટની કામગીર .

૪.

વક+ ચાy મહ(કમ, રોજમદાર મહ(કમના કમ+ચાર ઓના
નીિતિવષયક સેવા િવષયક અને કોટ+ ને લગતા ક( સો.

અ ય

૧.

9હ(ર હસાબ સિમિતની મા હતી.

ફરજો

૧.

રોજમદાર વક+ ચાyના કોટ+ ક(સોનો સમયસર િનકાલ થાય
તે Aગે તક( દાર રાખવી.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

ઉપ સHચવeી (સે વા)

:

વહ વટ

૧.

ન.જ.સં. પા.$ુ.પ. િવભાગના વગ+-૧ થી ર rુધીના અિધ/
કમ+.ઓની સેવા િવષયક અને મહ(કમને લગતી બાબતો.

ર.

મદદનીશ ઇજનેર વગ+-૩ ની સેવા િવષયક બાબતો તથા અિધક મદદનીશ
ઇજનેરની સેવાિવષયક બાબતો.

અ ય

ફરજો

૩.

વગ+-૧-ર ના અિધ.ઓના ખાનગી અહ(વાલ/તેમજ િમ4કતના પ8કો.

૪.

વગ+-૧, ર ના અિધ.ઓની પ૦-૫૫ ર qjુ

પ.

Dુજરાત ઇજનેર સેવા વગ+-૧ ના અિધ.ઓને વIુ અœયાસની મંeુર .

૬.

રો'ટર રa'ટરો તૈયાર કરવા.

૧.

એમ. એલ. એ. / એમ.પી.ના પ8ો.

ર.

િવધાસભાને લગતી બાબતો.

૩.

Dુજરાત 9હ(ર સેવા આયોગ સાથે પરામશ+.

૧.

િન] ૃિ2ના ક( સોમાં સમયસર કાય+વાહ કરવી.

ર.

અ ય અિધકાર ઓ તરફથી માગેલ મા હતી bવ રત $ુર
પાડવા બાબત.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

ઉપ સHચવeી (તપાસ)

:

વહ વટ

૧.

ઇજનેર સંવગ+ના કમ+/અિધકાર ઓને ખાતાક ય તપાસની
કામગીર .

ર.

સમયસર આરોપનામા અને િશ;ાના ¥ુકમો કરવા.

૩.

તક( દાર આયોગની ભલામણ અRુસાર કાય+વાહ કરવી.

૪.

અ ય િવભાગો તથા શાખાઓ !ારા માગવામાં આવતી
ખાતાક ય તપાસની મા હતી $ુર પાડવી.

નાણાંક ય.

૧.

----------- ª ૂ ય ----------------

ર.
ફરજો

૧.

સમયસર આરોપનામા અને િશ;ાના ¥ુકમો કરવા.

ર.

અ ય શાખા/ િવભાગ !ારા માગવામાં આવતી ખાતાક ય
તપાસની મા હતી $ુર પાડવી.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

વહ વટ

ઉપ સHચવeી (મોનીટરhગ)સBાઓ

૧.

:

ઇજનેર સંવગ+ના કમ+/અિધકાર ઓને "ાથિમક તપાસની
કામગીર .

ર.

અિનવાય+ સંજોગોમાં આરોપનામા બ9વવા.

૩.

તક( દાર આયોગની ભલામણ અRુસાર "ાથિમક તપાસની
કાય+વાહ માટ( કાગળો ઉપ સ ચવ (તપાસ)ને તબદ લ
કરવા.

૪.

અ ય િવભાગો તથા શાખાઓ !ારા માગવામાં આવતી
"ાથિમક તપાસનીમા હતી $ુર પાડવી.

નાણાંક ય.

૧.

----------- ª ૂ ય ----------------

ફરજો

૧.

આરોપનામા Aગેની ફાઇલો સમયસર ઉપસ ચવJી
(તપાસને) મોકલવી.

ર.

અ ય શાખા/ િવભાગ !ારા માગવામાં આવતી ખાતાક ય
તપાસની મા હતી $ુર પાડવી.

૩.

તક( દાર આયોગની ભલામણ અRુસાર યોnય "કરણો
દફતર( કરવા.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

ઉપ સHચવeી (બgટ)

:

નાણાંક ય.

૧.

વાિષ—ક Aદાજપ8, rુધાર( લા Aદાજો તૈયાર કરવા hા ટની
ફાળવણી કરવી, એકાઉ ટ ટ જનરલ કચેર ને હસાબો મોકલવા વગેર( બાબતો.

ર.

િવભાગના મકાન બાંધકામ પેશગી, વાહન પેશગી,સાયકલ
પેશગી વગેર( માટ( અRુદાન ફાળવણીRું "માણપ8 આપ]ુ.ં

૩.

ઓ ડટ અહ(વાલ

૪.

Aદાજ સિમિત, પંચાયતી રાજ સિમિત.

પ.

'ટાફ $ુ&'તકા.

૬.

નાણા પંચે માગેલી મા હતી, ખચ+ના mકડાઓRું મેળવXુ.ં

૭.

રાજય પંચાયતી પ રષદ, 9હ(ર સાહસો માટ( ની સિમિત
અને તેને લગતી મા હતી.

અ ય

ફરજો

૧.

રોકડ શાખાની કામગીર .

ર.

કાયમી પેશગી.

૧.

સેવાપોથીમાં ઇ9ફો, અગbયના ¥ુકમોની સમયસર નdધણી
કરવી.

ર

a. પી. એફ. હસાબોની પાસ©ુકોની 9ળવણી

૩.

હસાબોRું મેળવXુ.ં

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

સે કશન અિધકારG

:

વહ વટ

૧.

દ( ખર( ખ-શાખા ઉપર, કમ+ચાર વગ+ ઉપર, કામના િનકાલ
ઉપર.

અ ય

ર.

ક( સોની ટ`પણ અને ચકાસણી.

૩.

કાય+માં અhતા અને મળતા સમયના "માણમાં નdધ લેવી.

૧.

મહ(કમના સેકશન અિધકાર ના કાય_.

૧.

િવભાગRું $ુ'તકાલય.

૨.

કમ+ચાર /અિધકાર ઓની હાજર પર દ( ખર( ખ.

૩.

ચોથા વગ+ના કમ+ચાર ઓને ગણવેશ પહ(ર( તે જો]ુ.ં

૪.

િવભાગના યં8ો, લેખનસામhી અને ટપાલનો Wૂ રપયોગ ન
થાય તે જો]ુ.ં

પ.

સેવાપોથીઓ અધતન રાખવી અને ર9નો હસાબ અધતન
રાખવો.

ફરજો

૧.

વાંરવાર કચેર િનર ;ણ કર]ુ.ં

ર

'S ૃિતપ8ો સમયસર પાઠવવામાં આવે તે જો]ુ.ં

૩.

શાખાના રa'ટરોની 9ળવણી.

૪.

મદદનીશો વ•ચે કામકાજRું સંકલન.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

નાયબ સે કશન અિધકારG

:

વહ વટ

૧.

પોતાને મળતી ટપાલો કાય+પ8કમાં નdધવી.

ર.

તાક દની ટપાલોનો F ુરત િનકાલ કરવો.

૩.

ટપાલ બનજsર પડતર ન રહ( તે જો]ુ.ં

અ ય

૧.

'S ૃિતપ8ો સમયસર પાઠવવામાં આવે તે જો]ુ.ં

ફરજો

૧.

દરરોજના િનયત કર( લ ક( સોના િનકાલ કરવો.

કરણ-૩
મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર
અિધિનયમ-૨૦૦૫
(િનયમ સં&હ –ર )
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

:

સBાઓ

ઓ ફસ આિસ ટ_ટ

:
વહ વટ .

૧.

રa'’ શાખામાંથી મળતી ટપાલોનો 'વીકાર.

ર.

મળે લ ટપાલોની નdધણી.

૩.

નdધેલી ટપાલોની ના.સે.અ. ઓને વહ¢ચણી.

૪.

શાખાની ફાઇલોની Sુવમે ટ રાખવી.

પ.

બહાર જતી ફાઇલોની mતર શાખાક ય અથવા jુ.આર.
ડાયર માં નdધણી.

નાણા કય ફરજો

૬.

ટાઇપ થયેલ ક( સોની સરખામણી કરવી.

૭.

ટાઇપ થયેલ ક( સો સહ માટ( અિધકાર ને રeુ કરવા

૮.

સહ થયેલા ક( સોની રવાનગી.

૧.

રોકડ શાખાના કારoુને પગાર અને અ ય ભlથાઓના
બીલો બનાવવા અને મંeુર થયેલ રકમની વહ¢ચણી કરવી.

ર.

ક( શીયર( બે કમાંથી નાણા લાવવા અને જમા કરવા અને
સંબિં ધત કમ+ચાર ઓને «ુકવXું કર]ુ.ં તેમજ ક( શ©ુક અધતન રાખવી.

અ ય

૩.

હસાબોRું મેળવXુ.ં

૧.

રa'’ શાખાના ઓ.આ. એ ટપાલ ટ ક ટોનો હસાબ
અધતન રાખવો, અને ઉપર અિધકાર ઓની ટપાલો સીધી
મોકલવી.

૨.

ફ( ક•ગ મશીનની 9ળવણી.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ ય

:

સHચવeી (જળસંપિB)

: ૧.

a.સી. એસ. આર..

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

ખાસ સHચવeી (જળસંપિB)

: ૧.

a.સી. એસ. આર..

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.
ર.
૩.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ ય

:

?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવeી (પંચાયત)

: ૧.

a.સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ. Dુજરાત
રાજયમાં આવેલ તમામ પંચાયતો !ારા નાની િસwચાઇ
યોજનાઓને લગત કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ ય

:

?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવeી (યાંિ*ક)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ. Dુજરાત
રાજયમાં આવેલ તમામ મશીનર !ારા થતી કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવeી (\ુણવBા િનયમન)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ. Dુજરાત
રાજયમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનાઓની કામોની
Dુણવ2ા ચકાસણીની લગત કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

:

?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવeી (સૌરાjk)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૩.
અ_ય

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ. સૌરા{’માં
આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનાઓને લગત કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

:

?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવeી (દHIણ \ુજરાત)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૩.
અ_ય

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ. દ ;ણ
Dુજરાતમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનાઓને લગત
કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

:

?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવeી (ઉBર \ુજરાત)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

ર.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૩.
અ_ય

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ. ઉતર
Dુજરાતમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનાઓને લગત
કામગીર .

ર.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબની rુજલામ
rુફલામ અ વયેની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

:

?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવeી (મVય \ુજરાત)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.
પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

અ_ય

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ. મgય
Dુજરાતમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનાઓને લગત
કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

:

ખાસ ફરજ પરના અિધકારGeી (િસZચાઇ યોજના)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.
પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

અ_ય

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

ર.

Dુજરાતમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનામાં ખેxૂત eૂ થો
!ારા સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થાના અમલી કરણને લગત
કામગીર .

૩.

Dુજરાતમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનામાંની તાંિ8ક
સંકલનની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

ખાસ ફરજ પરના અિધકારGeી (મોનીટરhગ)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

ર.

Dુજરાતમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનાઓ સંબધ
ં ીત
દરખા'તો Aગે િનયમ Sુજબની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

ખાસ ફરજ પરના અિધકારGeી (િસZચાઇ યોજના-૧)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

ર.

Dુજરાતમાં આવેલ તમામ િસwચાઇ યોજનાઓની મા હતી
Aગે સંકલનની કામગીર તથા ઇ9રદારોને ‘અ‘, ‘અઅ‘
વગ+માં બઢતી બાબત, પ રપ8ો તૈયાર કરવા તથા અ ય
નીિત-િવષયક બાબતો.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

અિધક સHચવeી ( તપાસ )

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.
ર.
૩.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

ઉપ સHચવeી ( ઉBર \ુજરાત)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

ર.

ઉ2ર Dુજરાતમાં આવેલ િસwચાઇ યોજના સંબધીત
દરખા'તો Aગે િનયમ Sુજબની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

ઉપ સHચવeી ( જળ સંચય)

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ુ ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.
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ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક
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ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨
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અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧
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૪.
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Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.
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દરખા'તો Aગે િનયમ Sુજબની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
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પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
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પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

ર.

Dુજરાતમાં આવેલ નાની િસwચાઇ યોજના સંબધીત
દરખા'તો Aગે િનયમ Sુજબની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.
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ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
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મgય Dુજરાતમાં આવેલ િસwચાઇ યોજના સંબધીત
દરખા'તો Aગે િનયમ Sુજબની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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+ુ ક
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Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯
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પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.
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પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.
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દ ;ણ Dુજરાતમાં આવેલ િસwચાઇ યોજના સંબધીત
દરખા'તો Aગે િનયમ Sુજબની કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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Dુજરાત રાજય સેવા (વFX
+ુ ક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

ુ ) િનયમો-૧૯૯૮
Dુજરાત પંચાયત સેવા (વFX
+ુ ક

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.
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ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯
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નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.
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$ુણ+ થયેલ િસwચાઇ યોજનાઓ Aગે કામગીર .

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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પ.
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અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.
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ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.
ર.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો
સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

નાયબ કાય= પાલક ઇજને રeી

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ું ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વત+Xક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

Dુજરાત પંચાયત સેવા (વત+Xકું ) િનયમો-૧૯૯૮

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.
ર.
૩.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

મદદનીશ ઇજને રeી

: ૧.

a.સી. એસ. આર.

ર.

ું ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વત+Xક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

Dુજરાત પંચાયત સેવા (વત+Xકું ) િનયમો-૧૯૯૮

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.
ર.
૩.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

અિધક મદદનીશ કાય= પાલક ઇજને રeી

: ૧.

a. સી. એસ. આર.

ર.

ું ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વત+Xક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

Dુજરાત પંચાયત સેવા (વત+Xકું ) િનયમો-૧૯૯૮

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.
ર.
૩.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૩
અિધકારGઓ અને કમ=ચારGઓની સBા અને ફરજો.
(િનયમ સં&હ –ર )
૩.૧

સં થાના અિધકારGઓ અને કમ= ચારGઓની સBા અને ફરજોની િવગતો આપો.

હો3ૃો

સBાઓ વહGવટG.

નાણા કય

અ_ય

:

ઓવરશીયર

: ૧.

a.સી. એસ. આર.

ર.

ું ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત રાજય સેવા (વત+Xક

૩.

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧.

૪.

Dુજરાત પંચાયત સેવા (વત+Xકું ) િનયમો-૧૯૯૮

પ.

ભારતીય ફોજદાર ધારો અને લાંચ Tુ”ત ૧૯૮૮

૬.

પી.ડબjુ.ડ .મે jુઅલ.

૭.

Sુબ
ં ઇ િસwચાઇ અિધિનયમ-૧૮૭૯

૮.

Dુજરાત ક(નાલ Tુ4સ-૧૯૬૨

૧.

નાણાં કય સ2ા સdપણી િનયમો-૧૯૮૮.

૨.

પી.ડબ4jુ. ડ . મે jુઅલ Sુજબ.

૧.
૨.
૩.

ફરજો

૧.
ર.
૩.

પી. ડબ4jુ.ડ .મે jુઅલમાં આપેલ છે તે Sુજબ.

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

સામા ય ભિવ{યિનિધ

Sુબ
ં ઇ જનરલ "ોિવડ ટ ફંડ િનયમો

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Sુબ
ં ઇ જનરલ "ોિવડ ટ ફંડ િનયમો

qય કતને

િનયમો,

િવિનયમો, સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,

r ૂચનાઓ, િનયમ સંhહ અને દફતરોની

"થમ માળ, સ ચવાલય, ગાંધીનગર.

નકલ અહ•થી મળશે.
ટ( લીફોન નંબર.
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૩૨

િવભાગ

!ારા

િનયમો,

િવિનયમો,

r ૂચનાઓ, િનયમસંhહ અને દફતરોની
નકલ માટ( લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )

કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ / મથાl

દ તાવેજનો

કાર

પે શન

Dુજરાત Sુ4ક સેવા િનયમો-૨૦૦૨

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુજરાત Sુ4ક સેવા િનયમો-૨૦૦૨
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ

ટ( લીફોન નંબર.

અહ•થી મળશે.

ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૩૨

િવભાગ

!ારા

િનયમો,

િવિનયમો,

r ૂચનાઓ, િનયમસંhહ અને દફતરોની
નકલ માટ( લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

પગાર અને "વાસ ભl-ુ

Dુજરાત Sુ4ક સેવા િનયમો-૨૦૦૨

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુજરાત Sુ4ક સેવા િનયમો-૨૦૦૨
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર.
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૩૨
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

eૂ થ વીમા યોજના-

નાણા િવભાગના ઠરાવ, પ રપ8ો Sુજબ

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

નાણા િવભાગના ઠરાવ, પ રપ8ો Sુજબ
eૂ થ વીમા યોજના -૧૯૭૯/૮૧
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર.
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૩૨
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )

કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
તબીબી ભl-ુ

દ તાવેજનો

કાર

આરોnય અને પ રવાર ક4યાણના 'થાયી ¥ક
ુ મો
અને પ રપ8ો

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

આરોnય અને પ રવાર ક4યાણના 'થાયી ¥ક
ુ મો
અને, પ રપ8ો
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ
અહ•થી મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ટ( લીફોન નંબર.
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૩૨
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )

કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
ખાનગી અહ(વાલ

દ તાવેજનો

કાર

સામા ય વહ વટ િવભાગના 'થાયી ¥ુકમો અને
પ રપ8ો

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

સામા ય વહ વટ િવભાગના 'થાયી ¥ુકમો અને
પ રપ8ો

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ

"થમ માળ, સ ચવાલય,

અહ•થી મળશે.

ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર.
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૩૨

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
'ટોર Aગેની કામગીર

દ તાવેજનો

કાર

ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના 'થાયી ¥ુકમો,
પ રપ8ો અને r ૂચનાઓ

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના 'થાયી ¥ુકમો,
પ રપ8ો અને r ૂચનાઓ

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ

"થમ માળ, સ ચવાલય,

અહ•થી મળશે.

ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર.
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૩૨

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કચેર કાય+પgધિતના િનયમો

કચેર કાય+પgધિત

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

કચેર કાય+પgધિત

કાર

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ, સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી

"થમ માળ, સ ચવાલય,

મળશે.

ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

સેવા િવષયક બાબતો-

Dુજરાત Sુ4ક સેવા (જનરલ) િનયમો-૨૦૦૨

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુજરાત Sુ4ક (સેવા) િનયમો-૨૦૦૨
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ
અહ•થી મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
ફ(કસ.
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

------

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

ર9ઓ-ર9 "વાસ ભl-ુ-ર9Rુ રોકડમાં Dુજરાત Sુ4ક સેવા (ર9ઓ) િનયમો-૨૦૦૨
Tુપાંતર
દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુજરાત Sુ4ક (સેવા) િનયમો-૨૦૦૨
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાતી ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ.
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
જોઇન•ગ ટાઇમ

દ તાવેજનો

કાર

Dુજરાત Sુ4ક સેવા (જોઇન•ગ ટાઇમ) િનયમો૨૦૦૨

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુજરાત Sુ4ક (સેવા) િનયમો-૨૦૦૨
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાતી ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ.
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

ખાસ પગાર

Dુજરાત Sુ4ક સેવા (પગાર) િનયમો-૨૦૦૨

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુજરાત Sુ4ક સેવા (પગાર) િનયમો-૨૦૦૨
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ, સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાતી ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ.
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

સરકાર કમ+ચાર સામે િશ'તભંગના પગલા

ું ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત સેવા (વત+Xક

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

ું ) િનયમો-૧૯૭૧
Dુજરાત સેવા (વત+Xક

કાર

સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ,સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ.
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
(૧) ઉપસ ચવની ફરજો

દ તાવેજનો

કાર

કચેર કાય+પgધિત

(ર) સેકશન અિધકાર ની ફરજો
(૩) 'ટ( નોhાફરની ફરજો
દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

કચેર કાય+પgધિત
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ,સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાતી ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ.
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી$ુરવઠા અને

Dુજરાત સરકારના કામકાજના િનયમો-૧૯૯૦

ક4પસર િવભાગની કામગીર .

અને નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી$ુરવઠા અને
ક4પસર િવભાગની કામગીર ની િવષયયાદ .

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુજરાત સરકારના કામકાજના િનયમો-૧૯૯૦
સરનાSુ:- કચેર hંથાલય, Mલોક નં.૯,
"થમ માળ,સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.

qય કતને િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,

િનયમ સંhહ અને દફતરોની નકલ અહ•થી ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૭૩૨
મળશે.

િવભાગ !ારા િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ,
િનયમસંhહ અને દફતરોની નકલ માટ(
લેવાતી ફ (જો હોય તો )

ફ(કસ.
ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Inspection of safe stage works

Letter

by quality control Officers

N.W.R.Deptt. No: MIS/1090/41290/
42/QC
Date:22/5/1992

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Re-distribution of works amongs the
quality

control

divisions/units

and

technical & administrative control of
Chief Engineer & Executive Engineer
of Q.C.Unit
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને પ8ની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા પ8ની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Re-distribution of works amongs Resolution
the quality control divisions/ Irigation Department No: MIS/ 1086/
units

and

technical

& 76/QC

administrative control of......

Date:25/2/1987
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Re-distribution of works amongs the
quality

control

divisions/units

and

technical & administrative control of
Chief Engineer & Executive Engineer of
Q.C.Unit
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને ઠરાવની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા ઠરાવની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Inspection of Irrigation Works by Circular.
Quality Control Officers- Norms Irigation

Department

No:

GEN/

to be followed

2083/1094-(22)-K(i) Date:5/2/1986
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Inspection of Irrigation Works by Quality
Control Officers- Norms to be followed
By

Chief

Engineer

&

Executive

Engineer.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
qય કતને પ રપ8ની નકલ અહ•થી
મળશે.

િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૫૪

િવભાગ !ારા પ રપ8ની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Inspection Unit, functions and

Resolution

powers of….

PWD NO: ENG. 1160- F
Date: May 1961.
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functions and powers of….Quality Unit.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,

qય કતને ઠરાવની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા પ રપ8ની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

rુજલામ rુફલામ '"ેડ•ગ ક(નાલના

¥ ુક મ

માટ કામ અને 'ટકચરના કામ માટ(

‹માંક:- ક(ડ એન-૨૦૦૪-૪૩૬૫-૭૮-ક.૩,

શsઆતના અને આખર લેવલો લેવા

તાર ખઃ- ૬-૧૦-૨૦૦૪

બાબતે.
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rુજલામ rુફલામ '"ેડ•ગ ક( નાલના માટ કામ અને
'ટકચરનીકામગીર

ઘણા

Zૂંકાગાળામાં

$ ૂણ+

કરવાની હોઇ, Dુ.િન.ની જsર ચકાસણી કરવા
તથા પારદિશ—તા જળવાઇ રહ( તે gયાને લઇ Dુ.િન.
અને તેના આRુસ ં ગક કામો માટ( Dુ.િન. િવભાગોએ
;ેિ8ય

અિધકાર ઓના

સબંિધત

િવભાગોનીDુ.િન.ને લગત કામગીર બાબત.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને ¥ુકમની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા ¥ુકમની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

રાજયની હયાત િસwચાઇ યોજનાઓના, પ રપ8
પાણીના વહન પહ(લાં તેમજ ચા×ુ વહન ‹માંક:- પરચ-૧૦૨૦૦૨-૨૩-Dુ.િન.-ક.૧,
દરŒયાન મરામત અને

િનભાવણીના તાર ખઃ- ૨૦-૫-૨૦૦૩

કામો હાથ પર લેવા Aગે.
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રાજયની હયાત િસwચાઇ યોજનાઓના, પાણીના
વહન પહ(લાં તેમજ ચા×ુ વહન દરŒયાન મરામત
અને િનભાવણીના કામોની Dુ.િન.તં8 હ'તકના
કા.ઇ.Jીઓએ
કામગીર

નકશા-Aદાજો

ચકાસણીની

કરવા બાબત.

સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
qય કતને પ રપ8ની નકલ અહ•થી
મળશે.

િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા પ રપ8ની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
Dુણવ2ા
ઇજનેરJી/
કામોની

િનયમન

તં8ના

કા.ઇ.Jીઓની
િનર ;ણનdધોની

દ તાવેજનો

કાર

Sુ\ય પ રપ8

િસwચાઇના ‹માંક:- પરચ-૧૦૯૭-૧૭-Dુ.િન.
$ ૂત+તા તાર ખઃ- ૨૧-૮-૧૯૯૭

સમયસર કરવા બાબત.
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Dુણવ2ા િનયમન તં8ના Sુ\ય ઇજનેરJી/
કા.ઇ.Jીઓની િસwચાઇના કામોની િનર ;ણનdધોની
$ ૂત+તા સમયસર કરવા બાબત.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર

qય કતને પ રપ8ની નકલ અહ•થી
મળશે.

િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા પ રપ8ની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

મરામત અને 9ળવણીના કામો ઉપર પ રપ8
વIુ તક( દાર રાખવા તેમજ નહ(રો ઉપર ‹માંક:- તપસ-૪૦૯૭-(૨૪)-Dુ.િન-ભાગ-૧
વોક-Øુ-રa'ટર 9ળવવા બાબત.

તાર ખઃ- ૧૯-૭-૧૯૯૭

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

મ'ટર ઉપર ખાતાક ય રાહ( હાથ ધરવામાં આવતા
કામોમાં ક( ટલાક તપાસ ક( સોની તપાસ દરŒયાન
ક( ટલીક અિનયિમતતાઓ માટ( તક(દાર રાખવા
તેમજ નહ(રો ઉપર વોક-Øુ-રa'ટર 9ળવવા
બાબત.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર

qય કતને પ રપ8ની નકલ અહ•થી
મળશે.

િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા પ રપ8ની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Dુણવ2ા િનયમન એકમના Sુ.ઇ.Jી/ પ8
કા.ઇ.Jીઓની

િસwચાઇના

કામોની ‹માંક:- પરચ-૧૦૯૭-૧૭-Dુ.િન.

િનર ;ણ નdધોની $ ૂત+તા બાબત.

તાર ખઃ-૧૨-૫-૧૯૯૭
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Dુણવ2ા

િનયમન

કા.ઇ.Jીઓની

એકમના

િસwચાઇના

કામોની

Sુ.ઇ.Jી/
િનર ;ણ

નdધોની $ ૂત+તા અથ+$ ૂણ+ અને ફળદાયી બનાવાય
તે માટ( ક( ટલાક માગ+દશ+ક r ૂચનો.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને પ8ની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા પ8ની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Sુ\ય ઇજનેર(Dુ.િન.) અને સં.સ.Jીના પ8
તાંિ8ક િનયં8ણ હ(ઠળના Dુ.િન. િવભાગો ‹માંક:- મીસે-૧૦૯૪-િન.નdધ-$ ૂત+તા-પ-Dુ.િન.
!ારા કરવામાં આવેલ કામોના

િનર ;ણ તાર ખઃ-૨-૩-૧૯૯૪

નdધોની $ ૂત+તા કરવા બાબત.
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Sુ\ય ઇજનેર(Dુ.િન.) અને સં.સ.Jીના તાંિ8ક
િનયં8ણ હ(ઠળના Dુ.િન. િવભાગો !ારા કરવામાં
આવેલ કામોના

િનર ;ણ Aગેની િનર ;ણ

નdધોની $ ૂત+તા કરવા બાબત.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને પ8ની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા પ8ની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Dુણવ2ા િનયમન એકમ / િવભાગોની ઠરાવ
કામગીર ની $ુનઃ વહ¢ચણી અને તેની ‹માંક:- એમઆઇએસ-૧૦૮૬-૭૬-કjુસી,
તાંિ8ક તેમજ વહ વટ િનયં8ણ બાબત.

તાર ખઃ-૧-૯-૧૯૮૭

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુ.િન. તં8 હ(ઠળ ઉભા કરવામાં આવેલ િવભાગો/
એકમોના

'ટાફનો

ખચ+

તેમજ

પગાર

અને

ભlથાઓ તેમજ બીa વહ વટ બાબતો િનયિમત
કરવા બાબત.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને ઠરાવની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ.

િવભાગ !ારા ઠરાવની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Dુણવ2ા િનયમનની કામગીર માટ( 8ણ યાદ
jુિનટ મંeૂર કરવા બાબત.

‹માંક:- ડ પીઇ-૧૦૮૬-૧૧-ગ.
તાર ખઃ-૩૧-૧-૧૯૮૭

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

રાજયની

િસwચાઇ

યોજનાઓની

Dુણવ2ા

િનયમનની કામગીર

માટ( Sુ.ઇ.(Dુ.િન.) અને

સં.સ.Jીના

િનયં8ણ

તાંિ8ક

હ(ઠળ

rુરત,

ગાંધીનગર અને રાજકોટ ખાતે 8ણ jુિનટો ઉભા
કરવામાં આવેલ છે .
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને યાદ ની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૫૪

િવભાગ !ારા યાદ ની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
કામોની િવગતવાર ચકાસણી બાબત.

દ તાવેજનો

કાર

પ રપ8
‹માંક:- aઇએન-૨૦૮૩-૧૦૯૪-૨૨-ક.૧
તાર ખઃ-૨-૧૧-૧૯૮૩

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

કામોના િનર ;ણ બાબતે િવગતવાર r ૂચનાઓ
આપેલ છે .
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર

qય કતને પ રપ8ની નકલ અહ•થી
મળશે.

િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૫૪

િવભાગ !ારા પ રપ8ની નકલ માટ(
લેવાની ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

Dુણવ2ા િનયમન Aગે વધારાના ચાર યાદ
િવભાગો ઉભા કરવા બાબત.

‹માંક:- ડ પીઇ-૨૦૭૯-ર-ગ
તાર ખઃ-૨-૧૧-૧૯૭૯

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

Dુણવ2ા

િનયમન

તં8

ઇ 'પેકશનની કામગીર

હ'તકની

કામોના

કરવા વધારાના ચાર

િવભાગો ઉભા કરવા બાબત.
સરનાSુ:સેકશન અિધકાર Jી(Dુ.િન.શાખા)
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ, Mલોક નં.૯, ચોથો માળ,
qય કતને યાદ ની નકલ અહ•થી મળશે.

નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૩૨૫૧૬૩૨
ફ(કસ. ૨૩૨૫૧૭૫૪

િવભાગ !ારા યાદ ની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો.

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

સરકાર કચેર ઓમાં •ાયવરની જnયા પર પ રપ8
ભરતી માટ( ના િનયમો / ધોરણો િનયત ‹માંક:- સીઆરઆર-૧૧૮૨-૨૪૫૧-ગ.ર
કરવા બાબત.

તાર ખઃ-૨-૮-૧૯૮૪

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

સરકાર કચેર ઓમાં •ાયવરની જnયા પર ભરતી
માટ( ના િનયમો / ધોરણો િનયત કરવા બાબત.
સરનાSુ:અિધ;ક ઇજનેરJીની કચેર ,
િસwચાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ નં.ર,
ઓ-૨૧, યાંિ8ક ભવન, "થમ માળ,
jુ મે ટલ કંપાઉ ડ, મેઘાણીનગર,

qય કતને ઠરાવની નકલ અહ•થી મળશે.

અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૨૬૮૧૪૩૦
ફ(કસ. નંબર- ૦૭૯૨૨૬૮૧૦૬૫

િવભાગ !ારા ઠરાવની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

અિધ;ક ઇજનેરJી, ઉકાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ , ઠરાવ
અમદાવાદને યાંિ8ક સંવગ+ની કામગીર
માટ( ઝોનલ અિધકાર

‹માંક:-પીટ એસ-૧૧૭૫-૫૬૪૮૪-૧-ગ.

તર ક( િનjુકત તાર ખઃ-૧૩-૭-૧૯૮૧

કરવા બાબત.
દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

યં8ો અને

વાહનના 'પેર પાટ+ સની ખર દ

ઓથોરાઇઝડ

ડ લસ+

પાસેથી

ભાવો

ખર દવા બાબત.
સરનાSુ:અિધ;ક ઇજનેરJીની કચેર ,
િસwચાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ નં.ર,
ઓ-૨૧, યાંિ8ક ભવન, "થમ માળ,
qય કતને ઠરાવની નકલ અહ•થી મળશે.

jુ મે ટલ કંપાઉ ડ, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૨૬૮૧૪૩૦
ફ(કસ. નંબર- ૦૭૯૨૨૬૮૧૦૬૫

િવભાગ !ારા ઠરાવની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

મંગાવી

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

યં8ો અને વાહનના 'પેર પાટ+ સની ખર દ

ઠરાવ

Aગે.

‹માંક:-એમસીએમ-આઇબી-૧૩૩-(૬૩૩)-હ.
તાર ખઃ-૨૩-૭-૧૯૯૨

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoુ લખાણ

યં8ો અને

વાહનના 'પેર પાટ+ સની ખર દ

ઓથોરાઇઝડ

ડ લસ+

પાસેથી

ભાવો

ખર દવા બાબત.
સરનાSુ:અિધ;ક ઇજનેરJીની કચેર ,
િસwચાઇ યાંિ8ક વFળ
+ ુ નં.ર,
ઓ-૨૧, યાંિ8ક ભવન, "થમ માળ,
qય કતને ઠરાવની નકલ અહ•થી મળશે.

jુ મે ટલ કંપાઉ ડ, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬.
ટ( લીફોન નંબર. ૨૨૬૮૧૪૩૦
ફ(કસ. નંબર- ૦૭૯૨૨૬૮૧૦૬૫

િવભાગ !ારા ઠરાવની નકલ માટ( લેવાની
ફ (જો હોય તો )

ઇ-મેઇ:

---

અ ય:

----

મંગાવી

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl
સન

૨૦૧૩નો

દ તાવેજનો

કાર

Dુજરાત વૈધાિનક અને સંસદ ય બાબતોનાં િવભાગRું 9હ(રનાSુ.ં

અિધિનયમ ‹માંક:૬

તાર ખઃ-૨૨/૦૩/૨૦૧૩

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoું લખાણ

Dુજરાત િસwચાઇ અને પાણી િનકાલ qયવ'થા
અિધિનયમ, ૨૦૧૩

qય કતને 9હ(રનામાની નકલ સરનાSુ:ં અહ•થી મળશે.

Sુ\ય ઇજનેર(દ.Dુ.) અને અ.સ.Jી
નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ,
Mલોક નં.૯, બીજો માળ, નવા સ ચવાલય, ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નં.૨૩૨૫૧૭૯૭/૫૧૬૬૪
ફ(કસ નંબર:ઇ-મેઇલ:-

િવભાગની વેબસાઇટ

GSWAN ઉપર જળસંપિત િવભાગની વેબ સાઇટhttp://guj.nwrws.gujarat.gov.in માં ‘કાયદો અને
િનયમો’ ઉપર online છે .
ઉકત વેબસાઇટ ઉપરથી તે સરળ ર તે Download કર
શકાય છે .
RTI હ(ઠળ નકલ માંગવામાં અ◌ાવે bયાર( િનયમોRુસાર
ફ લઇને મોકલવામાં આવે છે .

અ ય બાબત

(આ અિધિનયમ "િસgધબથતાં સન ૧૭૮૯નો Sુબ
ં ઇ
િસwચાઇ અિધિનયમ રદ થયેલ છે .

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

The Gujarat Irrigation And Drainage નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
Rules,2014. (Dુજરાત િસwચાઇ અને િવભાગRું 9હ(રનાSુ.ં
પાણી િનકાલ qયવ'થા અિધિનયમ, તાર ખઃ-૦૧/૦૨/૨૦૧૪
૨૦૧૩)
દ'તાવેજ પરRું Zૂંoું લખાણ

Notification NO.GER-2013-1-GN2(2014)-P

qય કતને 9હ(રનામાની નકલ અહ•થી સરનાSુ:ં મળશે.

Sુ\ય ઇજનેર(દ.Dુ.) અને અ.સ.Jી
નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ,
Mલોક નં.૯, બીજો માળ, નવા સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નં.૨૩૨૫૧૭૯૭/૫૧૬૬૪
ફ(કસ નંબર:ઇ-મેઇલ:-

િવભાગની વેબસાઇટ

GSWAN ઉપર જળસંપિત િવભાગની વેબ
સાઇટhttp://guj.nwrws.gujarat.gov.in માં ‘કાયદો
અને િનયમો’ ઉપર online છે .
ઉકત વેબસાઇટ ઉપરથી તે સરળ ર તે
Download કર શકાય છે .
RTI હ(ઠળ નકલ માંગવામાં અ◌ાવે bયાર(
િનયમોRુસાર ફ લઇને મોકલવામાં આવે છે .

અ ય બાબત

Dુજરાત નહ(ર િનયમો-૧૯૬૨ રદ થયેલ છે .
આ િનયમોRું Dુજરાતી ભાષાંતર વૈધાિનક અને
સંસદ ય બાબતોના િવભાગ તરફથી $ ૂણ+
થયેથી "િસgધ થનાર છે .

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

ખેતી અને બનખેતી િવષયક હ(F ુઓ ઠરાવ નં. ડબ4jુટ આર/૨૦૦૫/૪૧/પી તાર ખઃમાટ(

અપાતા

પાણીના

દરો

અને ૦૩/૦૨/૨૦૦૭

શરતોનો નીિત િવષયક ઠરાવ.
દ'તાવેજ પરRું Zૂંoું લખાણ.

ખેતી અને બનખેતી િવષયક હ(F ુઓ માટ( અપાતા
પાણીના દરો અને શરતો નકક કરવા બાબત.

qય કતને 9હ(રનામાની નકલ અહ•થી સરનાSુઃમળશે.

ઉપસ ચવJી(જળસંપિત)
નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ,
Mલોક નં.૯, 8ીજો માળ, નવા સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નં.૨૩૨૫૧૬૪૦
ફ(કસ નંબર:ઇ-મેઇલ:-

િવભાગની વેબસાઇટ

GSWAN ઉપર જળસંપિત િવભાગની વેબ સાઇટhttp://guj.nwrws.gujarat.gov.in માં સરકાર
ઠરાવો/પ રપ8ો ઉપર online છે .
ઉકત વેબસાઇટ ઉપરથી તે સરળ ર તે Download
કર શકાય છે .
RTI હ(ઠળ નકલ માંગવામાં આવે bયાર(
િનયમોRુસાર ફ લઇને મોકલવામાં આવે છે .

અ ય બાબત

આ ઠરાવમાં વંચાણે લીધેલ oુલ-૧૧ ઠરાવોને રદ
કર ને આ નીિત િવષયક ઠરાવ "િસgધ થયેલ છે .

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

બનખેતી િવષયક હ(F ુઓ માટ( અપાતા ઠરાવ નં. ડબ4jુટ આર/૧૦૮૪/૨૮/પી તાર ખઃપાણી માટ( કરારનામાનો Sુસદો.

૧૦/૦૨/૨૦૧૫

દ'તાવેજ પરRું Zૂંoું લખાણ.

રાજયના િસwચાઇ જળાશયો, નોટ ફાઇડ, નદ ઓ,
નાળાં, ચેકડ(Œસ િવગેર(માંથી બનખેતી િવષયક
હ(F ુઓ માટ( અપાતા પાણી માટ( કરવાના હ(F ુઓ
માટ( અપાતાપાણી માટ( કરવાનેકરારનામાનો
rુધાર( લ Sુસદો રeુ કરવા બાબત.

qય કતને 9હ(રનામાની નકલ અહ•થી સરનાSુઃમળશે.

ઉપસ ચવJી(જળસંપિત)
નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ,
Mલોક નં.૯, 8ીજો માળ, નવા સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નં.૨૩૨૫૧૬૪૦
ફ(કસ નંબર:ઇ-મેઇલ:-

િવભાગની વેબસાઇટ

GSWAN ઉપર જળસંપિત િવભાગની વેબ સાઇટhttp://guj.nwrws.gujarat.gov.in માં સરકાર
ઠરાવો/પ રપ8ો ઉપર online છે .
ઉકત વેબસાઇટ ઉપરથી તે સરળ ર તે Download
કર શકાય છે .
RTI હ(ઠળ નકલ માંગવામાં આવે bયાર(
િનયમોRુસાર ફ લઇને મોકલવામાં આવે છે .

અ ય બાબત

આ ઠરાવમાં વંચાણે લીધેલ oુલ-૧ ઠરાવ રદ કર ને
આ ઠરાવ "િસgધ થયેલ છે .

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય# કરવા માટ)ના િનયમો, િવિનયમો, Y ૂચનાઓ િનયમસં&હ અને દફતરો

દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

રાજયમાં નહ(રો, નોટ ફાઇડ નદ ઓ, નાળાં, ઠરાવ નં. ડબ4jુટ આર/૨૦૧૪/૬૬/પી તાર ખઃ•(ઇ સ

િવગેર(નેિવિવધ

પાઇપલાઇન/ઓ.અફ.સી.*વા

"કારની ૦૭/૦૧/૨૦૧૫
ક(બલ

i ૂિમગત (underground) ‹ોસ કરવા માટ(
તથા નહ(રની સમાંતર નહ(રની જમીનમાં
i ૂિમગત પસાર કરવાની શરતો બાબતનો
સંક લત ઠરાવ.
દ'તાવેજ પરRુ ં Zૂંoું લખાણ.

રાજયમાં નહ(રો, નોટ ફાઇડ નદ ઓ, નાળાં, •(ઇ સ
િવગેર(ને િવિવધ "કારની પાઇપલાઇન/ ઓ.અફ.સી.*વા
ક(બલ i ૂિમગત (underground) ‹ોસ કરવા માટ( તથા
નહ(રની સમાંતર નહ(રની સંપા દત જમીનમાં i ૂિમગત
(underground) પસાર કરવા માટ(ની શરતો નકક
કરવા બાબતનો સંક લત ઠરાવ.

qય કતને

9હ(રનામાની

મળશે.

નકલ

અહ•થી સરનાSુઃઉપસ ચવJી(જળસંપિત)
નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ,
Mલોક નં.૯, 8ીજો માળ, નવા સ ચવાલય, ગાંધીનગર.
ટ(લીફોન નં.૨૩૨૫૧૬૪૦
ફ(કસ નંબર:ઇ-મેઇલ:-

િવભાગની વેબસાઇટ

GSWAN ઉપર જળસંપિત િવભાગની વેબ સાઇટhttp://guj.nwrws.gujarat.gov.in માં સરકાર
ઠરાવો/પ રપ8ો ઉપર online છે .
ઉકત વેબસાઇટ ઉપરથી તે સરળ ર તે Download કર
શકાય છે .
RTI હ(ઠળ નકલ માંગવામાં આવે bયાર( િનયમોRુસાર ફ
લઇને મોકલવામાં આવે છે .

અ ય બાબત

આ ઠરાવમાં વંચાણે લીધેલ oુલ-૬ ઠરાવો રદ કર ને આ
સંક લત ઠરાવ "િસgધ થયેલ છે .

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ
અને દફતરો
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

કાર

The Gujarat Irrigation And Dainage નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
Rules, 2014. Dુજરાત િસwચાઇ અને િવભાગRું 9હ(રનાSુ.ં
પાણી

િનકાલqયવ'થા

અિધિનયમ, તાર ખઃ-૦૧/૦૨/૨૦૧૪

૨૦૧૩
દ'તાવેજ પરRું Zૂંoું લખાણ.

Notiofication NO.GER-2013-1-GN2(2014)-P

qય કતને 9હ(રનામાની નકલ અહ•થી સરનાSુઃમળશે.

Sુ\ય ઇજનેર(દ.Dુ.) અને અ.સ.Jી
નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ,
Mલોક નં.૯, બીજો માળ, નવા સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નં.૨૩૨૫૧૭૯૭/૫૧૬૬૪
ફ(કસ નંબર:ઇ-મેઇલ:-

િવભાગની વેબસાઇટ

GSWAN ઉપર જળસંપિત િવભાગની વેબ
સાઇટhttp://guj.nwrws.gujarat.gov.in માં ‘કાયદો
અને િનયમો હ(ઠળ ઉપલMધ છે .

િવભાગ

gવારા

©ુકની

નકલ

માટ( ©ુક છાપેલ નથી. ઉપરની વેબ સાઇટ સરળ

લેવાની ફ (જો હોય તો )

ર તે Download કર શકાય છે .

અ ય બાબત

Dુજરાત નહ(ર િનયમો-૧૯૬૨ રદ થયેલ છે .
આ િનયમોRું Dુજરાતી ભાષાંતર વૈધાિનક અને
સંસદ ય બાબતોના િવભાગ તરફથી $ ૂણ+
થયેથી "િસgધ થનાર છે .

કરણ-૪ (િનયમ સં&હ –૩ )
કાય_ કરવા માટ( ના િનયમો, િવિનયમો, r ૂચનાઓ િનયમસંhહ અને દફતરો
દ તાવેજ2 ુ નામ/મથાl

દ તાવેજનો

ખેતી અને બનખેતી િવષયક હ(F ુઓ
માટ(

અપાતા

પાણીના

દરો

કાર

ઠરાવ

અને

શરતોનો નીિત િવષયક ઠરાવ.
દ'તાવેજ પરRું Zૂંoું લખાણ.

ખેતી િવષયક

qય કતને 9હ(રનામાની નકલ અહ•થી સરનાSુઃમળશે.

ઉપસ ચવJી(જળસંપિત)
નમ+દા,જળસંપિત,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ,
Mલોક નં.૯, 8ીજો માળ, નવા સ ચવાલય,
ગાંધીનગર.
ટ( લીફોન નં.૨૩૨૫૧૭૪૦
ફ(કસ નંબર:ઇ-મેઇલ:-

િવભાગની વેબસાઇટ

GSWAN ઉપર જળસંપિત િવભાગની વેબ
સાઇટhttp://guj.nwrws.gujarat.gov.in માં સરકાર
ઠરાવો/પ રપ8ો ઉપર online છે .
ઉકત વેબસાઇટ ઉપરથી તે સરળ ર તે
Download કર શકાય છે .
RTI હ(ઠળ નકલ માંગવામાં આવે bયાર(
િનયમોRુસાર ફ લઇને મોકલવામાં આવે છે .

અ ય બાબત

આ ઠરાવમાં વંચાણે લીધેલ oુલ-૧૧ ઠરાવોને
રદ કર ને આ નીિત િવષયક ઠરાવ "િસgધ
થયેલ છે .
કરણ-૪ િનયમ સં&હ-૩

કાય# કરવા માટ)ના િનયમો, િવિનયમો, Y ૂચનાઓ
Sr.

Date

GR Details

Branch Name

No.
1

28-Sep-2021

Dુજરાત ઇજનેર સેવાના િસિવલ સવગ+ના સીધી ભરતીના અજમાયશી નાયબ

ઈ-૨ શાખા

કાય+પાલક ઇજનેર (સી.) નો અજમાયશી સમય $ ૂણ+ કરવા Aગેની કાય+પgતીના
અમલીકરણ બાબત.

પ રપ8 ‹માંક: aએબી-૧૦૨૦૧૯-૦૨-ભાગ-1-ઈ.૨
2

03-Aug-2021

Dુજરાત ઇજનેર સેવા વગ+-૨માં સીધી ભરતી અને બઢતીથી િનમXુક પામેલ

ઈ-૨ શાખા

નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર ( સીવીલ )ની તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૬ rુધીના સમયગાળાની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૬ ની &'થિતની આખર
"વરતા યાદ .

પ રપ8 ‹માંક: એસટ વાય/૧૦૨૦૨૧/૧/ઈ-૨
3

14-Jul-2021

બઢતી માટ(ની કોમન ખાતાક ય પર ;ાના િનયમો Aતગ+ત ખાતાક ય "¨પ8-૫

G Branch

નો અœયાસ‹મ નà કરવા બાબત.

ઠરાવ ‹માંક : પરચ/૧૦/૨૦૧૫/૦૩/પા.ફા.૦૧/ગ
4

02-Jul-2021

અિધrુચનાથી i ૂ'તરશા¤ી, વગ+-૨ તર ક( િનમXુકની જnયાએ હાજર થાય તે

E - 3 Branch

તાર ખથી ૨ વષ+ના સમય માટ( તદન હંગામી અને કામચલાઉ ધોરણે
અજમાયસી i ૂ'તરશા¤ી, વગ+-૨ તર ક( ની િનમXુક બાબત.

અિધrુચના ‹માંક: એપીપી/૧૦૨૦૧૬/૫૧૬૬૫૫/ઈ૩
5

22-Jun-2021

Notification No : LAQ/2020/Bhavnagar/42/27/M

Notification No : LAQ/2020/Bhavnagar/42/27/M
6

22-Jun-2021

‹માંક : જ.સં/૨૦૧૯/ક•છ/૨૩૨/૧૪૫/મ

‹માંક : જ.સં/૨૦૧૯/ક•છ/૨૩૨/૧૪૫/મ
7

19-Apr-2021

મgય'થ આલેખન તં8 (સી. ડ . ઓ.) ગાંધીનગર હ'તકના સંવગ_માં સીધી

G Branch

ભરતીમાં દqયાંગ qય&§તઓની જnયાઓ rુિનિáત કરવા માટ( દqયાંગતાનો
"કાર નà કરવા બાબત.

ઠરાવ ‹માંક :ઈએસટ /૧૦/૨૦૨૧/૦૧/ગ
8

08-Apr-2021

Dુજરાત ઇજનેર સેવા , વગ+ -૧ ની કાય+પાલક ઇજનેર ( યાંિ8ક ) ની જnયાઓ

E - 3 Branch

માટ( સીધી ભરતીથી પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને કાય+પાલક ઇજનેર ( યાંિ8ક ) ,
વગ+ -૧ તર ક( અજમાયશી ધોરણે િનમX ૂક આપવા બાબત

ઠરાવ ‹માંક :ઈએસટ /3/૨૦૨૧/૦૧/ઈ -૩
9

31-Mar-2021

rુજલામ rુફલાS્ જળ અ ભયાન ૨૦૨૧ Aતગ+તના કામોને વહ વટ મંeૂર
આપવા બાબત

ુ /૨૦૧૯/૧૫/પા.૨/ક-૩
‹માંક :પરચ/rુrઅ

K - 3 Branch

10

26-Mar-2021

ગવમ‘ ટ ઇ-માકâ ટ `લેસ (GeM)પોટ+ લ મારફત િવભાગ •ુદ માટ( ખર દ કરવા

F Branch

િવભાગની પેટા ખર દ સિમિત (Departmental Purchase Committee સમક;)ની
રચના કરવા બાબત..

ઠરાવ ‹માંક :પરચ/૧૦૨૦૧૯/૩૨૬૨/ફ-૧
11

24-Mar-2021

Promotion of Addl Assistant Engineer to Dy. Ex. Engineer

ઈ-૨ શાખા

‹માંક :એસએલઇ/૧૦૨૦૨૦/૧/ઇ-૨
12

24-Mar-2021

Promotion of Assistant Engineer to Dy Ex. Engineer

ઈ-૨ શાખા

‹માંક :એસએલઇ/૧૦૨૦૧૮/૨ (ભાગ-૨)/ઇ-૨
13

19-Mar-2021

નમ+દા Sુ\ય નહ(ર આધાર ત પાઇપ લાઇનથી તળાવ ભરવા માટ(ની સામા ય

K - 3 Branch

નીિતમાં ફ(રફાર કરવા બાબત.

‹માંક :નસય/૨૦૦૬/૪૯૫૪/૨/પાટ+ -૨/ક-૩
14

16-Mar-2021

જળસંપિત િવભાગના તાંિ8ક અિધકાર Jીઓને સતા સdપણી બાબત.

M.I. Cell Branch

ઠરાવ ‹માંક :પરચ/૧૦૨૦૧૭/૯૭૨/એમ. આઈ. સેલ.(ક-૧)
15

12-Mar-2021

Dુજરાત ઈજનેર સંશોધન સં'થા(ગેર ) વડોદરા હ'તકના સંવગ_માં સીધી

G Branch

ભરતીમાં દqયાંગ qય&§તઓની જnયાઓ rુિનિáત કરવા માટ( દqયાંગતાનો
"કાર નà કરવા બાબત.

ઠરાવ ‹માંક :ઈએસટ /૧૦૨૦/૮૪૩/૦૯/ગ
16

08-Mar-2021

rુજલામ rુફલાS્ જળ અ ભયાન વષ+ ૨૦૨૧ Aતગ+ત કામો કરવા બાબત.

M.I. Cell Branch

ઠરાવ ‹માંક : પરચ/૨૦૧૯/૨૧૪૪/ એમ.આઇ.સેલ.
17

06-Mar-2021

રાજકોટ ખાતે હ રાસર hીન ફ4ડ એરપોટ+ માટ( બામણબોર નાની િસwચાઇ

I Branch

યોજના ડ નોટ ફાઈ કરવા બાબત

9હ(રનામા ‹માંક :નસય /૪૦૨૦૨૦/૧૦૪૪/૪૫૩/આઈ
18

04-Feb-2021

રાãય સેવા વગ+-૨ ના મદદનીશ ઇજનેર(યાંિ8ક)ની તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી

E - 5 Branch

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦ rુધીના સમયગાળાની કામચલાઉ "વરતા યાદ

પ રપ8 ‹માંક :એસ*એમ/૧૦૨૦૨૦/૨૦//ઇ.૫ .
19

29-Dec-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*/૧૮૨૦૨૦/૧૯૩૬/ઇ.૫

E - 5 Branch

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*/૧૮૨૦૨૦/૧૯૩૬/ઇ.૫ .
20

15-Dec-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*/૧૮૨૦૧૮/૧૬૦૩/પાટ+ .૧/ઇ.૫

E - 5 Branch

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*/૧૮૨૦૧૮/૧૬૦૩/પાટ+ .૧/ઇ.૫.
21

25-Nov-2020

COVID-19ની મહામાર ના કારણે થયેલ લોકડાઉન ના સમયગાળા
ટા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ટા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ દરŒયાન ઔધો ગક એકમો gવારા
આર ;ત કર( લ જlથામાંથી ઓછા ઉપાડ(લ જlથા માટ( કોઈ પેન4ટ ન લગાડવા
બાબત.

ઠરાવ ‹માંક :પરચ/૨૦૨૦/૪૦૬/પી

P Branch

22

06-Nov-2020

Promotion of SE (Civil) to Chief Engineer

ઇ શાખા

અિધr ૂચના ‹માંક : એસએલએસ-૧૩૨૦૨૦-૦૧-ઈ
23

05-Nov-2020

પ રપ8 ‹માંક :પીઇઆર/૨૬૧૮/૦૪/ગ.૧

G - 1 Branch

પ રપ8 ‹માંક :પીઇઆર/૨૬૧૮/૦૪/ગ.૧
24

23-Oct-2020

કામગીર S ૂ4યાંકન અહ(વાલ (PAR) બાબત.

E - 6 Branch

પર પ8 ‹માંક : ખહલ/૧૧૨૦૨૦/૨૬/ઇ૬
25

15-Oct-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : એસએલઈ/૧૦૨૦૧૮/૨(ભાગ-૩)/ઈ.૨.

ઈ-૨ શાખા

અિધr ૂચના ‹માંક : એસએલઈ/૧૦૨૦૧૮/૨(ભાગ-૩)/ઈ.૨.
26

24-Sep-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*/૧૮૨૦૧૮/૧૬૦૩/પાટ+ .૧/ઈ.૫

E - 5 Branch

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*/૧૮૨૦૧૮/૧૬૦૩/પાટ+ .૧/ઈ.૫
27

22-Sep-2020

અિધrુચના ‹માંક : ઇ એસ ટ /૧૦૨૦૧૯/૧૭૬૯/ઇ ૩

E - 3 Branch

અિધrુચના ‹માંક : ઇ એસ ટ /૧૦૨૦૧૯/૧૭૬૯/ઇ ૩
28

21-Sep-2020

રાãયના િસwચાઇ જળાશયો, નહ(રો, નોટ ફાઇડ નદ ઓ, નાળા, ચેક ડ(મસ

P Branch

વગેર(માંથી બનખેતી હ(F ુ માટ( અપાતાં પાણી માટ( કરવાના કરારનામામાં
FDRની ચકાસણી કરવા બાબત.

પ રપ8 ‹માંક : ડબ4jુટ આર/૧૦૮૪/૨૮/પી
29

13-Sep-2020

Notification No : GJ/09 of 2015/RRC/102014/1764/E-5

E - 5 Branch

Notification No : GJ/09 of 2015/RRC/102014/1764/E-5
30

10-Sep-2020

Dુજરાત ઇજનેર સેવા વગ+ - ૧ સંવગ+ના Sુ\ય ઇજનેર (િસિવલ)ની

ઇ શાખા

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ના સમયગાળા ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦
ની &'થિત ની આખર "વરતા યાદ
પ રપ8 ‹માંક : એસટ વાય/૧૩૯૯/૩૭/(ભાગ -૧)/ઇ
31

07-Sep-2020

Renting of articles of tools & Plants for intra-department between the

H Branch

mechanical and civil wings of the Narmada, WR, WS & Kalpsar
Department.
Resolution No. PARACH-2013-177-10-H
32

26-Aug-2020

સેવા િવષયક બાબતોમાં કાળa રાખવા બાબત.

ઇ શાખા

પ રપ8 ‹માંક : સવક/૧૦૨૦૨૦/૦૧/ઈ
33

24-Aug-2020

Superintending Engineers (Civil) Orders EE to SE dated 24 Aug 2020

ઇ શાખા

અિધrુચના : એસએલએસ/૧૨૨૦૧૮/૧/ઇ
34

10-Aug-2020

કાંપની મોજણી માટ(ની સામિયકતા િનયત કરવા બાબત.

K - 1 Branch

ઠરાવ ‹માંક: પરચ/૧૦૨૦૨૦/૯૨૩/એમ. આઈ. સેલ/ક-૧
35

29-Jun-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : ટ એફએસ/૧૧૨૦૧૮/૦૧/ઈ

અિધr ૂચના ‹માંક : ટ એફએસ/૧૧૨૦૧૮/૦૧/ઈ

ઇ શાખા

36

26-Jun-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : ટ એફએસ/૧૩/૨૦૧૯/૦૧/ઈ

ઇ શાખા

અિધr ૂચના ‹માંક : ટ એફએસ/૧૩/૨૦૧૯/૦૧/ઈ
37

26-Jun-2020

•પ ઇર ગેશન તથા '"ી કલર ઇર ગેશન માટ( "વત+માન વહ(ણ િસwચાઇ દરોમાં ૫૦ P Branch
ટકા રાહત આપવા બાબત.
ઠરાવ ‹માંક : ડબ4jુટ આર/૨૦૦૫/૪૧/પી

38

10-Jun-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*-૧૩૦૭-(૨) પાટ+ -૩/ઈ.૫

E - 5 Branch

અિધr ૂચના ‹માંક : આરઓ*-૧૩૦૭-(૨) પાટ+ -૩/ઈ.૫
39

06-Jun-2020

અિધr ૂચના ‹માંક : એસએલઈ/૧૦૨૦૧૮/૨(ભાગ-૪)/ઈ.૨.

ઈ-૨ શાખા

અિધr ૂચના ‹માંક : એસએલઈ/૧૦૨૦૧૮/૨(ભાગ-૪)/ઈ.૨.
40

12-May-2020

કોિવડ-૧૯ના કારણે લોકડાઉનની &'થતી gયાને લઇ ચોમાસા-૨૦૨૦ દરિમયાન

M.I. Cell Branch

હાથ ધરવાના થતાં કામોના ટ( ડરો બાબત.

‹માંક : SWDC/૨૦૨૦/૫૧૧/એમઆઈસેલ(ક-૧)
41

05-May-2020

rુજલામ rુફલામ જળ અ ભયાન ૨૦૨૦ હ(ઠળ ચાલતી જળસંચયને લગતી

K - 3 Branch

કામગીર અ વયે િનવારાbમક તક(દાર િન ર;ણ ની કામગીર બાબત..

¥ુકમ ‹માંક : પરચ-૨૦૨૦-૮-Dુ.િન સને ૨૦૨૦
42

24-Apr-2020

AA SSJA 2020 rુજલામ rુફલામ જળ અ ભયાન-૩” Aતગ+તના કામોને
વહ વટ મંeુર 24 April 2020
‹માંક: પરચ/rુrુજઅ/૨૦૧૯/૧૫/પા.૨/ક-૩

K - 3 Branch

કરણ-૫ (િનયમ સં&હ-૪)
?ુ@ય ઇજને ર અને અિધક સHચવ
૫.૧ નીિતઓના ઘડતર માટ) જનતાની અથવા તે ના
અ.

િવષય/Sુåો

નં.

ªું

િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ=/સહભાHગતા

જનતાની જનતાની સહભાગી મેળવવા માટ( ની મેળવવા માટ( ની

સહભાગીતા

qયવ'થા

rુિનæ•ચત
કરવાRું

જsર

છે ? (હા/ના)
૧.

સહભાગી

હા,જsર છે .

સહભાગી

િસwચાઇ

વયવ'થા

એટલે

હયાત

િસwચાઇ

િસwચાઇ

યોજનાઓની િસwચાઇ વયવ'થામાં ઉપભો§તા ખેxુતો અને

qયવ'થા

િસwચાઇ તં8ની ભાગીદાર આ qયવ'થામાં ખેxુતોને/જનતાના
"િતિનિધઓને

દર( ક

તબàે

આયોજન,આલેખન,અમલીકરણ

સામેલ
અને

કરવા

તેમજ

વહ વટમાં

તેમને

સામેલ કર જવાબદાર લેતા કરવા િસwચાઇ qયવ'થા અને
વહ વટમાં અસરકારક અને rુધારાbમક પ રણામો મેળવવા
માટ( લાભીત ખેxુતોના સંગઠનો અને સરકાર િવભાગો વ•ચે
ભાગીદાર નો

િસgધાંત

િવકસાવવા

Dુજરાત

સરકાર

નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ èારા
નીિત િવષયક િનણ+ય લઇ તા.૦૧/૦૬/૧૯૯૫ના રોજ
Dુજરાત રાãયમાં સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થા દાખલ કરવા
ઠરાવ કરવામાં આવેલ હતો. આ નીિત િવષયક ઠરાવ કરતાં
ુ ર -૧૯૯૩માં એક વક+ શોપRું આયોજન કરવામાં
પહ(લાં ફ(éઆ
આવેલ હF.ું *માં ક( z સરકાર/રાãય સરકારના "િતિનિધઓ
ઉપરાંત જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ( 'વૈk•છક
સં'થાઓના "િતિનિધ,િનયત સેવા સહકાર

મંડળ ઓના

"િતિનિધ,શૈ; ણક સં'થાઓના "િતિનિધઓ,આગેવાન ખેxુતો
વગેર( સાથે પણ સલાહ પરામશ+ કરવામાં આવેલ હતો અને
તેના ફલ'વsપે Dુજરાત રાãયમાં સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થા
દાખલ

કરવા

તેમજ

નીિત

િવષયક

િનણ+ય

લેવા

તા.૨૨/૦૩/૯૪ ના રોજ રાãય ક;ાના કાય+કાર eુથની
રચના કરવામાં આવેલ હતી. આ eુથમાં પણ ક( z
સરકાર/રાãય સરકારના "િતિનિધઓ ઉપરાંટ 'વૈk•છક

સં'થાઓના

"િતિનિધ,હયાત

િપયત

સેવા

સહકાર

મંડળ ઓના "િતિનિધઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ
હતો. આ કાય+કાર eુથની Sુ\ય કામગીર નીચે Sુજબ હતી.
૧.

સરકાર અને ખેxુતોની ભાગીદાર વડ( સંj§ુ ત િસwચાઇ

વયવ'થા ગોઠવવા બાબત અને િસwચાઇ વહ વટ ખેxુતોના
સંગઠનને તબદ લ (TURN OVER) થવા બાબતનો નીિત
િવષયક ઠરાવ (POLICY RESOLUTION) બહાર પાડવાની
કામગીર .
૨.

"થમ તબàામાં "ાયો ગક ધોરણે રાãયના eુદા eુદા

જs રયાતવાળા િવ'તારોમાં પાયલટ "ો*§ટને ધોરણે જsર
અRુભવ

મેળવવા

સાsં

કાય+‹મ

તૈયાર

કરવા

અને

િવકસાવવો.
૩. ખેxુતોના સંગઠનનો ઉભા કરવા અને િવકસાવવાની Sુ\ય
જs રયાત તર ક( કŒjુનીટ ઓગ‘નાઇજરની ( COMMUNITY
ORGANISER ) સેવાઓ $ુર પાડવાની નીિત નà કરવી
તેમજ આ બાબત 'વૈk•છક સં'થાઓનો સહકાર મેળવવા અને
સાથે સાથે રાãયના eુદા eુદા િવભાગોમાંથી આ કામગીર
માટ( રસ ધરાવતાં અને ઉપયોગી અિધકાર /કમ+ચાર ઓની
સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો અને તે સંદભ+માં જsર વહ વટ
િનણ+યો અને "ોbસાહનો આપવા બાબતની કામગીર .
૪.

સરકારJી અને ખેxુતોના સંગઠન વ•ચે સમeુિતના

કરારનામાની(MOU)

જોગવાઇઓ

અને

શરતો

મા ય

કરાવવી.
૫.

ખેxુતોના સરકાર સંગઠનને ãયારથી િસwચાઇ qયવ'થા

અને વહ વટ

તબદ લ (TURN OVER) કરવામાં આવે

bયારબાદ કાયદાક ય જોગવાઇઓ અને અિધoૃત િપયત
સહકાર મંડળ તર ક( 9ળવવાના િનયમો (BYE –LAWS)

મા ય કરવાની કામગીર .
૬.

લા ભત ખેxુતો તેમજ તેમના સંગઠનોની માંગણીના

સંદરભમાં

$ુર

યોજનાઓના

થયેલી

ચા×ું

rુધારાbમક

કામો

અથવા
અને

નવી
$ુન:

િસwચાઇ
વસવાટ

(Rehabilitation) ની કામગીર બાબત * ક'સામાં લા ભત
ખેxુતો તેમજ 'વૈk•છક સં'થાઓ આવા Sુડ ખચ+ની સામે ફાળો
(Capital Contribution) આપવા તૈયાર હોય તેવા ક( સોની
અhતા મા ય કરવાની કામગીર .
૭.

આ િવષયનો હ(F ુ જળવાય તેમજ લાંબા ગાળાની નીિત

તર ક( સ;મ ર તે િસwચાઇ વયવ'થા િવકસાવી શકાય તે
બાબત ખેxુતોના સહયોગ અને ભાગીદાર િસgધ કરવા નમ+દા
અને જળસંપિ2 િવભાગના માળખા અને કામગીર માં જsર
"માણે વહ વટ rુધારણા અને qયવ'થા ગોઠવી શકાય તેવી
બાબતોની િવચારણા અને અમલીકરણ.
૮.

રાãય સરકારની નીિત અRુસાર િવષયને

કામગીર

અRુsપ

કર ને તેમજ આગેવાની લઇને નકક

કર( લા

િસgધાંતો "માણે અમલીકરણ કર ને લા ભત ખેxુતો અને
તેમના સંગઠનોનો િવ”ાસ સંપાદન કર ને "થમ તબàામાં
સમeુિતના

કરારનામા

"માણે

અિધકાર ઓ/કમ+ચાર ઓને

કાય+વાહ

"ોbસાહન

કરાવનાર
(Incentives)

આપવાના ધોરણો અને નીિત નà કરવા બાબત.
૯.

િવષયને અRુsપ કામગીર િસgધ કરવા અને પ રણામો

મેળવવા સાsં ખેxુતો,'વૈk•છક સં'થાઓના "િતિનિધઓ અને
કમ+ચાર ઓ,ખેxુત સંગઠનોના "િતિનિધઓ તેમજ નમ+દા અને
જળસંપિ2

િવભાગના

તાલીમ િનદâ શન અને

અિધકાર ઓ/કમ+ચાર ઓને

જsર

આRુષાં ગક િવષયમાં oુશળતા

મેળવવા સાsં "ોbસાહનો આપવાના ધોરણો નà કરવા.

૧૦.

વા4મી (Walmi) આણંદ સં'થાની શૈ; ણક,વહ વટ

અને સં'થાક ય ;મતાઓ આ િવષયની વધાર( જવબદાર ઓ
ઉપાડવા

માટ(

અને

ઉપર

rુચqયા

"માણે

તાલીમ,િનદâ શન,એકશન ર સચ+(Action Research) વગેર(
બાબતની કામગીર

માટ( જsર

િવચારણા અને િનણ+યો

બાબત.
૧૧. સરકારJી અને ખેxુતોની ભાગીદાર થી સંj§ુ ત િસwચાઇ
વયq'થા ગોઠવવી અને Aતે િસwચાઇ વહ વટ ,9ળવણી અને
મરામતની બાબત ખેxુત સંગઠનોને તબદ લ કરવી તે માટ(
અ ય દ( શો *વા ક( ફ લીપાઇ સનો અRુભવ,અ ય રાãયોનો
અRુભવ િવચાર ને સરકારJીની નીિત "માણે તબકકાવાર
ચોક§સ ર તે અમલીકરણ સાsં જર ર મે jુઅલ (Manual)
અને

માગ+દશ+કમ

કરાવવાની કામગીર .

જોગવાઇઓ

અને

સા હbય

તૈયાર

‚ું જનતાની
અ.
નં.

સહભાગીતા
િવષય/?ુ•ો

Yુિનƒ„ચત

જનતાની સહભાગી મે ળવવા માટ)ની મે ળવવા
માટ)ની ‡યવ થા

કરવા2ું જWરG
છે ? (હા/ના)

૧.
૨.

૨.

૩.

િસwચાઇ

હા

૪.
હયાત િસwચાઇ યોજનાઓમાં દર( ક િસwચાઇની દર( ક ઋF ુ

સલાહકાર

પહ(લાં અથવા આખા વષ+ની તમામ ઋF ુ પહ(લાં

સિમિત

અથવા આખા વષ+ની તમામ ઋF ુઓમાં બંધમાં
ઉપલMધ આયોજન અને વહ¢ચણી માટ( િસwચાઇ
િવભાગના તા.૦૧/૧૨/૧૯૬૪ના ઠરાવથી િસwચાઇ
સલાહકાર સિમિતની જોગવાઇ રાખવામાં આવેલ છે .

૫.૧

(૨)

નીચે જણાવેલ બાબતોના આધાર( નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાં જનતાની

સહભા ગતા નà કરાઇ છે તે સમ9વવામાં મદદsપ થશે.
૧.

સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થા:-

૧.

નીિત િવષયક ઘડતર અને અમલ માટ( * ઠરાવો કરવામાં આવેલ છે તે ઠરાવો કરતાં પહ(લાં ખાસ

કર ને 'વૈk•છક સં'થાઓના "િતિનિધઓના સલાહ પરામશ+ કરવામાં આવેલ છે . 'વૈk•છક સં'થાઓ િસwચાઇ
qયવ'થા તેમજ હયાતયોજનાઓમાં િસwચાઇની લા ભત ખેxુતોના સવાíગી િવકાસ Sુ\ય કામગીર કરતા હોવાથી
તેઓ રોજબરોજ ખેxુતોના સંપક+ માં આવતા હોય છે . ખેxુતોના િવિવધ "¨ો *વા ક( આિથ—ક સહાય ખેતી
િવષયક બાબતો િવિવધ િસwચાઇ પgધિત, બયારણ,પાક ] ૃkgધ વગેર( બાબતોમાં ખેxુતોને સલાહ rુચનો કર
અથવા તો તાલીમ આપી િસwચાઇ qયવ'થાRું આયોજન કરતા હોય છે . સરકારJીએ રચેલ કાય+કાર eુથમાં
ઉપરો§ત 'વૈk•છક સં'થાઓના "િતિનિધઓને સામેલ કરાતા જનતાને F ુત+ ખયાલ આવશે ક( સરકારJી ધારા
* કોઇ નીિત વગેર( ઘડ(લ છે તેમાં "િતિનિધbવ સીધી ર તે થયેલ છે .
૨.

સરકારJીએ ઘડ(લ નીિત િવષયક બબતઓ અને તેના અમલ માટ( ખેxુતોને તાલીમ આપવાની

qયવ'થા કર છે * સરકારJીની નીિત તથા તેમાં જનતાRું ક(ટ×ુ "િતિનિધbવ છે તેની તમામ િવગતો સાંકળ
લે છે .
૩.

સરકારJી èારા સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થાનો દાખલો બેસાડવા રાãયની િવિવધ િસwચાઇ યોજનાઓમાં

અSુક િવ'તાર eુદો તારવી પાયલોટ "ો*§ટનો િવકાસ કર( લો છે . આ પાયલોટ "ો*§ટની Sુલાકાત માટ(
ખેxુતોને લઇ જવામાં આવે છે , અને bયાં "bય; ર તે સહભાગીતા જોવા મળે છે .
૨.

િસwચાઇ સલાહકાર સિમિત:િસwચાઇ સલાહકાર સિમિતમાં પાણીની વહ¢ચણીના આયોજનથી લઇને િસwચાઇ િવ'તારના "¨ો બાબતે

સરકારJીને રeુઆત કરવાની કામગીર િસwચાઇ સલાહકાર સિમિત ધારા કરવામાં આવે છે . આમ િસwચાઇ
સલાહકાર સિમિતની મદદથી િસwચાઇ qયવ'થા rુચાsં sપે ચલાવી શકાય છે ,અને ãયાર( પણ "¨ ઉભા થાય
bયાર( િસwચાઇ સલાહકાર સિમિતની બેઠક તાbકા લક બોલાવીને પણ બહોળા બાગાયદારોને લાભ થાય તે gયાને
રાખીને િનણ+ય લેવામાં આવતા હોય છે .
૫.૨

નીિતના અમલ માટ( જનતાની અથવા તેના "િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ+/સહભા ગતા મેળવવા

માટ( જોગવાઇ.
‚ું જનતાની
અ.

િવષય /

નં.

?ુ•ો

સહભાગીતા
Yુિનƒ„ચત

જનતાની સહભાગી મે ળવવા માટ)ની મે ળવવા
માટ)ની ‡યવ થા

કરવા2ું જWરG
છે ? (હા/ના)

૧.
૧.

૨.
સહભાગી

૩.
હા,જsર છે .

૪.
સરકારJી રાãયમાં સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થા દાખલ

િસwચાઇ

કરવા તા.૦૧/૦૬/૧૯૬૫ના રોજ * નીિત િવષયક

qયવ'થા

ઠરાવ

કર( લ

હતો

તે

ઠરાવના

અમલ

માટ(

તા.૨૨/૧૧/૧૯૯૫ના રોજ આદ( શો કરવામાં આવેલ
હતા * Sુજબ સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થાની નીિતના
અમલ માટ( કાય+‹મ બનાવવામાં આવેલ હતો. તેમાં
નીચે

જણાqયા

Sુજબ

જનતાની/તેમના

"િતિનિધઓની સહભાગીતા મેળવવામાં આવેલ છે .
૧. ખેxુતોને વા4મી,આણંદ ખાતે તાલીમ આપવી.
૨. સહભાગી િસwચાઇ qયવ'થાના Dુણવ2ા સફળ
કરવા ખેxુત સંગઠનના તથા 'વૈk•છક સં'થાઓની
કદર અને "ોbસાહનની યોજના કરવામાં આવી.
૩. સરકાર તં8 િસwચાઇ સહકાર મંડળ ઓ ખેxુત
સંગઠન

વ•ચે

સમeુિતRું

કરારનામાના

Sુસåો

ઘડવામાં જનતાના "િતિનિધના સલાહ પરામશ+
કરવામાં આવેલ છે .
૪. િસwચાઇ qયવ'થામાં જવાબદાર લેવાતા ખેxુ ત
ઉbપvી , ] ૃîïની શકયતા િવશે સમજ ક( ળવવા માટ(
પgધિતસર પગલાં લેવા મે jુઅલ તૈયાર કરવા

જનતાના "િતિનિધની સલાહ

પરામશ+

કરવામાં

આવેલ છે .
૫. િવતરણ qયવ'થા તં8 નહ(રના સ;મ કામ/$ુન:
ઉધાર કામગીર માટ( "થમ સંબધ
ં કતા+ તર ક( ખેxુત
સંગઠનને પસંદગી આપવામાં આવેલ છે . ૬. સહભાગી
િસwચાઇ qયવ'થાના અમલીકરણ માટ( રાãય સરકાર(
તા.૦૧/૧૦/૧૯૯૭ના રોજ સંકલન સિમિતની રચના
કર( લ છે , તેમાં િપયત સેવા સહકાર

મંડળ ઓના

"િતિનિધનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . ૭. આ
સંકલન સિમિતની Sુ\ય કામગીર ખેxુત સહભાગી
િસwચાઇ qયવ'થામાં જોડવા તૈયાર થાય તેમાટ( તેઓને
યોજનાની તથા તેનાથી તેમને * લાભ થાય તે
સમ9વ]ુ,ં ખેxુતોને સફળ "ો*§ટની Sુલાકાત થઇ
9ય,ખેxુતોને મરામત $ુન: ઉgધારના કામો કરવા
તૈયાર

કરવા,ખેxુતોને

આયોજન

અને

લોકફાળો

જવાબદાર ની

સમ9વવા,ઉપલMધ

પાણીના

એકઠો
વહ¢ચણી
જlથાને

કરવાRું
િવશે
જમીન

િવ'તારમાં સ"માણ વહ¢ચણી કરવી, ખેxુત eુથ
િસwચાઇ મંડળ પાસેથી પાણીના દરની રકમ વrુલ
કર સરકારJીમાં જમા કરાવવી વગેર(નો સમાવેશ
થયેલ છે . આ ઉપરાંત િસwચાઇ મંડળ ના કાય+;મ
વહ વટ

માટ(

વrુલાત

પાલન,ઝઘડાઓના િનકાલ

મીટ•ગ

કરવી,

યાય સિમિતની રચના

કરવી મ હલાની ભાગીદાર અને જવાબદાર વગેર(
તમામ બાબતો માટ( જનતાના "િતિનિધ અથવા
જનતાની સલાહ પરામશ+ મેળવવા સંકલન સિમિતમાં
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
૨.

િસwચાઇ
સલાહકાર

હા

િસwચાઇ qયવ'થાની એ •ુબ જ Sુtક( લ ભર કામગીર
છે કારણ ક( િસwચાઇના પાણીના વહ¢ચણી eુદા eુદા
િવ'તારના Žજ4લાના તા×ુકાના hામીણ ખેxુતો સાથે
રહ ને કરવાની થતી હોય છે . ખેxુતોમાં પણ મોટા
ભાગના ખેxુતો અભણ હોય છે . આથી ãયાર( પાણીની

વહ¢ચણીના "¨ આવે bયાર( તેઓ èારા પોતાના
િવ'તારમાં પાણી વIું આવે તે ર તના "યbનો કરતા
હોય છે . ખાસ કર ને ãયાર( ડ(મમાંપાણી ઓñં હોય
bયાર( િસwચાઇ િવ'તાર સીમીત કરવાનો થતો હોય bયાર(
સરકાર તં8 માટ( કયા િવ'તારમાં પાણી આપ]ું ક( ન
આપ]ું તે િનણ+ય લેવો Sુtક( લી ભય_ થઇ જતો હોય
છે . આવા સંજોગોમાં તમામ િવ'તારના ખેxુતો સાથે
રહ ને િનણ+ય કરવાથી વહ વટ સરળતા રહ( છે . તથા
તમામ બાગાયતદારોને પણ એવી લાગણી થતી હોય
છે ક( બધાએ સાથે િનણ+ય લીધેલ છે . *થી * પણ
િનણ+ય લેવામાં આવે તેમાં િવરોધ થવાની શકયતાઓ
નહ વત

છે ,આખા

કમા ડ

િવ'તારમાં

તમામ

બાગાયતદારોને ભેગા કર ને િનણ+ય લેવો તે શò હોF ું
નથી. આથી દર( ક િસwચાની દર( ક ઋF ુ પહ(લાં અથવા
આખા વષ+ની તમામ ઋF ુઓમાં બંધમાં ઉપલMધ
પાણીના જlથા "માણે આયોજન અને વહ¢ચણી માટ(
િસwચાઇ

િવભાગમાં િસwચાઇ

સલાહકાર

સિમિતની

Žજગવાઇ રાખવામાં આવેલ છે . િસwચાઇ સલાહકાર
સિમિતના સœયોમાં સંબિં ધત િસwચાઇ

િવભાગના

અિધકાર ઓ,િસwચાઇ

િવ'તારના

ધારાસœયJીઓ,ખેતીવાડ

િવભાગના

અિધકાર ઓ,તા×ુકા પંચાયત તથા a4લા પંચાયતના
પદાિધકાર ઓ,િપયત

સહકાર

મંડળ ઓના

અgય;ો,િસwચાઇ િવ'તારના "ગિતશીલ આગેવાનો
અને ઉbસાહ ખેxુતો વગેર(નો સમાવેશ થતો હોય છે .
આમ િસwચાઇ સલાહકાર સિમિતમાં િસwચાઇ િવ'તારના
તમા લોકોને યોnય "માણમાં "િતિનિધ આપવામાં
આવેલ છે . િસwચાઇ સલાહકાર સિમિતમાં પાણીની
વહ¢ચણીના આયોજનથી લઇને િસwચાઇ િવ'તારના
"¨ો બાબતે સરકારJીને રeુઆત કરવાની કામગીર
િસwચાઇ સલાહકાર સિમિત èારા કરવામાં આવે છે .
આમ િસwચાઇ સલાહકાર સિમિતની મદદથી િસwચાઇ

qયવ'થા rુચાs sપે ચલાવી શકાય છે અને ãયાર( પણ
"¨ ઉભા થાય bયાર( િસwચાઇ સલાહકાર સિમિતની
બેઠક

તાbકા લક

બોલાવીને

પણ

બહોળા

બાગાયતદારોને લાભ થાય તે gયાને રાખીને િનણ+ય
લેવામાં આવતા હોય છે .

કરણ-૬ (િનયમ સં&હ-૫)
9હ(ર તં8 અથવા તેના િનયં8ણ હ(ઠળની qયકિતઓ પાસેના દ'તાવેજોની ક;ા AગેR ું પ8ક
અ.

દ તાવેજોની

દ તાવેજ2ું નામ અને તેની એક

દ તાવેજ

નીચેની ‡યˆ‰ત

નં.

કIા

લીટGમાં ઓળખાણ

મે ળવવાની

પાસે છે /તેના

કાય= પVધિત

િનયં*ણમાં છે .

૧.

સ ચવાલય ક;ા નાની/મgયમ/મોટ

િસwચાઇ િવભાગના

Sુ\ય

યોજના કરવી/ન કરવી તે Aગેની સ ચવJી/
સ ચવાલયના

િવભાગને

મળે લ Sુ.ઇ.Jી

રeુઆત/ અરa/આવેદનપ8
૨.

સ ચવાલય ક;ા સ ચવાલયની શાખાએ તે અરa િવભાગના

ની

યોજના

વFળ
+ ુ /િવભાગીય
કાય+વાહ

હાથ
પેટા

અને

અિધક

શાખામાં

ધરવા િવભાગના

Sુ\ય

કચેર એ સ ચવJી/

અને

હાથ ધરવી "ાથિમક Sુ.ઇ.Jી

ઇજનેરJી

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને
સ ચવાલય ક;ા ‹.૧

અિધક

શાખામાં
Sુ\ય

પરત કર( લ કાય+વાહ ની નdધ/પ8 સ ચવJી/

૩.

અને

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

Sુ.ઇ.Jી

ઇજનેરJી

ઇજનેરJી
અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અહ(વાલ સરકારમાં રeુ થયેલ હોય અરa કર ને

શાખામાં

તે
૪.

સ ચવાલય ક;ા યોજનાની
¥ુકમના

૫.

મંeુર ના િવભાગના

વહ વટ
દ'તાવેજો

તથા

Sુ\ય

તેને સ ચવJી/

આRુષાં ગક

Sુ.ઇ.Jી

વો4jુમ/નકશા/Aદાજો

અરa કર ને

સ ચવાલય ક;ા યોજનાના ટ( ડર મંeુર ના ¥ુકમની િવભાગના
ફાઇલ તથા મંeુર થયેલ ટ( ડરની સ ચવJી/Sુ.ઇ.
નકલ.
સ ચવાલય ક;ા યોજનાના
Dુણવ2ા

અને

અિધક

શાખામાં
Sુ\ય

ઇજનેરJી

અને

અિધક

Jી ક;ાએ અરa સ ચવJી હ(ઠળની
કર ને

૭.

ઇજનેરJી

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને
૬.

અિધક

શાખામાં
Sુ\ય

સ ચવJી/
Sુ.ઇ.Jી

અને

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

સ ચવાલય ક;ા યોજનાના •ાóટ ટ( ડર પેપસ+ને િવભાગના
લગતાં દ'તાવેજો

ઇજનેરJી

બાંધકામ

દરŒયાન િવભાગના

િનયમન/અિધ;ક સ ચવJી/

શાખામાં
Sુ\ય
અને

ઇજનેરJી
અિધક

ઇજનેર/કાય+પાલક

ઇજનેર/ Sુ.ઇ.Jી

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

િવભાગના Sુ\ય ઇજનેર/ િવભાગે અરa કર ને
િનમેલ

કિમ ટ

એ

રeુ

શાખામાં

કર( લ

િનર ;ણ નdધ.
૮.

સ ચવાલય ક;ા યોજનાના

બાંધકામ

આલેખનને િવભાગના

Sુ\ય

લગતાં મ.આ.તં8 તથા ગેર ના સ ચવJી/
મંeુર ના પ8ો/ટ `પણી નdધ તથા Sુ.ઇ.Jી

ઇજનેરJી

અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

તે પર સરકાર ક;ાએ રeુ થયેલ અરa કર ને

શાખામાં

અ ભ"ાય.
૯.

સ ચવાલય ક;ા યોજનાના ટ( ડર મંગાવતી વખતે િવભાગના
મંeુર

Sુ\ય

પહ(લાં/મંeુર બાદ સ ચવJી/

Ÿ{ટાચાર Aગેની રeુઆતો તથા Sુ.ઇ.Jી
તે પર થયેલ કાય+વાહ ની ફાઇલ.
૧૦. સ ચવાલય ક;ા યોજનાની

કામગીર ને

ફ રયાદો *માં યોજનાના

Sુ\ય

નબળો સ ચવJી/

અને

૧૧. સ ચવાલય ક;ા યોજનાના જળાશયોને લીધે xુબમાં િવભાગના

èારા

રકમ

રeુઆરો/ઓછા

અિધક

શાખામાં
Sુ\ય

જમીન/સંપા દત/સંપાદન સ ચવJી/
વળતરની

ઇજનેરJી

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

કરવાની રહ(તી જમીનના ખાતેદારો Sુ.ઇ.Jી

અિધક

શાખામાં

લગત િવભાગના

'ટાફ િવsgધની ફ રયાદો.
જતી

અને

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

બાંધકામ/યોજના સાથે સંકળાયેલ Sુ.ઇ.Jી

ઇજનેરJી

ઇજનેરJી

અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

Aગેની અરa કર ને

શાખામાં

વળતરની

ુ
રeુઆતો તથા મહ(rલ
િવભાગ
èારા "િસgધ

થતાં 9હ(રનામા

સામેની વાંધા અરaઓ સ હતના
દ'તાવેજો.
૧૨. સ ચવાલય ક;ા યોજનાની

લીધે

જમીન/પાક/"ોપટôને

ખેતીની િવભાગના
થતાં સ ચવJી/

Rુકશાન/થનાર Rુકશાન માટ(ની Sુ.ઇ.Jી
રeુઆતો.

Sુ\ય

ઇજનેરJી

અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

૧૩. સ ચવાલય ક;ા યોજનાને લીધે ગામના 'થાળાંતર િવભાગના
તથા તેમાં rુખ સગવડ rુિવધાઓ સ ચવJી/

શાખામાં
Sુ\ય
અને

ઇજનેરJી
અિધક

આપવાને

લગત

બાબતોની Sુ.ઇ.Jી

રeુઆતો.

અરa કર ને

૧૪. સ ચવાલય ક;ા યોજનાને
ખેતરમાં

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

લીધે

hામજનોને િવભાગના

જવા/અવરજવર

વૈકk4પક

માગ+

Sુ\ય

માટ( સ ચવJી/

આપવાની Sુ.ઇ.Jી

રeુઆતો.

અરa કર ને

અને

અિધક

શાખામાં
Sુ\ય

હ(ઠળ ચેકડ(મની યોજનાઓમાં દર( ક સ ચવJી/
તબàામાં

Sુ.ઇ.Jી

"ાયોજકોએ/લોકeુથોએ/

અરa કર ને

સં'થાએ

ઇજનેરJી

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

૧૫. સ ચવાલય ક;ા સરદાર પટ( લ સહભાગી યોજના િવભાગના

ઔgયો ગક

શાખામાં

ઇજનેરJી

અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની
શાખામાં

બાંધેલ

ચેકડ(મની મંeુર ઓ તથા તેની
hાંટને લ;ી બાબતો તથા તેમાં
થયેલ ફ રયાદ/લીધેલ પગલાંની
િવગતો.
૧૬. સ ચવાલય ક;ા નમ+દા યોજનાRું પાણી Dુજરાતના િવભાગના
*

Sુ\ય

િવ'તારોમાં સ ચવJી/

ક( નાલથી/પાઇપલાઇનથી

Sુ.ઇ.Jી

ઇજનેરJી

અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

આપવાંજ ં આયોજન હોય તેની અરa કર ને

શાખામાં

િવગતો/નકશા/આયોજન.
૧૭. સ ચવાલય ક;ા Dુજરાતનાં

દ રયા

કનારાનાં િવભાગના

Sુ\ય

(સૌરા{’ સ હત) િવ'તારામાં ;ાર સ ચવJી/
"વેશતો અટકાવવા Aગે સરકાર( Sુ.ઇ.Jી
'ટોલ

ઇજનેરJી

અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

કિમ ટના અરa કર ને

શાખામાં

અહ(વાલ/ભલામણો/તેનાથી
લા ભત િવ'તારની િવગતો તથા
ભિવ{યમાં આયોજનની િવગતો
૧૮. સ ચવાલય ક;ા રાãયના કોઇપણ િવ'તાર માટ( િવભાગના
(િસwચાઇ

િવભાગના

કાય+;ે8ના સ ચવJી/

તથા હ(F ુના) માટ( સરકાર( રચેલ Sુ.ઇ.Jી
સિમિતની

કામગીર નો

Sુ\ય
અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અહ(વાલ અરa કર ને

ભલામણો સ હતના દ'તાવેજો.

ઇજનેરJી

શાખામાં

૧૯. સ ચવાલય ક;ા રાãયના

જળાશયોમાં

પાણીના િવભાગના

સંચયની/$ુરતી/$ુરથી

Sુ\ય

થયેલ સ ચવJી/

Rુકશાનની િવગતો.

Sુ.ઇ.Jી

૨૦. સ ચવાલય ક;ા િસwચાઇ હ(F ુ માટ( છોડવામાં આવતાં િવભાગના
દરની

Sુ.ઇ.Jી

૨૧. સ ચવાલય ક;ા પીવાના હ(F ુ માટ( રાãયમાં િસwચાઇ િવભાગના
પાણીના Sુ.ઇ.Jી

દરની/વrુલાતની િવગતો.
૨૨. સ ચવાલય ક;ા rુજલામ

rુફલામ

યોજનાની િવભાગના

૨૩. સ ચવાલય ક;ા િવભાગના હ(ઠળના બોડ+ /કોપ_ર( શન િવભાગના

૨૪. સ ચવાલય ક;ા પાણી

માટ( િવભાગના

મંડળ ઓ/નગરપા લકાઓ/
કોપ_ર( શન

ક(

સં'થાઓ/ઉgયોગ

અ ય
Dૃહો

ઇજનેરJી

અને

અિધક

શાખામાં
ઇજનેરJી

અને

અિધક

શાખામાં
ઇજનેરJી

અને

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

સાથે અરa કર ને

કરવામાં આવતાં કરારની િવગતો.

શાખામાં

Sુ\ય

સ ચવJી/

'વાયતી Sુ.ઇ.Jી

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

આપવા

અને

Sુ\ય

ધારા હાથ ધરાતી કામગીર તેR ું સ ચવJી/
અને ખચ+ની િવગતો.

ઇજનેરJી

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

બંધારણ/તેના આવકના સાધનો Sુ.ઇ.Jી

શાખામાં

Sુ\ય

કામગીર /કાય+;ે8/ થનારલાભ/ સ ચવJી/
Sુ.ઇ.Jી

અિધક

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

ખચ+ િવગેર(ની િવગતો.

અને

Sુ\ય

િવભાગ હ'તકના જળાશયોમાંથી સ ચવJી/
આવતાં

ઇજનેરJી

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને

આપવામાં

અિધક

શાખામાં
Sુ\ય

વrુલાતની સ ચવJી/

િવગતો/વાંધા અરaની િવગતો.

અને

ક;ાએ સ ચવJી હ(ઠળની

અરa કર ને
પાણીના

ઇજનેરJી

શાખામાં

કરણ-૬ (િનયમસં&હ-૭)
કચેર ના ભાગ તર ક( રચાયેલી બોડ+ ,પ રષદ,સિમિતઓ અને અ ય સં'થાઓRું પ8ક.
નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ હ'તકની નીચે Sુજબની સં'થાઓ
કાય+રત છે .
 9હ(ર તં8ને લગતા બોડ+ ,પ રષદો,સિમિતઓ અને અ ય મંડળો Aગેની િવગત.

*

મા_યતા

ાJત સં થા2ું નામ અને સરના?ુ:ં -

(૧) Sુ\ય ઇજનેર અને િનયામકJી,જળ અને જમીન qયવ'થાપન સં'થા(વા4મી),
વડોદ,રોડ,આણંદ.
(૨) Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા,ર( સકોસ+,વડોદરા.
(૩) Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમ લ.,ક( “ zય િનમા+ણ ભવન સામે, સે§ટર-૧૦
એ,ગાંધીનગર.


મા_યતા

ાJત સં થાનો

કાર:-

(૧.) સરકાર હ'તકની 'વાય2 સં'થા.
(૨.) સરકાર હ'તકની સંશોધન સં'થા.
(૩.) કંપની એ§ટ હ(ઠળ નોદ6હાયેલ 9હ(ર સાહસ.
અ_ય ?ુ•ાઓની િવગતો આ સાથે રાખે લ સં થાવાર િવગતોમાં સમાવાયે લ છે .

૬.૧ \ુજરાત િસZચાઇ ‡યવ થા મંડળG, Oલોક નં.૯, સHચવાલય, ગાંધીનગર
Dુજરાત િસwચાઇ qયવ'થા મંડળ ,Mલોક નં.૯,સ ચવાલય,ગાંધીનગર Sુ\ય ઇજનેર અને િનયામક,જળ અને
જમીન qયવ'થાપન સં'થા,(વા4મી), હાદDુડ, પાસે વડોદ રોડ,આણંદ.
(૧)

મા_યતા

ાJત સં થાનો

કાર:- સરકાર હ તકની વાયB સં થા.

(૨)

મા_યતા

ાJત સં થાનો 8ુંકો પ રચય:-

જળ અને જમીન qયવ'થાપન સં'થા,સને ૧૯૮૫ થી Dુજરાત િસwચાઇ qયવ'થા મંડળ ના છ8 હ(ઠળ
કાય+રત છે . આ મંડળ સહકાર મંડળ ઓની નdધણી બાબતમાં સને ૧૯૬૦ ના ૨૧માં અિધિનયમ
અ વયે યોnય ર તે નdધવામાં આવી છે .
(૩)

મા_યતા

ાJત સં થાની ‹ુિમકા:-

સરકાર હ'તકની ૧૦૦% અRુદાન મેળવતી 'વય2 સં'થા છે . િસwચાઇ િવભાગના ઇજનેરો,oૃિષ
અિધકાર ,કારoુનો,ચોક દારો તથા ખેxુતોને તાલીમ આપતી સં'થા તથા િપયત મંડળ ને લગતી
તાલીમ આપવામાં આવે છે . ઉપરાંત કોŒ`jુટર તાલીમ આપવામાં આવે છે . સં'થા તર ક( માચ+૧૯૮૫થી કાય+રત છે .
(૪)

માળŒુ અને સ•ય બંધારણ:મંડળ ના સંચાલન માટ( વષ+માં બે વખત સંચાલન મંડળની બેઠક ભરવાની રહ( છે .ãયાં ૧૩ સœયોની
િનમXુકં કરવામાં આવેલ છે . ãયાર( વાિષ—ક સામા ય સભા માટ( ૨૧ સœયોની િનમXુકં કરવામાં આવેલ
છે . આ બંvે બેઠકોમાં mત રક વહ વટના જsર "¨ો (એજ ડા આઇટમ) Sુક * તે જsર

િનણ+ય

લઇ

તર ક(

તે

Sુજબની

કાય+વાહ

કરવામાં

આવે

છે .

મંડળ ના

અgય;

સ ચવJી,નમ+દા,જળસંપિ2,પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ હોåાની sએ ફરજ બ9વે છે .
(૫)

સં થાના વડા:- ?ુ@ય ઇજને ર અને િનયામકeી,વાMમી,આણંદ.

(૬)

?ુ@ય કચે રG અને તે ની શાખાઓના સરનામા:Sુ\ય ઇજનેર અને િનયામકJી,
જળ અને જમીન qયવ'થાપન સં'થા,(વા4મી),
હાડDુડ પાસે,વડોદરા રોડ,પો.બો.નં.૮૦.
આણંદ.-૩૮૮૦૦૧.

શાખાઓના સરનામા:(અ)

કાય+પાલક ઇજનેર,સરદાર "ાદ( િશક તાલીમ ક( z,
ગીતાંજલી પાક+ ની બાeુમાં,સે§ટર-૮,ચ-૨,રોડ,
ગાંધીનગર.

(બ)

કાય+પાલક ઇજનેર,"ાદ( િશક તાલીમ ક( z,
અઠવા ફામ+,Dુજરા oૃિષ jુિનવિસટôની બાeુમાં,
rુરત.-૩૯૫૦૦૭.

(ક)

કાય+પાલક ઇજનેર,"ાદ( િશક તાલીમ ક( z,
કાલાવડ રોડ,પાંxુરંગ ઉપવન પાસે,oૃ{ણનગર રોડ,
રાજકોટ.

(૭)

બેઠકોની સં@યા:(અ)

અધ+વાિષ—ક સંચાલન મંડળની બેઠક

૧૩ સœયો

(બ)

વાિષ—ક સાધારણ સભા

૨૦સœયો

(૮)

‚ું જનતા બેઠકોમાં ભગ લઇ શક) છે ? :- ના,જનતા ભાગ લઇ શકતી નથી.

(૯)

‚ું બેઠકોની કાય= નŽધ તૈ યાર કરવામાં આવે છે ?: - હા બેઠકોની કાય= નŽધ તૈ યાર
કરવામાં આવે છે .

(૧૦)

બેઠકોની કાય= નŽધ જનતાને ઉપલOધ છે ? જો તે મ હોય તો તે મે ળવવા માટ)ની પVધિતની મા હતી
આપો.
સં'થાના mત રક વહ વટ માટ( બેઠકો યોજવામાં આવે છે *માં કોઇ "9ક ય "¨ોની

ચચા+,િવતારણા ક( "9ને લગતા િનણ+યો કરવામાં આવતા નથી. *થી બેઠકોની કાય+નdધ જનતાને ઉપલœય
કરવાનો "¨ ઉપ&'થત થતો નથી.

૬.૨

\ુજરાત ઇજને રG સંશોધન સં થા,ર) સકોસ= ,વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭ ( આ સં થા મા_યતા

ાJત નથી પણ

સરકારeી2ું એક અHભ• ]ગ તરGક) જ કાય= રત છે .)
મા_યતા

ાJત સં થાનો

કાર (બોડ= , પ રષદ, સિમિતઓ, અ_ય મંડળો)

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા,Dુજરાત સરકારના નમ+દા, જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા િવભાગ હ'તક
Dુજરાત સરકારના એક અ ભv Aગ તર ક( જ કાય+રત છે .
મા_યતા

ાJત સં થાનો 8ુંકો પ રચય:-

"ગેર '' ના Zુંકા નામે ઓળખાતી Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા, વડોદરા ખાતે કાય+રત છે . Dુજરાત
રાãયની 'થાપના સાથે રાãયની ઇજનેર સંશોધન સં'થા તર ક( ૧૯૬૦માં દર÷જો હાંસલ કય_ bયારથી આજ
rુધી રાãયના િવકાસમાં આ સં'થાએ મહbવનો ફાળો આપેલ છે . સં'થાRું Sુ\ય કાય+ િસિવલ ઇજનેર
બાંધકામને સંલnન સંશોધન તેમજ તેમાં વપરાતા માલસામાન, બાંધકામના 'થળ પ ર&'થિ2 વગેર(ની
ચકાસણી કરવાRું છે . આ સં'થામાં Sુ\યbવે ઇજનેર બાંધકામ માટ( જsર અ વેષણ, બાંધકામની િવિવધ
પgધિતઓRું સંશોધન અને િવકાસ, રાãય સરકારના ઇજનેરોને તાંિ8ક "િશ;ણ તેમજ બાંધકામોમાં Dુણવ2ા
િનયમન *વી કામગીર કર( છે .
તદઉપરાંત સમh Dુજરાતમાં પથરાયેલ ૭૨ મોટા અને મgયમ િસwચાઇ યોજનાઓના બંધોની ચોમાસા
$ુવ+ ચકાસણી કરવાRું તથા બંધોના પાણીથી થતી િસwચાઇ હ(ઠળના ;ે8ની માટ અને જમીનના પાણીની
Dુણવ2ા પર દ( ખર( ખ રાખવાRું કાય+ ગેર મારફતે થાય છે . ગેર િવિવધ "કારના હાઇ•ોલી§સ '’કચસ+ના
મોડ(લ બનાવી તેને પણ િવિવધ ઓપર( શનલ ક ડ શનમાં ટ('ટ•ગ કર *થી '’કચસ+ એટલે ક( બંધ, છલતી,
કનારાઓને ર;ણ આપતા પાળાઓ, $ુલ, નહ(રોના બાંધકામો વગેર( બંધાયા બાદ ક( ] ું હાઇ•ોલીક બહ(વીયર
કરશે તેનો મોડ(લ પર "ાયો ગક અœયાસ કર( છે અને ખરાબ અસર સામે પગલાં લેવાRું rુચવે છે . તદઉપરાંત
ું , ખનીન વગેર(
િવિવધ ;ે8ોમાં િસિવલ એ aનીયર•ગ, iુ'તરશા¤, જમીનની Dુણવ2ા, નદ ઓની વત+Xક
બાબતોએ પણ ગેર મહbવ$ુણ+ અœયાસ èારા યોગદાન આપે છે .
રાãયના ધોર માગ+થી hાŒયમાગ+ rુધીના તમામ માગ_ને લગતા સંશોધન અને પર ;ણની
કામગીર ની સાથે માગ_ની rુધારણા, માગ+ અક'માતોના અœયાસો, માગ_ પરના જકશનની
ં
ડ ઝાઇનની
કામગીર કર( છે .
આ સં'થા રાãય તેમજ ક( z સરકારના િવભાગો અને તેમની અ ય સંશોધન સં'થાઓ સાથે સહયોગમાં
સંશોધન કાય+ કર( છે .
સંશોધન કાય+ અને બાંધકામની "વત+માન "] ૃિ2ઓથી રાãયના ઇજનેરોને મા હતગાર કરવા “
નવિનમા+ણ ” વાિષ—ક સામાિયક ગેર èારા "િસgધ કરવામાં આવે છે .
આમ, ગેર ર સચ+, મોનીટર•ગ, ક સ4ટ સી *વાં િવિવધ કાય_ કર( છે .

મા_યતા

ાJત સં થાની ‹ુિમકા (સલાહકાર / સંચાલક / કાય= કારG / અ_ય):-

ગેર રાãયની િવિવધ િસિવલ ઇજનેર ;ે8ની એક મા8 સંશોધન સં'થા હોઇ આ સં'થામાં રાãય
સરકારના નમ+દા, જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ, માગ+ અને મકાન િવભાગ, 9હ(ર આરોnય
િવભાગ, બંદર િવભાગ તેમજ રાãયના િવિવધ િનગમો, બોડ+ સ, 9હ(ર સાહસો, *વાં ક( , સરદાર સરોવર નમ+દા
િનગમ લ., a.આઇ.ડ .સી., આઇ.પી.સી.એલ., Dુજરાત ર ફાઇનર , Dુજરાત ઉ9+ િવકાસ િનગમ, Dુજરાત
'ટ( ટ ફટôલાઇઝર, Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમ, Œjુિનિસપલ કોપ_ર( શન વગેર(માં બાંધકામોમાં ઉદભવતા
"¨નોના િનરાકરણ માટ( જsર સંશોધન, અ વેષણ, પર ;ણ, ક સ4ટ સીની સેવાઓ $ુર પાડ( છે .
રાãયના િસિવલ ઇજનેર ને લગતા િવષયો અને તેના આIુિનક તકનીક ની 9ણકાર માટ( કાય+િશ બર,
તાલીમ, સેમીનાર વગેર(ના આયોજન કર તેમની કાય+દ;તામાં વધારો કર( છે . આ સં'થા રા“{’ય અને
mતરરા“{’ય ક;ાએ યો9તા સેમીનાર, વક+ શોપ, ચચા+ સભાઓમાં પણ "િતિનિધbવ કર( છે .
માળŒું અને સ•ય બંધારણ:Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થાRું માળ•ું પ8ક-૧ માં િન દú {ટ કર( લ છે .
સં થાના વડા:Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થાના વડા Sુ\ય ઇજનેર અને િનયામક છે . અિધ;ક ઇજનેર ક;ાના
8ણ અિધકાર ઓ તાંિ8ક બાબતોમાં િનયામકJીને સહયોગ કર( છે .
?ુ@ય કચે રG અને તે ની શાખાઓના સરનામા:Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થાની શાખાઓના સરનામા પ8ક-૨ માં િન દú {ટ કર( લ છે .
બેઠકોની સં@યા:Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થાને લાDું પડF ું નથી.
‚ું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શક) છે ? :Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થાને લાDું પડF ું નથી.
‚ું બેઠકોની કાય= નŽધ તૈ યાર કરવામાં આવે છે ? :Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થાને લાDું પડF ું નથી.
બેઠકોની કારનŽધ જનતાને ઉપલOધ છે ? જો તે મ હોય તો તે મે ળવવા માટ)ની પVધિતની મા હતી આપો :Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થાને લાDું પડF ું નથી.

(હ)ર તં*ને લગતા બોડ= ,પ રષદો,સિમિતઓ અને અ_ય મંડળો ]ગે ની નીચેના ન?ુનામાં આપો.
મા_યતા

ાJત સં થા2ું નામ અને સરના?ુ.ં :-

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા, ર( સકોષ+, વડોદરા.
મા_યતા

ાJત સં થાનો

કાર (બોડ= ,પ રષદ,સિમિતઓ અ_ય મંડળો) :-

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા,Dુજરાત સરકારના નમ+દા, જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા િવભાગ હ'તક
Dુજરાત સરકારના એક અ ભv Aગ તર ક( જ કાય+રત છે .

મા_યતા

ાJત સં થાનો 8ુંકો પ રચય:-

Dુજરાત રાãયની 'થાપના સાથે રાãયની ઇજનેર સંશોધન સં'થા તર ક( ૧૯૬૦માં દર÷જો હાંસલ
કય_ bયારથી આજ rુધી રાãયના િવકાસમાં આ સં'થાએ મહbવનો ફાળો આપેલ છે .
મા_યતા

ાJત સં થાની ‹ુિમકા (સલાહકાર / સંચાલક / કાય= કારG / અ_ય) :-

સં'થાRું Sુ\ય કાય+ િસિવલ ઇજનેર બાંધકામને સંલnન સંશોધન તેમજ તેમાં વપરાતા માલસામાન,
બાંધકામના 'થળ પ ર&'થિ2 વગેર(ની ચકાસણી કરવાRું છે . આ સં'થામાં Sુ\યbવે ઇજનેર બાંધકામ
માટ( જsર અ વેષણ, બાંધકામની િવિવધ પgધિતઓRું સંશોધન અને િવકાસ, રાãય સરકારના
ઇજનેરોને તાંિ8ક "િશ;ણ તેમજ બાંધકામોમાં Dુણવ2ા િનયમન *વી કામગીર કર( છે .
સં થાના વડા:Sુ\ય ઇજનેર અને િનયામકJી

?ુ@ય કચે રG અને તે ની શાખાઓના સરનામા:પ8ક-૨ સામેલ રાખેલ છે .

પ*ક-૧
\ુજરાત ઇજને રG સંશોધન સં થા,વડોદરા
વહGવટG માળŒું
?ુ@ય ઇજને ર અને િનયામક
સં‘‰ુ ત િનયામક(િસZચાઇ)
સંશોધન િવભાગો
માટ પર ;ણ િવભાગ

નાયબ િનયામક

સં‘‰ુ ત િનયામક(ર તા)

જળશા’

નમ=દા જળશા’

બંધ YુરIા તં*

િવભાગ, ગો*ી

િવભાગ, ગો*ી

એકમ

Iે િ*ય િવભાગો

સંશોધન િવભાગો

અિધIક ઇજને ર
‹ુિમ પાણી,િનકાલ અને નવસાVય વ0ળ
=ુ ,
વડોદરા..

એકાઉ ટ 'ટોર

એકાઉ ટ 'ટોર,

કાય+પાલક ઇજનેર ,

દ ;ણ Dુજરાત

પગાર બીલ

પગારબીલ.

એકમ-એમ

સંશોધન િવભાગ

માગ+ સંશોધન િવભાગ-૧

iુિમ મોજણી િવભાગ,rુરત.

માગ+ સંશોધન િવભાગ-૪

iુિમ મોજણી િવભાગ, ગાંધ ીનગર.

rુરત હ'તક: rુરત,
વલસાડ, ભsચ, ખાતે
"યોગશાળાઓ
વ'F ુ પર ;ણ િવભાગ

કાંપ મોજણી

કાય+પાલક ઇજનેર ,

ઉ2ર Dુજરાત

એકમ

એકમ-એન

સંશોધન િવભાગ,
ગાંધ ીનગર હ'તક:
ગાંધ ીનગર. નડ યાદ,
અમદાવાદ,
મહ(સાણા, પાલન$ુર ,
હwમતનગર, iુજ,
ગોધરા ખાતે
"યોગશાળાઓ

ઇજનેર iુ'તર

કાય+પાલક ઇજનેર ,

સૌરા{’ સંશોધન

િવભાગ

એકમ-ઓ

િવભાગ,રાજકોટ
હ'તક: રાજકોટ,
9મનગર, eુ નાગઢ,
અમર( લી,
rુર( zનગર,
ભાવનગર ખાતે
"યોગશાળાઓ

iુિમ મોજણી િવભાગ, રાજકોટ.

પ*ક-૨
વહGવટG ‡યવ થા
?ુ@ય ઇજને ર અને િનયામક
\ુજરાત ઇજને રG સંશોધન સં થા, ર) સકોસ=, વડોદરા.-૩૯૦૦૦૭ ફોન નં.૦૨૬૫-૨૩૪૦૫૯૬(ક), ૨૩૧૪૨૮૪(])
સંj§ુ ત િનયામક િસw ચાઇ

સંj§ુ ત િનયામક (ર'તા)

અિધ; ઇજનેર

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા

iુિમ પાણી, િનકાલ અને નવસાgય વFળ
+ુ

ર( સકોસ+,વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

ર( સકોસ+,વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

ર( સકોસ+,વડોદરા-૩૯૦૦૨૧

ફોન નં.૦૨૬૫-૨૩૪૦૮૪૨ (A)

ફોન નં.૦૨૬૫-૨૩૩૦૨૦૪ (A)

ફોન નં.૦૨૬૫-૨૩૩૯૦૯૬

સંશોધન અિધકાર , માટ પર ;ણ િવભાગ સંશોધન અિધકાર , વ'F ુ

સંશોધન અિધકાર ,

iુિમ મોજણી અિધકાર

પર ;ણ િવભાગ, iુ'તર શા¤ી (ãયે{ઠ), ઇજનેર iુ¤શા¤ િવભાગ, નાયબ

માગ+ સંશોધન િવભાગ-૧

iુિમ મોજણી િવભાગ, rુરત બ¥ુમાળ મકાન,

નયામક Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા, ર( સકોસ+,વડોદરા-૩૯૦૦૦૭.

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા

Mલોક-એ, 8ીજો માળ, નાન$ુરા rુરત

ર( સકોસ+, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

ફોન નં.૦૨૬૧-૨૪૭૨૦૬૬

સંશોધન અિધકાર , માગ+ સંશોધન િવભાગ-૪, Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા, ર( સકોસ+,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
સંશોધન અિધકાર ,

સંશોધન અિધકાર

iુિમ મોજણી અિધકાર

જળશા¤ િવભાગ

ઉ2ર Dુજરાત સંશોધન િવભાગ

iુિમ મોજણી િવભાગ, ગાંધ ીનગર પાટનગર યોજના

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા

આઇ.ટ .આઇ.ની બાeુ મ ાં,

ભવન, સે§ટર-૧૬, Mલોક-બી, બીજો માળ,

ગો8ી, વડોદરા-૩૯૦૦૨૧

સે§ટર-૧૫,ગાંધીનગર.

ગાંધ ીનગર.

ફોન નં.૦૨૬૫-૨૩૭૧૭૫૪

ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૨૨૩૨૧

ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૪૩૨૫૨

ફોન નં.૦૨૬૫-૨૩૭૦૪૭૦

૨૩૨૨૨૭૭૮, ૨૩૨૨૨૭૨૬

૦૨૬૫-૨૩૭૦૪૭૧
સંશોધન અિધકાર ,

સંશોધન અિધકાર

iુિમ મોજણી અિધકાર ,

નમ+દા જળશા¤ િવભાગ

દ ;ણ Dુજરાત સંશોધન િવભાગ

iુિમ મોજણી િવભાગ,રાજકોટ

Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન સં'થા

દqય ãયોત સોસાયટ ની બાeુ મ ા, ગ*રા 'oુ લ પાસે, કતારગામ, rુરત-૩૯૫૦૦૪

૪૭, બ¥ુમાળ ભવન,રાજકોટ.

ગો8ી,વડોદરા-૩૯૦૦૨૧

ફોન નં.૦૨૬૧-૨૪૬૧૭૧૨

ફોન નં.૦૨૮૧-૨૪૭૬૩૮૦

ફોન નં.૦૨૬૫-૨૩૭૦૪૭૦
૦૨૬૫-૨૩૭૦૪૭૧
સંશોધન અિધકાર
સૌરા{’ સંશોધન િવભાગ
આકાશવાણી કŒપાઉ ડ,ર( સકોસ+,રાજકોટ.
ફોન નં.૦૦૮૧-૨૪૪૭૦૫૯
ર( સકોસ+, વડોદરા: પીબીએ§સ-૦૨૬૫-૨૩૧૩૪૧૨ થી ૨૩૧૩૪૧૫
ફ( §સ-૦૨૬૫-૨૩૧૩૪૧૬
Email: geri.nwrws@gmail.com

સેવાકGય

A ૃિBઓ

િસિવલ બાંધકામને લગતા મટGરGયલ ટ) ટhગ અને માટG પરGIણ
ાદ) િશક િવભાગો (સમાિવjટ LMલા)
વડોદરા a4લો

સરના?ું અને ફોન નંબર
(૧) સંશોધન અિધકાર , વ'F ુ પર ;ણ િવભાગ, Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન
સં'થા, ર( સકોસ+, વડોદરા-૭.
(૨) સંશોધન અિધકાર , માટ પર ;ણ િવભાગ, Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન
સં'થા, ર( સકોસ+, વડોદરા-૭.
(૩) સંશોધન અિધકાર , માગ+ સંશોધન િવભાગ-૪, Dુજરાત ઇજનેર સંશોધન
સં'થા, ર( સકોસ+,વડોદરા-૭.
ફોન નં.૦૨૬૫-૩૧૩૪૧૩-૧૪-૧૫, ૦૨૬૫-૨૩૧૩૪૧૬.

ઉ2ર Dુજરાત સંશોધન િવભાગ,

સંશોધન અિધકાર , ઉ2ર Dુજરાત સંશોધન િવભાગ, આઇ.ટ ..આઇ.ની બાeુમાં,

(ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, મહ(સાણા, પાલન$ુર,

સે§ટર-૧૫, ગાંધીનગર.

પાટણ, હwમતનગર, ક•છ)

ફોન નં. ૦૭૯- ૨૩૨૨૨૩૨૧,૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૭૮, ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૨૬

દ ;ણ Dુજરાત સંશોધન િવભાગ,

સંશોધન અિધકાર , દ ;ણ Dુજરાત સંશોધન િવભાગ, દqય ãયોત સોસાયટ ની

(rુરત, વલસાડ, ડાંગ, ભsચ, નવસાર , નમ+દા, દાહોદ,

બાeુમા, ગ*રા 'oુલ પાસે, કતારગામ, rુરત.

પંચમહાલ)

ફોન નં. ૦૨૬૧- ૨૪૬૧૭૧૨

સૌરા{’ સંશોધન િવભાગ,

સંશોધન અિધકાર ,સૌરા{’ સંશોધન િવભાગ, આકાશવાણી કŒપાઉ ડ, ર( સકોસ+,

(રાજકોટ, ભાવનગર, 9મનગર, eુનાગઢ, અમર( લી,

રાજકોટ.ફોન નં. ૦૨૮૧- ૨૪૪૭૦૫૯

rુર( zનગર, પોરબંદર)

અ.નં
૧.

LMલા

યોગશાળા2ું નામ

સરના?ું અને ફોન નંબર

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

અમદાવાદ a4લા "યોગશાળા,સરકાર વસાહત,•ાઇવૈન રોડ, 'વાિમનારાયણ,

અમદાવાદ Žજ4લા "યોગશાળા,અમદાવાદ.

Dુsoુલ નaક, વ¤ા$ુર,અમદાવાદ.-૫૨.
ફોન નં.૦૭૯- ૨૭૯૧૩૭૫૨

૨.

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

નડ યાદ Žજ4લા "યોગશાળા,

નડ યાદ Žજ4લા "યોગશાળા, નડ યાદ.

આર.એ ડ બી.સબ ડવીઝન સામે,આ.ટ .ઓ.કŒપાઉ ડ, નડ યાદ.
ફોન નં.૦૨૬૮- ૨૫૫૦૬૩૫

૩.
૪.

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

મહ(સાણા Žજ4લા "યોગશાળા, સરક ટ હાઉસની સામે, મહ(સાણા.

મહ(સાણા Žજ4લા "યોગશાળા, મહ(સાણા.

ફોન નં.૦૨૭૬૨- ૨૨૧૮૨૬

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

હwમતનગર Žજ4લા "યોગશાળા,

હwમતનગર Žજ4લા "યોગશાળા, હwમતનગર.

આર.એ ડ બી. કŒપાઉ ડ, હwમતનગર.
ફોન નં. ૦૨૭૭૨- ૨૪૬૫૮૬

૫.

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

પાલન$ુર Žજ4લા "યોગશાળા,

પાલન$ુર Žજ4લા "યોગશાળા, પાલન$ુર.

જોરાવર પેલેસ કŒપાઉ ડ, પાલન$ુર.
ફોન નં. ૦૨૭૪૨- ૨૫૨૫૭૦

૬.

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

iુજ Žજ4લા "યોગશાળા,

iુજ Žજ4લા "યોગશાળા, iુજ.

પાટવાડ નાકા,iુજ.
ફોન નં. ૦૨૮૩૨- ૨૨૨૭૫૫

૭.

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

વલસાડ Žજ4લા "યોગશાળા,

વલસાડ Žજ4લા "યોગશાળા, વલસાડ.

દમણગંગા ભવન,વલસાડ.
ફોન નં.૦૨૬૩૨- ૨૪૨૯૪૦

૮.

૯.

૧૦.

૧૧.

૧૨.

૧૩.

૧૪.

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

ભsચ Žજ4લા "યોગશાળા,

ભsચ Žજ4લા "યોગશાળા,

ભોલાવ ગે'ટ હાઉસ,ભsચ.

ભsચ.

ફોન નં.૦૨૬૪૨- ૨૪૫૮૮૮

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

ગોધરા Žજ4લા "યોગશાળા,

ગોધરા Žજ4લા "યોગશાળા,

આર.એ ડ બી. કŒપાઉ ડ,ગોધરા.

ગોધરા.

ફોન નં.૦૨૬૭૨- ૨૪૦૪૨૮

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

ભાવનગર Žજ4લા "યોગશાળા,

ભાવનગર Žજ4લા "યોગશાળા,

પી.ડબ4jુ.ડ .કŒપાઉ ડ,ઇરવીન રોડ,ભાવનગર.

ભાવનગર.

ફોન નં.૦૦૨૭૮- ૨૪૩૬૭૫

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

9મનગર Žજ4લા "યોગશાળા,

9મનગર Žજ4લા "યોગશાળા,

આર.એ ડ બી. કŒપાઉ ડ,ક(.વી.રોડ,9મનગર.

9મનગર.

ફોન નં.૦૨૮૮- ૨૬૭૦૪૨૨

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

eુનાગઢ Žજ4લા "યોગશાળા,

eુનાગઢ Žજ4લા "યોગશાળા,

મનોરં જન કŒપાઉ ડ,eુનાગઢ.

eુનાગઢ.

ફોન નં.૦૨૮૫- ૨૬૨૪૪૭૬

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

અમર( લી Žજ4લા "યોગશાળા,

અમર( લી Žજ4લા "યોગશાળા,

પો'ટ ઓફ સ સામે,અમર( લી.

અમર( લી.

ફોન નં.૦૨૭૯૨- ૨૨૦૦૮૦

મદદનીશ સંશોધન અિધકાર ,

rુર( zનગર Žજ4લા "યોગશાળા,

rુર( zનગર Žજ4લા "યોગશાળા,

પોલીસ પર( ડ hાઉ ડ,સીમે ટ ગોડાઉન પાસે,rુર( zનગર.

rુર( zનગર.

ફોન નં.૦૨૭૫૨- ૨૨૮૪૫૨૭

૬.૩

\ુજરાત જળસંપિB િવકાસ િનગમ લી., ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
9હ(ર તં8ને લગતા બોડ+ , પ રષદ,સિમિતઓ અને અ ય મંડળો Aગેની િવગત નીચેના નS ૂનામાં
આપો.

 મા યતા "ા`ત સં'થાRું નામ અને સરનાSુ:-Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમ લી., ક( zીય િનમા+ણ ભવન
સામે, સેકટર-૧૦-અ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
 મા યતા "ા`ત સં'થાનો "કાર(બોડ+ ,પ રષદ,સિમિતઓ અ ય મંડળો) :કંપની એકટ હ(ઠળ નdધાયેલ Dુજરાત સરકારRુ ં 9હ(ર સાહસ નમ+દા,જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર
િવભાગ હ'તક કાય+રત છે .
 મા યતા "ા`ત સં'થાનો Zુંકો પ રચય : ’’ Dુજસંિવિન’’ ના Zુંકા નામે ઓળખાF ું Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમ લી., સરકાર હ'તકના
નમ+દા,જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ હ'તક કાય+રત સરકાર કંપની છે . *ની રચના સરકાર
gવારા -૧૯૭૬માં કરવામાં આવેલ રચના પાછળનો Sુ\ય આશય રાજયના નાના અને સીમાંત ખેxૂતોને
િસwચાઇ માટ( પાણી qયાજબી દર( મળ રહ( તેવો હતો.

મા યતા "ા`ત સં'થાની i ૂિમકા (સલાહકાર/સંચાલક/કાય+કાર /અ ય):િનગમની કામગીરG
 િનગમ તેના િસwચાઇમાં ચા×ુ પાતાળoુવાઓ તેમજ લીફટ ઇર ગેશન યોજનાઓ gવારા િસwચાઇ માટ( રાહત દર( ખેxૂતોને
પાણી આપે છે . વષ+-૨૦૨૦-૨૧ માં ૨૨૩૦ પાતાળoુવાઓ િસwચાઇ માટ( ચા×ુ હતા તેના gવારા ૪૦૨૯૬ હ(કટર *ટલા
િવ'તારમાં િસwચાઇ થયેલ છે .

તથા ૬૩૪ ઉદવહન િસwચાઇ યોજનાઓ gવારા ૨૧૧૩૩ હ(કટર *ટલા િવ'તારમાં

િસwચાઇ થયેલ છે .
 િસwચાઇમાં પાણીનો કરકસર અને મહ2મ ઉપયોગ થાય તે માટ( સરકારJી !ારા Dુજરાત જળ સંપિ2 િવકાસ િનગમના
મંડળ /eુ થ સંચા લત પાતાળoુવાઓ ઉપર િસwચાઇમાં ટપક િસwચાઇનો અમલ કરવાRુ ં નà કર( લ હF.ું વષ+ ૨૦૨૦-૨૧
rુધીમાં oુલ ૮૮૬ પાતાળoુવાઓ પર ૮૪૧૮ હ(કટર િવ'તારમાં ટપક િસwચાઇની કામગીર $ુણ+ થયેલ છે .
 ક( z સરકારJીની "ધાન મં8ી oૃિષ િસચાઈ યોજના(હર ખેત કો પાની)-hા|ડ વોટર ઇર ગેશન zારા Dુજરાત રાãયમાં
ડાંગ a4લામાં ૩૭૬૮ હ(§ટર િવ'તારને આવર લેતા ૨૫૧૨ ડગવેલ બનાવવાRુ ં આયોજન પૈક ૯ ડગવેલની
કામગીર $ ૂણ+ કરવામાં આવેલ છે .
 નમ+દા આધાર ત rુજલામ rુફલામ યોજના Aતગ+ત નમ+દા Sુ\ય નહ(રની અલગ અલગ સાંકળોથી નીચે જણાવેલ
છ ઉ!વહન પાઇપ લાઇનોની વ•ચે બેસાડવામાં આવેલ 'કાવર વા4વથી પાઇપલાઇનની આeુ બાeુ ના ૨(બે)
ક.મી.ની મયા+દામાં આવતા તળાવો જોડાણ કરવામાં આવે છે . આ ૬(છ) ઉ!વહન પાઇપ લાઇનોના પંપ•ગ
'ટ(શનના ઓ૫ર( શન અને મેઇ ટ( સની કામગીર પણ કરવામાં આવે છે .
“મ

પાઇપલાઇન2 ંુ નામ

૧

૨

૧

મોઢ( રા (તા.બેચરાa) થી ધરોઇ ડ(મ rુધીની
પાઇપલાઇન

લંબાઇ

જોડાણ કર)લ

આાવરG લે વામાં

( કમી)

તળાવની સં@યા

આવેલ િવ તાર (Ha)

૫

૭

૯

૮૯

૫૩

૨૦૦૬

oુ ડા (તા.ખેરા×ુ) થી ભીમ$ુર (વરસંગ તળાવ)

૯.૪૧

૬

૫૫૫

૫૫.૩૧

૩૯

૧૩૫૬

૩૫

૩૦

૭૫૬

૨૮

૧૪

૭૮૬

૨૯

૧૯

૫૨૯

૨૬

૩૬

૧૦૮૭

rુધીની પાઇપલાઇન
૨

ખોરસમ (તા.ચાણ'મા) થી સર'વતી rુધીની
પાઇપલાઇન

૩

જ×ુ zા (તા.દહ(ગામ) થી માધવગઢ (તા.તલોદ)
rુજલામ rુફલામ '"ેડ•ગ ક(નાલ

૪

આWુ ં દરા (તા.કડ ) થી ખેરવા (તા.મહ(સાણા)
rુજલામ rુફલામ '"ેડ•ગ ક(નાલ

૫

મોઢ( રા (તા.બેચરાa) થી મોટ દાઉ (તા.મહ(સાણા)
rુજલામ rુફલામ '"ેડ•ગ ક(નાલ

૬

ખોરસમ (તા.ચાણ'મા) થી માત$ુર(તા.પાટણ)
rુજલામ rુફલામ '"ેડ•ગ ક(નાલ
•ુલ

૧૯૭

૭૦૭૫

આમ રાજયની િવિવધ યોજનાઓ સમયસર અને સાર ર તે $ ૂણ+ કર રાજયના oૃિષ િવકાસમાં િનગમે
અ ય ફાળો નdધાવેલ છે .

 માળŒુ અને સ•ય બંધારણ : Dુજરાત જળ સંપિ2 િવકાસ િનગમ લી., ગાંધીનગરRુ ં વહ વટ માળ•ુ પ8ક-૧માં િન દú {ટ કર( લ છે .
 સં'થાના વડા :૧. અgય;Jી (આ હોદા પર સરકાર તરફથી 9હ(ર કાય+કરની િનમXકં ૂ કરવામાં
આવે છે . )
ર. વહ વટ સંચાલકJી તર ક( સરકાર gવારા સરકારના Sુ\ય ઇજનેર અને
અિધક સ ચવJી ક;ાના અિધકાર ની િનમXકં ૂ કરવામાં આવે છે . *
સં'થાના વહ વટ અને તાંિ8ક વડા તર ક( કામગીર કર( છે .

 Sુ\ય કચેર અને તેની શાખાઓના સરનામા :પ8ક-ર સામેલ રાખેલ છે .
 બેઠકોની સં@યા :‹મ
૧)

બેઠક
સંચાલક મંડળની
બેઠક

નાણાંક ય વષ+
૨૦૨૦-૨૧
૨૦૨૧-૨૨
(તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૧ rુધી)

બેઠકોની સં\યા
૪ (ચાર)બેઠકો
૨ (બે) બેઠકો

૨)

ઓડ ટ કિમટ ની
બેઠક

૨૦૨૦-૨૧
૨૦૨૧-૨૨

૨ (બે) બેઠકો
૧ (એક) બેઠક

(તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૧ rુધી)
૩)

મહ(કમ સિમિતની
બેઠક

૨૦૨૦-૨૧
૨૦૨૧-૨૨

૧ (એક) બેઠક
૨ (બે) બેઠકો

(તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૧ rુધી)
૪)

ટ( ડર અને "ો*કટ
કિમ ટની બેઠક

૨૦૨૦-૨૧
૨૦૨૧-૨૨

૧ (એક) બેઠક
૫ (પાંચ) બેઠકો

(તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૧ rુધી)
(૫) Sુ\ય ઇજનેરની સિમિત (૬) ર ચાy કિમ ટ (૬) Dુજરાત hાઉ ડ વોટર ઓથો રટ .
 ªું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શક( છે . ?

ના આ બેઠકોમાં જનતા ભાગ લઇ શકતી નથી

 ªું બેઠકોની કાય+નોધ તૈયાર કરવામાં આવે છે . :- હા * તે બેઠકની કાય+નોધ તૈયાર કરવામાં આવે છે .

બેઠકોની કાય+નોધ જનતાને ઉપલMધ છે ? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ( ની પgધિતની મા હતી આપો
કાય+નોધ જનતાને ઉપલMધ નથી.
૧.સંચાલક મંડળની બેઠક (૨) ઓડ ટ કિમટ (૩) મહ(કમ સિમિતની બેઠક (૪)ટ( ડર અને "ો*કટ
કિમ ટની બેઠક (૫) Sુ\ય ઇજનેરની સિમિત (૬) ર ચાy કિમ ટ (૬) Dુજરાત hાઉ ડ વોટર ઓથો રટ .
 ªું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શક( છે . ? ના આ બેઠકોમાં જનતા ભાગ લઇ શકતી નથી
 ªું બેઠકોની કાય+નોધ તૈયાર કરવામાં આવે છે . :- હા * તે બેઠકની કાય+નોધ તૈયાર કરવામાં આવે છે .

બેઠકોની કાય+નોધ જનતાને ઉપલMધ છે ? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ( ની પgધિતની મા હતી આપો
કાય+નોધ જનતાને ઉપલMધ નથી.

ુ રાત જળ સંપિB િવકાસ િનગમ લી., ગાંધીનગર
\જ
કચેરGઓ2ું માળŒું
વડG કચેરG
અિધIક ઇજનેર (આયોજન અને \ુ.િન.એકમ, વડG કચેરG)
અિધIક ઇજનેરeી ‹ુગભ= જળ ‡યવ થાપન વhગ, ગાંધીનગર
પ*ક-૧
કાયા+પાલક ઇજનેર (સી) jુિનટ-૧ ખેરવા
૧ ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૧/૧, ડ સા

કાયા+પાલક ઇજનેર (સી) jુિનટ-૨

કાયા+પાલક ઇજનેર (યાં) jુિનટ-૩,

અમદાવાદ

અમદાવાદ

૧

૧

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૧/૩,પાટણ

૨

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૨/૩,ખેરવા

૩

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૧/૩,
ગાંધીનગર

૨ ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૨/૧, પાટણ

૨

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૨/૩,
હwમતનગર

૩ ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૩/૧, ખેરવા

૩

(મહ(સાણા)

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ૩/૩,×ુણાવાડા

૩/૩,અમદાવાદ
૪

ના.કા.ઇ (યાં), સબ jુિનટ-૪/૩,
વડોદરા

વ0ળ
= ુ કચેરG-૧, િવભાગીય કચેરG •ુલ-૦૩,

પેટા િવભાગીય કચેરG •ુલ-૧૦, •ુલ કચેરG – ૧૪

અિધIક ઇજનેરeી ‹ુગભ= જળ ‡યવ થાપન વhગ, વડોદરા
કાયા+પાલક ઇજનેર (સી) jુિનટ-૧, વડોદરા

કાયા+પાલક ઇજનેર (સી) jુિનટ-૧, ઉકાઇ

૧

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૧/૧, વડોદરા

૧

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૧/૨,ઉકાઇ

૨

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૨/૧, ગોધરા

૨

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૨/૨, વાસંદા

૩

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૩/૧, વડોદરા

૩

ના.કા.ઇજનેર, સબ-jુિનટ-૩/૨,રાજપીપળા

વ0ળ
= ુ કચેરG-૦૧, િવભાગીયકચેરG – ૦૨, પે ટા િવભાગીય કચેરG -૦૬ •ુલ કચેરGઓ - ૦૯

અિધIક ઇજનેરeી ‹ુગભ= જળ સંશોધન ‹ુ તર વhગ,ગાંધીનગર
લેબોર) ટરG લેવલ+૨, ગાંધીનગર (અ.ઇ.eી, ગાંધીનગર હ તક)
iુ'તરજળશા¤ી jુિનટ-

iુ'તરજળશા¤ી jુિનટ-૨,

iુ'તરજળશા¤ી jુિનટ-

૧,અમદાવાદ

ખેરવા

૩,રાજકોટ

૧

૧

૧

iુ'તરશા¤ી, સબ jુિનટ૧/૧,અમદાવાદ

૨

jુિનટ-૧/૨, ખેરવા

iુ'તરશા¤ી, સબ jુિનટ-

૨

૨/૧, વડોદરા
૩

iુ'તરશા¤ી, સબ

iુ'તરશા¤ી, સબ jુિનટ-

૩

iુ'તરશા¤ી, સબ

૨

૪/૧, ગોધરા

૪

લેબોર( ટર લેવલ-૨,

iુ'તરશા¤ી, સબ
jુિનટ-૨/૩, ભાવનગર

૩

jુિનટ-૩/૨, હ•મતનગર

iુ'તરશા¤ી, સબ jુિનટ-

iુ'તરશા¤ી, સબ
jુિનટ-૧/૩, રાજકોટ

jુિનટ-૨/૨, ડ સા

૩/૧, rુરત
૪

iુ'તરશા¤ી, સબ

iુ'તરશા¤ી, સબ
jુિનટ-૩/૩, iુજ

૪

iુ'તરશા¤ી, સબ
jુિનટ-૪/૩, eુનાગઢ

ખેરવા
૫

લેબોર( ટર લેવલ-૨,
રાજકોટ

૬

લેબોર( ટર લેવલ-૨,
ભાવનગર

વ0ળ
= ુ કચેરG-૧, િવભાગીય કચેરG •ુલ-૦૩, પેટા િવભાગીય કચેરG-૧૧, લે બોર) ટરG-૪= •ુ લ-૧૯

અિધIક ઇજનેરeી આયોજન અને \ુણવતા િનયમન એકમ, ગાંધીનગર
નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર, Dુ.િન.પેટા િવભાગ,

નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર, Dુ.િન.પેટા

વડોદરા

િવભાગ, ગાંધીનગર



વડG કચેરG

- ૦૧



વ0ળ
= ુ કચેરG

- ૦૩



િવભાગીય કચેરG

- ૦૮



પેટા િવભાગીય કચેરG

- ૨૭



\ુ.િન.પેટા િવભાગ

- ૦૨



લેબ લેવલ+૨

- ૦૧



લેબ લેવલ-૨

- ૦૩

•ુ લ

- ૪૫

ુ રાત જળ સંપિB િવકાસ િનગમ લીમીટ)ડ, ગાંધીનગર
\જ
પ*ક-૨
માન.અVયIeી

માન.વહGવટG સંચાલકeી

]ગત

અિધIક ઇજનેર

વહGવટG

હસાબી

Lઇઓ

સી.એસ.

સી.પી.એફ.

સHચવ

(આયોજન અને

શાખા

શાખા

શાખા

શાખા

શાખા

\ુ.િન.)

કરણ-૭
િનણ=ય લેવાની

“યામાં અ2ુસરવાની કાય=પVધિB

પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ gવારા િવભાગની કામગીર અને તો અ વયેની અ ય
િવગતો $ુ'િતકામાં સમાવાયેલ છે .
િવભાગ gવારા વહ વટ , તપાસ તથા તાંિ8ક "કારની કામગીર હાથ ધરવામાં આવે છે .
કામગીર અ વયે દર( ક "કાર માટ( િનણ+ય લેવા માટ( અલગ-અલગ કાય+ પgધિ2 અRુસરવામાં
આવે છે . *ની મા હતી આ સાથે રeુ કરવામાં આવી છે .

કરણ-૭
િનણ=ય લેવાની

“યામાં અ2ુસરવાની કાય=પVધિB

મા હતી આપનાર –તપાસ શાખા, જળસંપિB િવભાગ.
માહGતીના ?ુ•ાઓ
?ુ•ા નંબર-૭.૧
^ુદા ^ુદા ?ુ•ાઓ ]ગે િનણ=ય લેવા માટ) અ2ુસરવામાં આવતી કાય=પ VધિB
તપાસની

“યામાં નીચેના ?ુ•ાઓ/તબકકાઓ છે . gમાં તેન ી સામે જણાવેલ પ રપ*/ઠરાવો અ2ુસાર કાય=પ VધિB અ2ુસરવામાં
આવે છે .
તબકકા

કઇ કાય= પVધિત ?ુજબ િનણ=ય લેવામાં આવે છે ?

કમ=ચારG/અિધકારG િવWVધ ફ રયાદ / અરL મળે , તેવી અરLઓ

કઅ) “મ-૧૦ િસવાય તમામમાં \ુજરાત રાજય સેવા

ઉપરની કાય=વાહG

(વત=5 ૂક) િનયમો-૧૯૭૧, તથા \ુજરાત રાજય સેવ ા

“મ
૧

(િશ ત અને અપીલ ) િનયમો-૧૯૭૧, તથા સામા_ય
વહGવટ િવભાગ/ \ ૃહ િવભાગના

થાયી ˜ુકમોમાં

િનયત થયેલ કાય= પVધિB, ખાતાકGય તપાસ િનયમો
સં& હ.
૨

તક)દારG આયોગ તરફથી અહ)વાલ માંગવામાં આવે તેવા

૩

તક)દારG આયોગ તરફથી અહ)વાલ માંગવામાં ન આવેલ હોય,
પરં 0 ુ

ાથિમક તપાસ અહ)વાલ આધાર) તક)દારG આયોગયની

સલાહ માટ) મોકલવાનાં થતા હોય તેવા

૪

કરણો

કરણો

તક)દારG આયોગની સલાહ મ™યા બાદની કામગીરG
(અ)સલાહનો વીકાર
(બ) સલાહનો ]શત: વીકાર થવા f ૂર) f ૂરો અ વીકાર.

૫
૬

આરોપના?ું આપAુ.ં
આરોપનામાનો જવાબ મ™યા બાદની કામગીરG
(અ) આIેપો સાHબત રહ)તા હોય અને તે ?ુજબ વીકાર કરવો.
(બ) આIેપો’’ના-સાHબત’’રહ)ત ા હોય અને તે ?ુજબ વીકાર કરવો.
(ક) આIેપો ’’ના-સાHબત’’ રહ)તા હોય અને િશ ત અિધકારGના
મતે ’’સાHબત’’ રહ)તા હોય

૮

આખરG કારણદશ=ક નોટGસ આપવી.

૯

િશIાનો િનણ=ય કરવો.

૧૦

\ુજરાત (હ)ર સેવા આયોગનો પરામશ= કરવો.

૧૧

તક)દારG આયોગ ૯, ૧૦ ?ુજબ કાય=વાહGની ભલામણ કરG હોય
અને ’’દોષ?ુકત’’ તથા હોય તેવા ક)સોમાં, તક)દારG આયોગનો
fુન:પરામશ+ કરવો.

૧૨

િશIાના આરG ˜ુકમો બહાર પાડવા

?ુ•ા નં.-૭.૨
અગbયની બાબતો માટ( કોઇ ખાસ િનણ+ય લેવા માટ(ની દ'તાવેa કાય+પgધિ2ઓ
/ઠરાવેલી

કાય+પgધિ2ઓ/િનયત માપદં ડો /િનયમો કયા કયા છે ? િનણ+ય લેવા માટ( કયા

કયા 'તર( િવચાર કરવામાં આવે છે ?
જવાબ :-- સા.વ.િવ./Dૃહ િવભાગ gવારા વખતો વખત આપવામાં આવતી 'થાયી
r ૂચનાઓ Sુજબ.

?ુ•ા નં.-૭.૩
િનણ+યને જનતા rુધી પહdચાડવાની કઇ qયવ'થા છે ?
જવાબ :-આ Sુåા Aગે તપાસ શાખાનો અ ભ"ાય છે ક( તપાસની કામગીર ખાનગી "કારની

છે તપાસ " ‹યામાં * તબકકાવાર અલગ અલગ વખતે િનણ+યો લેવાય છે તે, * તે સંબિં ધત
અિધકાર /કમ+ચાર ને 'પશ‘ છે આ બાબત સેવાક ય ગણાતી હોઇ 9હ(ર જનતાને તબકકાઓની
"ગિત

Aગે

મા હતી

આપવાRું

અ ભ"ેત

નથી.

હાલની

પ રિ'થિતમાં

કયા

કમ+ચાર /અિધકાર ની સામેની ખાતાક ય તપાસના વ•ચેન ા કોઇ તબકકા દરŒયાન કયા
"કારનો િનણ+ય લેવાયેલ છે તેની િવગતો 9હ(ર કરવામાં આવતી હોતી નથી. સંબિં ધત
અિધકાર /કમ+ચાર ની સામેના તપાસના તબકકાઓમાં હાલ નીચે Sુજબના

તબકકાઓની

ુ
િવગતો િવભાગની શાખાઓને બઢતી/િન]ૃિ2/રાaનામા/પે શન િવગેર( હ(Fઓ
માટ(
આપવામાં આવે છે અને તે પણ મયા+ દત ર તે ખાનગી રહ( તે ર તે અપાય છે ચાyશીટ અને
તપાસને Aતે થયેલ ¥ુકમોની નકલો સંબિં ધત અિધકાર /કમ+ચાર તેમજ સંબિં ધત કચેર ઓને
આપવામાં આવે છે. * ખાનગી નથી.
(૧)

કોઇ અિધકાર /કમ+ચાર ને ચાyશીટ આપવામાં આવેલ હોય અને તે કયા આ;ેપો

માટ( આપવામાં આવેલ છે .
(૨)

કોઇ અિધકાર /કમ+ચાર સામે ખાતાક ય તપાસમાં ªુ ં િશ;ા થયેલ છે . અથવા ªુ ં

િનણ+ય લેવાયેલ છે તે.
સમh તપાસ " ‹યામાં ઉપરોકત બં ને તબકકાઓ િસવાયની કોઇપણ તબકકાની
મા હતી િવગતો 9હ(ર કરવી હ તાવહ નથી, કારણક( 9હ(ર કરવાથી તપાસની " ‹યા ઉપર
િવપર ત અસર પડ શક( છે અને તેથી આ બે તબકકાઓ િસવાયની મા હતીને અિધિનયમની
કલમ-૮ (૧) અ વયે મા હતી 9હ(ર કરવામાંથી Sુ કત આપવાની પા8 રાખવી જsર જણાય
છે .

?ુ•ા નં.૭.૪
િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં *ના મંતqયો લેવાનાર છે તે અિધકાર ઓ કયા છે ?

?ુ•ા નં.૭.૫
િનણ+ય લેનાર Aિતમ સbતાિધકાર કોણ છે ?
જવાબ-સામા ય ર તે િશ'ત અિધકાર .
-તપાસના દર( ક Sુåા બાબતે, Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ )
િનયમો-૧૯૭૧માં િવિવધ જોગવાઇઓ કર( લ છે .
-સા.વ.િવ.ના તા.૦૮/૧૦/૯૮ના પ રપ8થી ચેનલ ઓફ સબમીશનનો
રાહ િનયત થયેલ છે . તે Sુજબના અિધકાર , Aિતમ સbતાઅિધકાર છે .

?ુ•ા નં.૭.૬
* અગbયની બાબતો પર 9હ(ર સbતાઆિધકાર gવારા િનણ+ય લેવામાં આવે
છે તેની મા હતી અલગ ર તે નીચેના નS ૂનામાં આપો.

જવાબ

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે તે િવષય

-તપાસના તમામ િવષયોની નીિત સામા ય
વહ વટ િવભાગ અને Dૃહ િવભાગ gવારા નકક
થાય છે .

માગ+દશ+ન r ૂચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ હોય તો
અમલની " ‹યા
િનણ+ય

લેવાની

કાય+વાહ માં

સંકળાયેલ

Dુજરાત રાજય સેવા (વત+Xક
ં ૂ ) િનયમો-૧૯૭૧

અિધકાર ઓનો હોåો.
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપ ક+ Aગેની

Dુજરાત રાજય સેવા (િશ'ત અને અપીલ)

મા હતી.

િનયમો-૧૯૭૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોય તો, કયાં અને કવી

Dુજરાત 9હ(ર સેવા આયોગ (પરામશ+ અને

ર તે અપીલ કરવી ?

Sુ કત) િનયમોમાં જોગવાઇ છે .

કરણ-૮
િનણ=ય લેવાની
૮.૧

“યામાં અ2ુસરવાની કાય=પVધિત

eુ દા eુ દા Sુåાઓ Aગે િનણ+ય લેવા માટ( કઇ કાય+પgધિત અRુસરવામાં આવે છે . (સ ચવાલય િનયમ સંhહ
અને કામકાજના િનયમોના િનયમ સંhહ, અ ય િનયમો/િવિનયમો વગેર(નો સંદ ભ+ ટાંક શકાય) કચેર
કાય+પgધિતના "કરણ-૧ ફકરો-૪ (૨) Sુજબ ક(સોનો િનકાલ કરવામાં આવે છે . તદઉપરાંત િવભાગે
તા.૦૬/૦૪/૨૦૦૮ના ¥ુકમ ‹માંક-આરઓબી /૧૦૨૦૦૯/૧/ફ અ વયે બહાર પાડ(લ સb તાસdપણીના િનયમો
અRુસાર કાય+વાહ કરવામાં આવે છે.
નમ+દા "ભાગ માટ( તા.૦૫/૦૪/૨૦૦૩ના ¥ુકમો ‹માંક-આરએબી/૧૦૨૦૦૩/આરઇએચ/૩/ફ અ વયે eુ દા
સbતા સોપણીના િનયમો બહાર પાડવામાં આqયા છે .
તWૃ ઉપરાંત વખતો વખત લેવલ જŒપીગ Aગેની સા.વ.િવ.ન r ૂચનાઓ અRુસાર કામકાજ કરવામાં આવે છે .
છે 4લે તા.૦૨/૦૭/૨૦૦૫ના પર પ8 ‹માંક- આરઓબી/૧૦૯૮/૬/ફ અ વયે Sુ\ય સ ચવJીની rુચનાRુસાર
ક(સો રeુ કરવાની રાહનો િનયમોRુસાર અમલ કરવા rુચના આપવામાં આવે છે.

૮.૨

અગbયની બાબતો માટ( ખાસ િનણ+ય લેવા માટ(ની દ'તાવેa કાય+પgધિતઓ /ઠરાવેલી કાય+પgધિતઓ/ િનયત
માપદં ડો/ િનયમો કયા કયા છે ? િનણ+ય લેવા માટ( કયા કયા 'તર( િવચાર કરવામાં આવે છે ?
- અગbયની બાબતો અથવા અધરા ક(સો ઉપર અિધકાર ક;ાએ હાથ ધરવામાં આવે છે .

૮.૩

િનણ+યને જનતા rુધી પહdચાડવાની કઇ qયવ'થા છે ?
-આ Aગેની qયવ'થા Zું ક સમયમાં ગોઠવવામાં આવશે.

૮.૪

િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં *ના મંતqયો લેવાનાર છે . તે અિધકાર ઓ કયા છે ?
-સામા ય ર તે સેકશન અિધકાર , ઉપ સ ચવJી, નાયબ સ ચવJી અને
સ ચવJીને ક(સો રeુ કરવામાં આવે છે . આ િવભાગ ટ(કનીકલ િવભાગ હોવાથી ઘણા
ક(સો ઉપ સ ચવને બદલે કાય+પાલક ઇજનેર Jીને, નાયબ સ ચવJીને બદલે Sુ\ય
ઇજનેરJી અને અિધક સ ચવJી, તથા ખાસ ફરજપરના અિધકાર Jીને પણ રeુ કરવામાં
આવે છે .

૮.૫

િનણ+ય લેનાર Aિતમ સbતાિધકાર કોણ છે ?
- દર( ક "ભાગ વાર eુ દા eુ દા અિધકાર ઓ છે .

૮.૬



અિધક Sુ\ય સ ચવJી($ુ.વ.)



અh સ ચવJી(નમ+દા)



સ ચવJી(જ.સં. )



ખાસ સ ચવJી(જ.સં.)



સ ચવJી(ક4પસર)



સ ચવJી(પા.$ુ.)

* અગbયની બાબતો પર 9હ(ર સbતાિધકાર gવારા િનણ+ય લેવામાં આવે છે . તેની
મા હતી અલગ ર તે નીચેના નS ૂનામાં આપો.
આ િવભાગ ટ( કનીકલ િવભાગ હોવાથી તેની કામગીર અલગ "કારની છે . ક(ટલીકવાર િનküચત rુચન ક( દશા

Sુજબ કાય+વાહ કર શકાતી નથી. *થી િનયત કર( લ નSુનામાં મા હતી આપી શકાય તેમ નથી.

૮.૭ * અગbયની બાબતો પર 9હ(ર સbતાિધકાર gવારા િનણ+ય લેવામા આવે છે. તેની મા હતી
અલગ ર તે નીચેના નS ૂનામાં આપો.

૧

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૧ના અિધકાર ઓની ર9ઓ તથા ર9 "વાસ રાહતવતન "વાસ.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.એસ.આર.-૨૦૦૨ના િનયમો.

અમલની " ‹યા

ર9 પરથી હાજર થયે અથવા અગાઉથી મંeુર મેળવવી.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.-ના.સ.-ખાસ સ ચવJી,

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે અપીલ

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

કરવી ?

૨

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૨ના અિધકાર ઓની ર9 તથા ર9 "વાસ રાહતવતન "વાસ.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.એસ.આર.-૨૦૦૨ના િનયમો.

અમલની " ‹યા

અગાઉથી મંeુર મેળવવીને અથવા ર9 પરથી હાજર
થયે.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.-ના.સ,

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને ક(વ ી ર તે અપીલ

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

કરવી ?

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

૩
વગ+-૩ના અિધકાર ઓની ર9 તથા ર9 "વાસ રાહતવતન "વાસ.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.એસ.આર.-૨૦૦૨ના િનયમો.

અમલની " ‹યા

અગાઉથી મંeુર મેળવવીને અથવા ર9 પરથી હાજર
થયે.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે અપીલ

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

કરવી ?

“મ નંબર

૪

*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

નાયબ સેકશન અિધકાર ની બદલી

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ.િવ.ની 'થાયી rુચના તથા કચેર કાય+પgધિત

અમલની " ‹યા

સા.વ.િવભાગ તરફથી ફાળવણી વખતે વહ વટ અRુoૂળતા
બાબતે

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ./ના.સ./ખા.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે અપીલ

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

કરવી ?

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

૫
નાયબ સેકશન અિધકાર ને ચાy સdપવા તથા ચાy એલા.
મંeુ ર કરવા

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.સી.એસ.આર.-૨૦૦૨ ના િનયમો

અમલની " ‹યા

ના.સે.અ.Jીની જnયા ખાલી પડ( અથવા ચાy $ુરો થયા બાદ

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ./ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(મહ(કમ)

અપીલ કરવી ?

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

૬
વગ+-૪ના કમ+.ઓની ર9 તથા ર9 "વાસ રાહત-વતન
"વાસ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.સી.એસ.આર.-૨૦૦૨ ના િનયમો

અમલની " ‹યા

અગાઉથી મંeુર મેળવીને અથવા ર9 પરથી હાજર થયે

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૭

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય
માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

કમ+. અિધ. ઓના વતનના 'થળમાં ફ(રફાર Aગે.
સા.વ.િવભાગની તથા નાણા િવભાગની 'થાયી rુચનાઓ
Sુજબ

અમલની " ‹યા

કમ+. અિધ.પાસેથી મળે લ રeુ આત પછ તરતજ

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી/ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૮

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૧ થી વગ+-૪ના કમ+.-અિધ.ની િન] ૃિ2 સમયની ર9ઓની
રોકડમાં «ુકવણી.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.સી.એસ.આર.-૨૦૦૨ ના િનયમો

અમલની " ‹યા

રeુ આત મળે -િન] ૃિ2 પછ

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી/ના.સ.Jી/ખા.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૯

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

તહ(વાર પેશગી

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.સી.એસ.આર.-૨૦૦૨ ના િનયમો
વરસોવરસ સરકારJી gવારા 9હ(રાત અRુસાર કાય+વાહ

અમલની " ‹યા

કર વી

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી/ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૧૦

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

અનાજ પેશગી

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.સી.એસ.આર.-૨૦૦૨ ના િનયમો

અમલની " ‹યા

વરસોવરસ સરકારJી gવારા 9હ(રાત અRુસાર કાય+વાહ
કરવી

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી/ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?
૧૧

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૪Rું 'થાિનક મહ(કમ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.સી.એસ.આર.-ભરતી િનયમો-કચેર કાય+પgધિત

અમલની " ‹યા

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી/ના.સ.Jી

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી/ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૯

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૧૨

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૧Rું મહ(કમ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.સી.એસ.આર.-ભરતી િનયમો-કચેર કાય+પgધિત

અમલની " ‹યા
િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સે.અ.-ઉ.સ.-ના.સ.-ખા.સ.Jી-સા.વ.િવ.

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૭

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ઉપ સ ચવJી(સેવા)

અપીલ કરવી ?

૧૩

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૩Rું મહ(કમ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

ભરતી િનયમો-સા.વ.િવ.ના િનયમો

અમલની " ‹યા
િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સે.અ.-ઉ.સ.-ના.સ

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?
૧૪

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

હંગામી જnયાઓની મંeુર Sુદત વધારો, િવસyન અને
સમી;ા.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

હંગામી જnયા Aગેના િનયમો.

અમલની " ‹યા

Sુદત $ુર થાય તે પહ(લાં આગામી વષ+ની મંeુર મેળવવી.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી

હોåો

નાણાંક ય સલાહકારJી-ખા.સ.Jી

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૫

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ખાસ સ ચવJી(જ.સ.)

અપીલ કરવી ?

૧૫

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

હંગામી જnયાઓRુ ં કાયમી જnયામાં sપાંતર

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ.િવ.ના "વત+માન િનયમો

અમલની " ‹યા

લાંબ ા સમયથી ચા×ુ રહ(તી હંગામી જnયાઓ
ના.િવ.ના પરામશ+મ ાં કાયમી કરવી.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ના.સ.Jી-નાણા સલાહકારJી-ખા.સ.-ના.િવ.

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૧૬

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

િવભાગની શાખાઓRું સyન,િવસyન-એક8ીકરણ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

કરકસરના િનયમો, નાણા િવભાગના r ૂચનો

અમલની " ‹યા

ઓછ કામગીર ધરાવતી શાખાઓ ઘટાડવી, વI ુ
કામગીર વાળ શાખાઓના ભાગ પાડવા.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.-ના.સ.Jી-ખા.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૩૫

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

ખાસ સ ચવJી(જ.સં.)

અપીલ કરવી ?
૧૭

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૩-૪Rુ ં સરકાર કમ+ચાર હોવા AગેR ુ ં "માણપ8.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

નાણા િવભાગની rુચનાઓ

અમલની " ‹યા

રોકડ શાખાની મા હતીના આધાર( સરકાર કમ+ચાર Rુ ં હોવાRું
"માણપ8 આપ]ુ.ં

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.(મ.)

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૧૮

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

વગ+-૧Rું સરકાર કમ+ચ ાર હોવાRુ ં "માણપ8.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

નાણા િવભાગની rુચનાઓ

અમલની " ‹યા

રોકડ શાખાની મા હતીના આધાર( આ]ું "માણપ8 આપ]ુ.ફ.
ં

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.-ના.સ.-ખા.સ.Jી (જ.સં.)

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?
૧૯

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

ઓળખપ8

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ.િવ.ની rુચ નાઓ

અમલની " ‹યા

િનમXૂક
ં ના ¥કૂ મના આધાર( આ]ું "માણપ8 આપી શકાય.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?
૨૦

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

નામ અને એકમાં ફ(રફાર

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ.િવ.ની rુચ નાઓ

અમલની " ‹યા

એફ ડ(વીટના આધાર( આ]ું "માણપ8 આપ]ુ.ં

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ./ના.સ.

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૨૧

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

રાaનાSું

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

a.એસ.આર. િનયમો-૨૦૦૨

અમલની " ‹યા

વયિન] ૃિ2ના ક(સમાં એક માસ પહ(લાં કાય+વાહ શs કરવી.
'વૈિ•છક િન] ૃિ2ના ક(સ માં નો ટસ મýયે F ુરત કાય+વાહ શs
કરવી- ડ .પી.પી.નો સંપ ક+ કરવો.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સ ચવJી(જ.સં.)

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૦૪

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

સ ચવJી(જ.સ.)

અપીલ કરવી ?
૨૨

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

કમ+ચાર ઓની 9િત, þાિત, પછાતપXું સં\યા વગેર(ને લગતી
મા હતી.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ.િવ.ના "વત+માન િનયમો અRુસાર

અમલની " ‹યા

રોકડ શાખાની મા હતી આધાર( િવગતો એક8 કરવી.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૨૩

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

રો'ટર અમલીકરણ અને બેકલોગ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

રો'ટર Aગેન ા િનયમો, સરકારની "વત+માન નીિત

અમલની " ‹યા

કામગીર સતત ચાલતી રહ( છે.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર - ઉ.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૨૪

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

'થાવર જગમ
ં
િમલકતની 9હ(રાત

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

Dુ.રા.સે.વ. િનયમો-૧૯૭૧

અમલની " ‹યા

વગ+-૧-રના અિધકાર એ દર વષ‘ અને વગ+-૩-૪ના કમ+. એ
દર પ વષ‘ પોતાની િમલકતના પ8કો રeૂ કરવા.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સેકશન અિધકાર -ઉ.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?
૨૫

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

િવભાગના કમ+.-અિધકાર સામે "ાથિમક તપાસ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

Dુ.રા.િશ. અને અપીલ િનયમો, કચેર કાય+પાgધિત

અમલની " ‹યા

ગેરવત+Xકં ૂ ના ક'સામાં "થમ •ુલ ાસો મેળવવો.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સે.અ.-ઉ.સ.Jી –ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

ર૬

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

િવભાગના અિધ.-કમ+ . સામે ખાતાક ય તપાસ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

Dુ.રા.િશ. અને અપીલ િનયમો, -૧૯૭૧

અમલની " ‹યા

"ાથિમક તપાસમા8 જવાબદાર જણાયેલા કમ+. સામે
ખાતાક ય તપાસ હાથ ધરવી.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.Jી – ના.સ.Jી –ખાસ સ ચવJી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી(ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૨૭

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

સbતા સdપણી, સરકાર કામકાજના િનયમો,કચેર કાય+પgધિત

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

"વત+માન િનયમો

અમલની " ‹યા

સરકાર બદલાતાં સbતા સdપણીના િનયમો બહાર પાડવા.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ના.સ.Jી – સ ચવJી- માન. મં8ીJી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૭૪૩૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

માન. મં8ીJી

અપીલ કરવી ?
૨૮

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

"વરતા યાદ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સામા ય વહ વટ િવભાગના r ૂચનો

અમલની " ‹યા

"વરતા યાદ સામે અસંતોષ ધરાવતા કમ+ચાર ની રeૂઆત
મýયે Fુરત સા.વ.િવભાગને લખાણ કર]ુ.ં

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સે.અ.-ઉ.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

++

ર૯

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

ના વાંધા "માણપ8

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ. િવભાગની r ૂચનાઓ

અમલની " ‹યા

રોકડ શાખા, તપાસ શાખાઓ, પોલીસ ર પોટ+ ના આધાર( એન.
ઓ.સી. આપ]ુ.ં

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

સે.અ.-ઉ.સ.Jી -ખાસ સ ચવJી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૦૪

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૩૦

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

અનઅિધoૃત ગેરહાજર -હડતાળ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ.િવભાગની તbકા લન r ૂચનાઓ

અમલની " ‹યા

હાજર પ8કના આધાર( િવભાગની ખર( ખર હાજર ચકાસી
ર પોટ+ કરવો.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.Jી-ના.સ.Jી –ખાસ સ ચવJી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૩૧

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

'પીપા, ભાષા િનયામકની તાલીમ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સા.વ.િવભાગના r ૂચનો-'પીપા-ભાષા િનયામકJીના કાય+‹મ

અમલની " ‹યા

તાલીમ મેળવવા અિધ-કમ+.ના નામ 'પીપા-ભા.િન.ને મોકલવા
પસંદગી પાŒયે ફરજ Sુકત કરવા.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.Jી- ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?
૩૨

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

ભરતી િનયમો

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

ભરતી િનયમો

અમલની " ‹યા

સા.વ.િવભાગના ઠરાવો પ રપિ8ત કરવો.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.Jી – ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૩૩

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

'ટાફ મીટ•ગ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

સરકારJીની r ૂચનાઓ

અમલની " ‹યા

"થમ ના.સ.Jી ક;ાએ પછ ખાસ સ ચવJી ક;ાએ બેઠક
યોજવી.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ના.સ.Jી –સ ચવJી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૮૨૯૭

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (સંકલન)

અપીલ કરવી ?
૩૪

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

જ મ તાર ખમાં rુધારો

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

નાણા િવભાગની "વત+માન r ૂચનાઓ

અમલની " ‹યા

એફ ડ(વીટના આધાર( , સા.વ.િવ.નો પરામશ+ કરવો.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.Jી- ના.સ.Jી –ખાસ સ ચવJી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૦૪

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

સ ચવJી (જ.સં.)

અપીલ કરવી ?
૩૫

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

િવભાગ અને ખાતાના વડાની કચેર Rુ ં ઓ ચwF ુ િનર ;ણ

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો

"વત+માન r ૂચનાઓ

અમલની " ‹યા

કોઇપણ િવભાગ-ખાતાના વડાની કચેર Rુ ં એકવાર ઓ ચwF ું
િનર ;ણ કર તેનો અહ(વાલ રeૂ કરવો.

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

ઉ.સ.Jી – ના.સ.Jી

હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

૩૬

“મ નંબર
*ના પર િનણ+ય લેવ ાનાર છે તે િવષય

રહ(ઠાણના `લોટની ફાળવણી.

માગ+દશ+ક r ૂચનો દશાિનદâ શ જો કોઇ હોયતો અમલની

સરકાર 9હ(રાતો અRુસ ાર.

" ‹યા
અમલની " ‹યા

રહ(ઠાણના પલોટની અરaઓ મેળવવી. રોકડ શાખાના
પરામશ+માં ચકાસી કલેકટરJીને મોકલવી.
સે.અ.Jી, ઉ.સ.Jી – ના.સ.Jી, સ ચવJી(જ.સં.)

િનણ+ય લેવાની કાય+વાહ મા8 સંકળાયેલ
અિધકાર ઓનો હોåો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક+ Aગેની મા હતી

૫૧૭૨૧

જો િનણ+યથી સંતોષ ન હોયતો કયાં અને ક(વ ી ર તે

નાયબ સ ચવJી (ક.ગ.)

અપીલ કરવી ?

િનણ+ય

લેવાની

સ ચવJી(જળસંપિ2)

કાય+વાહ માં

ખાસ સ ચવJી(જળસંપિ2)

સંકળાયેલા

* તે િવ'તારના લગત Sુ\ ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી * ને Sુ\ય ઇજનેર અને

અિધકાર ઓનો

અિધક સ ચવJીના તાબા હ(ઠળના ઉપસ ચવJી, નાયબ કાય+પાલક ઇજને રJી અને શાખા

હોåો.

અિધકાર Jી,

ઉપર

જણાવેલ

િવ'તાર

અિધકાર JીRું નામ

અિધકાર ઓના
સંપ+ક

કચેર નો
નંબર

Aગેની

મા હતી

સૌરા{’ િવ'તાર

સ ચવJી(જળસંપિ2)

૨૩૨૫૧૭૦૪

ખાસ સ ચવJી (જળસંપિ2)

૨૩૨૫૧૭૦૦

Sુ\ય ઇજનેર (સૌ) અને અિધક

૨૩૨૫૧૭૧૨

સ ચવJી
ક•છ િવ'તાર

Sુ\ય ઇજનેર (પં.) અને અિધક

૨૩૨૫૧૭૧૧

સ ચવJી
ઉ2ર Dુજરાત

Sુ\ય ઇજનેર (ઉ.Dુ.) અને અિધક

૨૩૨૫૧૭૦૮

સ ચવJી
દ;ીણ Dુજરાત

Sુ\ય ઇજનેર (દ.Dુ.) અને અિધક

૨૩૨૫૧૬૬૪

સ ચવJી
મgય Dુજરાત

Sુ\ય ઇજનેર (મ.Dુ.) અને અિધક
સ ચવJી

૨૩૨૫૧૬૬૭

ફોન

જો

સૌરા{’ િવ'તાર

ઉપ સ ચવJી (જળસંચય)

૨૩૨૫૧૭૪૫

ક•છ િવ'તાર

ઉપ સ ચવJી (પંચાયત)

૨૩૨૫૧૭૪૭

ઉ2ર Dુજરાત

ઉપ સ ચવJી (ઉ.Dુ.)

૨૩૨૫૧૬૬૯

દ;ીણ Dુજરાત

ઉપ સ ચવJી (દ.Dુ.)

૨૩૨૫૧૬૭૦

મgય Dુજરાત

ઉપ સ ચવJી (મ.Dુ.)

૨૩૨૫૧૭૪૮

િનણ+યથી

િનણ+ય થી અસંતોષ હોય તેવા ક'સાઓમાં સરકારJીમાં મં8ીJી (જળસંપિ2) રાજય

સંતોષ ન હોય તો

ક;ાના મં8Jી (જળસંપિ2), સ ચવJી (જળસંપિ2), ખાસ સ ચવJી (જળસંપિ2) અને

કયાં અને

* તે િવ'તારને લગત Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીને અરa મારફતે અપીલ કર

ર તે
કરવી. ?

ક(વી

અપીલ

શકાય છે .

૮.૮ િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં અRુસરવાની કાય+પgધિત
મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અ_વયે નમ=દા, જળસંપિB
ુ વઠા અને કMપસર િવભાગ Eારા િવભાગની કામગીરG અને
પાણી fર
તે અ_વયેની અ_ય િવગતો fˆુ તકામાં સમાવાયેલ છે .
િવભાગ Eારા વહGવટG, તપાસ તથા તાંિ*ક
હાથ ધરવામાં આવે છે . આ કામગીરG અ_વયે દર) ક

કારની કામગીરG
કાર માટ) િનણ=ય

ુ ારવામાં આવે છે gની
લે વા માટ) અલગ-અલગ કાય=પVધિત અ2સ
મા હતી આ સાથે ર^ુ કરવામાં આવી. છે .

"કરણ-૯ :
િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં અRુસરવાની કાય+પgધિત
------------------------------------------------------------------------------------૯.૧

Dુજરાત રાજય, બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧,
‘‘
Compendium of delegation

૯.૨

ભાગ-૨
સb તા સdપણીનો સારhંથ

કાય+પgધિત :
;ેિ8ય ક;ાએ સંબધ
ં ીત વFુળ
+ ના અધી;ક ઇજનેરના િનયં8ણ હ(ઠળ અને કાય+પાલક
ઇજનેર/નાયબ કાય+પાલક ઇજનેરના સીધા માગ+દશ+ન હ(ઠળ તાંિ8ક કમ+ચાર ઓ zારા
યોજનાને લગત િવિવધ મંeુર ઓ ( *વી ક( દાશ+િનક અહ(વાલ ની મંeુર , યોજના અહ(વાલની
મંeુર , વહ વટ મંeુર , સમh મંeુર , સમh અને િવગતવાર તાંિ8ક મંeુર વગેર( ) માટ(
દરખા'ત તૈયાર થઇ સંબિં ધત Sુ\ય ઇજનેર Jીને સાદર કરવામાં આવે છે.
Sુ\ય ઇજનેર ક;ાએ અધી;ક ઇજનેરJી zારા સાદર થયેલી દરખા'તની Sુ\ય ઇજનેરJીના
નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર તથા ઉપસ ચવJી zારા ચકાસણી કર તાંિ8ક અને આિથ—ક પાસાઓ
સંભિવત લાભ-ખચ+ Dુણોb તર તેમજ બ*ટ ફાળવણીને gયાને લઇ મંeુર Aગે િનણ+ય થાય
છે .

૯.૩

યોજનાની મંeુર ને લગત િનણ+યો સામા ય ર તે "સાર માgયમો zારા જનતાને પહdચાડવામાં
આવે છે .

૯.૪

િનણ+યની " ‹યામાં નીચે Sુજબના અિધકાર ઓ સામેલ થાય છે .
૧. અh સ ચવJી (નાણા િવભાગ)
૨. અh સ ચવJી ( ખચ+, નાણા િવભાગ )
૩. સ ચવJી/ ખાસ સ ચવJી જળસંપિત
૪. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીઓ
૫. િવભાગના નાણાંક ય સહકાર
૬. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના તાબાના ઉપ સ ચવJી
૭. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના તાબાના નાયબ કાય+પાલક ઇજનેરJી

૯.૫

િનણ+ય લેનાર Aિતમ સતાિધકાર Jી
 અh સ ચવJી ( નાણા િવભાગ )
 સ ચવJી (જ.સં )
 ખાસ સ ચવJી (જ.સં)

અ
બ

“મ નંબર

૧

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે નવી યોજનાને વહ વટ મંeુર આપવી
તે િવષય

ક

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને

rુચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ મકાન અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ
હોય તો

વહ વટ , નાણાંક ય, કાયદાક ય સb તાઓનો સારhંથ
Compendium of Administrative & saturation powers
of the officers of B & Irrigation Deptt.

ખ

અમલની " ‹યા

* યોજનાના દાશ+િનક અહ(વાલ મંeુર થયેલ હોય તે
યોજના ;ેિ8ય અિધકાર ઓ zારા િવગતવાર ભૌગો લક
અન iુ'તર ય સવ‘;ણ સંશોધન અને "ાથિમક આલેખન
$ુણ+ થયા બાદ યોજનાના નકશા Aદાજો તૈયાર કર
સબંિધત વFળ
+ ુ ના અધી;ક ઇજનેર સરકારJીમાં સંબિં ધત
Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીને સાદર કરવામાં
આવે છે . Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી ક;ાએ
તેમના

ના.કા.ઇ.

અને ઉપસ ચવJી

zારા અિધ;ક

ઇજનેરJીએ સાદર કર( લ દરખા'તચની ચકાસણી કર
નીચેની િવગતે કાય+વાહ કરવામાં આવે છે .
(૧) sિપયા ૩૦ લાખ rુધીની AદાŽજત કwમતવાળ
યોજનાઓને Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી
ક;ાએ વહ વટ મંeુર આપવામાં આવે છે .
(૨) sિપયા ૩૦ લાખથી વધાર( પણ એક કરોડ
rુધીની મયા+દામાં િવભાગ ના નાણાંક ય
સલાહકારના પરામશ+માં રહ , સ ચવJી (જ.સં )
zારા યોજનાને વહ વટ મંeુર આપવામાં આવે
છે .
(૩) sિપયા ૧.૦૦ કરોડથી પણ sિપયા ૫.૦૦ કરોડની
AદાŽજત રકમની મયા+દામાં અhસ ચવJી
( ખચ+, અને નાણાિવભાગ ) zારા વહ વટ
મંeુર આપવામાં આવે છે .
(૪)

sિપયા ૫.૦ કરોડથી વધાર( AદાŽજત કwમત
ધરાવતી યોજનાઓને અh સ ચવJી (નાણા
િવભાગ ) zારા વહ વટ મંeુર આપવામાં

આવે છે .

ગ

િનણ+ય

લેવાની

સંકળાયેલ
હોદો.

" ‹યામાં

.

અh સ ચવJી ( નાણા િવભાગ )

અિધકાર ઓનો

.

અh સ ચવJી (ખચ+, નાણા િવભાગ) સ ચવJી/
ખાસ સ ચવJી જળસંપિત Sુ\ય ઇજનેર અને
અિધક

સ ચવJીઓ િવભાગના

નાણાંક ય

સહકાર Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના
તાબાના

ઉપસ ચવJી િવભાગના

સલાહકાર. Sુ\ય

ઇજનેર

અને

નાણાક ય
અિધક

સ ચવJીના નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર િવભાગની
શાખાના સેકશન અિધકાર Jી
છ

સામેલ પ8ક Sુજબ.

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+ય થી અસંF ુ{ટ 9હ(ર જનતા
તેમના "િતિનિધ મંડળ, સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત
સરકારJીમાં મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક
સ ચવJીને રeુઆત કર શક( છે.

અ
બ

“મ નંબર

૨

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે નવી યોજનાઓને વહ વટ મંeુર આપવી
તે િવષય

ક

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને

rુચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ મકાન અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ
હોય તો

વહ વટ , નાણાંક ય, કાયદાક ય સb તાઓનો સારhંથ
Compendium of Administrve ૪ Financial & saturation
powers of the officers of B & C & Irrigation Deptt.

ખ

સંબિં ધત વFળ
+ ુ ના અધી;ક ઇજનેરના િનયં8ણ હ(ઠળ

અમલની " ‹યા

કાય+પાલક

ઇજનેર,

નાયબ

કાય+પાલક

ઇજનેરના

માગ+દશ+ન હ(ઠળ rુ ચત યોજનાની 'થાન પસંદગી કર ,
યોજનાના $ુવ+ "ાથિમક સવ‘;ણ અને અœયાસો હાથ ધર
યોજનાનો દાશ+િનક અહ(વાલ મંeુર અથ‘ સરકારJીમાં
સાદર કરવામાં આવે છે. rુ ચત યોજનાના 'થળ, સંભિવત
લાભો,

સંભિવત

લાભ-ખચ+

Dુણોb તર,

યોજનાના

િવ'તારમાં િસwચાઇ '8ોતોની ઉપલિM ધ વગેર( બાબતોને
gયાને લઇ સબંિધત Sુ\ય ઇજનેરJી zારા દાશ+િનક
અહ(વાલને મંeુર આપવામાં આવે છે.
ગ

િનણ+ય

લેવાની

સંકળાયેલ

" ‹યામાં

.

અિધકાર ઓનો

Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી
Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના તાબાના

હોદો

ઉપસ ચવJી
Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના નાયબ
કાય+પાલક ઇજનેર
િવભાગની શાખાના સેકશન અધીકાર Jી
.

છ

સામેલ પ રિશ{ઠ Sુજબ

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+ય થી અસંF ુ{ટ 9હ(ર જનતા
તેમના "િતિનિધ મંડળ, સંગઠન,લોક"િતિનિધ મારફત
સરકારJીમાં મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક
સ ચવJીને રeુઆત કર શક( છે.

અ
બ

“મ નંબર

૩

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે યોજનાના નકશા Aદાજોને સમh તાંિ8ક મંeુર આપવી
તે િવષય

ક

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને

rુચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ મકાન અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ
હોય તો

વહ વટ , નાણાંક ય, કાયદાક ય સb તાઓનો સારhંથ
Compendium of Administrative ૪ Financil & saturation
powers of the officers of B & C & Irrigation Deptt.
મgય'થ આલેખન તં8ના તાંિ8ક પ રપ8ોનો સંhહ

ખ

વહ વટ મંeુર મળે લી હોય તેવી યોજનાના સવ‘;ણ અને

અમલની " ‹યા

સંશોધન ( iુ'તર ય સંશોધન સ હત )ના અહ(વાલોને
gયાને લઇ યોજનાના જળાશયોનો અœયાસ, લે-આઉટ,
અને યોજનાના Aગiુત ભાગો ( *વા ક( માટ બંધ,
ચણતર બંધ, દરવા9, બહôzારા, નહ(ર "ણાલી ) ના
આલેખન સંબધ
ં ીત વFળ
+ ુ કચેર zારા મgય'થ આલેખન
તં8ના પરામશ+માં રહ તૈયાર કરવામાં આવે છે. *ના
આધાર( યોજનાના િવગતવાર નકશા Aદાજો તૈયાર કર
સમh તાંિ8ક મંeુર

અથ‘ લગત વFળ
+ ુ ના અિધ;ક

ઇજનેરJી zારા Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી ને
સાદર કરવામાં આવે છે. Sુ\ય ઇજનેરJીની ક;ાએ તેમના
નાયબ કાય+પાલક ઇજનેરJી અને ઉપસ ચવJી મારફત
આ નકશા Aદાજોની ચકાસણી કર સમh તાંિ8ક મંeુર
આપવામાં આવે છે .
ગ

િનણ+ય

લેવાની

સંકળાયેલ
હોદો

" ‹યામાં

અિધકાર ઓનો

.

Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી. Sુ\ય ઇજનેર
અને

અિધક

ઉપસ ચવJી Sુ\ય

સ ચવJીના
ઇજનેર

તાબાના

અને

અિધક

સ ચવJીના નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર િવભાગની
શાખાના સેકશન અધીકાર Jી
છ

સામેલ પ8ક Sુજબ.

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+ય થી અસંF ુ{ટ 9હ(ર જનતા
તેમના "િતિનિધ મંડળ,

સંગઠન,

લોક"િતિનિધ

મારફત સરકારJીમાં મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર
અને અિધક સ ચવJીને રeુઆ ત કર શક( છે .

અ
બ
ક

“મ નંબર

૪

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે યોજનાના Aદાaત કામોને િવગતવાર તાંિ8ક મંeુર
તે િવયષ

આપવી.

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને

rુચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ મકાન અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ
હોય તો

વહ વટ , નાણાંક ય, કાયદાક ય સb તાઓનો સારhંથ
Compendium

of

Administrative

૪

Financial

&

saturation powers of the officers of B & C & Irrigation
Deptt. મgય'થ આલેખન તં8ના તાંિ8ક પ રપ8ોનો
સંhહ.
ખ

અમલની " ‹યા

* યોજનાને વહ વટ

અને િવગતવાર તાંિ8ક મંeુર

મળે લ હોય તેવા Aગiુત ભાગોના િવ'F ૃત આલેખનના
આધાર( તૈયાર કર( લ િવગતવાર નકશા-Aદાજો ( જો
Aદાaત રકમ sિપયા ૫૦.૦૦ લાખથી વધાર( થાય તેવા
ક'સામાં ) ની િવગતવાર તાંિ8ક મંeુર અથ‘ સંબિં ધત
વFળ
+ ુ કચેર ના અધી;ક ઇજનેરJી zારા Sુ\ય ઇજનેર
અને અિધક સ ચવJીને સાદર કરવામાં આવે છે . Sુ\ય
ઇજનેરJી ક;ાએ નાયબ કાય+પાલક ઇજનેરJી અને
ઉપસ ચવJી zારા ચકાસણી થયે તેન ે િવગતવાર તાંિ8ક
મંeુર આપવામાં આવે છે .
ગ

િનણ+ય

લેવાની

સંકળાયેલ
હોદો

" ‹યામાં

અિધકાર ઓનો

.

Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી Sુ\ય ઇજનેર
અને

અિધક

ઉપસ ચવJી Sુ\ય

સ ચવJીના
ઇજનેર

અને

તાબાના
અિધક

સ ચવJીના નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર િવભાગની
શાખાના સેકશન અધીકાર Jી
છ

સામેલ પ8ક Sુજબ

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+ય થી અસંF ુ{ટ 9હ(ર જનતા
તેમના "િતિનિધ મંડળ, સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત
સરકારJીમાં મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક
સ ચવJીને રeુઆત કર શક( છે.

અ
બ

“મ નંબર

૫

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે તે Sુસદાsપ ટ( ડર દ'તાવેજો ( ડ .ટ પી.) મંeુર કરવા
િવષય

ક

માગ+દશ+ક rુચન/ દશાિનદâ શ જો Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને મકાન
કોઇ હોય તો

અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ વહ વટ ,
નાણાંક ય, કાયદાક ય સbતાઓનો સારhંથ Compendium of
Administrativer Financial & saturation powers of the
officcrs of B & C & Irrigation Deptt. મgય'થ આલેખન
તં8ના તાંિ8ક પ રપ8ોનો સંhહ

ખ

અમલની " ‹યા

* કામો હાથ ધરવાRું નકક થયેલ હોય તે તમામ કામો
નકશા-Aદાજોને િવગતવાર તાંિ8ક મંeુર સ;મ ક;ાએથી
મળે લી હોય તેવા કામોની સંક લત દરખા'ત સરકારJીના
"વત+માન ધારા-ધોરણો Sુજબ તૈયાર કરવામાં આવે છે .ઉપર
જણાqયા Sુજબની દરખા'ત લગત વFુળ
+ કચેર ના અધી;ક
ઇનેર Jી તેમના હ(ઠળના કાય+પાલક ઇજનેર Jીઓ પાસેથી
તૈયાર કરાવીને તેમના zારા Sુ\ય ઇજનેરJી અને અિધક
સ ચવJીને સાદર કર( છે . Sુ\ય ઇજનેરJી ક;ાએ તેમના
નાયબ કાય+પાલક ઇજનેરJી અને ઉપસ ચવJી (તાંિ8ક)
મારફત આ દરખા'તની ચકાસણી કર ને કામના Sુસદાsપ
ટ( ડર દ'તાવેજો મંeુર કરવામાં આવે છે .

ગ

િનણ+ય

લેવાની

" ‹યામાં ૧.Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી

સંક ળાયેલ અિધકાર ઓનો હોદો

૨.Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના તાબાના
ઉપસ ચવJી
૩. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના નાયબ
કાય+પાલક

ઇજનેર ૪.િવભાગની

શાખાના

સેકશન

અિધકાર Jી
છ

સામેલ પ8ક Sુજબ.

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+યથી અસંF{ુ ટ 9હ(ર જનતા તેમના
"િતિનિધ મંડ ળ, સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત સરકારJીમાં
મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીને
રeુ આત કર શક( છે .

અ
બ

“મ નંબર

૬

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે યોજનાના કામોના $ુવ+ લાયક ટ( ડરો મંeુર કરવા
તે િવષય

ક

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને

rુચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ મકાન અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ
હોય તો

વહ વટ , નાણાંક ય, કાયદાક ય સb તાઓનો સારhંથ
Compendium of Adminisative ૪ Financial & saturation
powers of the officers of B & C & Irrigation
Deptt.મgય'થ આલેખન તં8ના તાંિ8ક પ રપ8ોનો સંhહ,
તેમજ સરકારJી zારા વખતોવખત rુધારાયેલ ધારાધોરણ.

ખ

અમલની " ‹યા

યોજનાક ય કરવાના થતાં * કામોના Sુસદાsપ ટ( ડર
દ'તાવેજ ો મંeુર કરવામાં આવેલ હોય તે કામોની
વત+માનપ8ોમાં 9હ(ર િનિવદાઓ બહાર પાડ ને સ;મ
ઠ(ક(દારો પાસેથી બંધ કવરમાં તેમ ના ભાવો તેમજ અ ય
એક

બંધ

કવરમાં

મે ળ વ વ ા મ ાં

તેની

આ વે

લાયકાતની
છે .

આ

યોnયતાઓ

ય ો n ય ત ા ઓના આધાર( કામ મ

જsર યોnયતા ધરાવતા ઠ(ક(દારોને મંeુર આપવા Aગેની
જsર દરખા'ત લગત વFળ
+ ુ કચેર ના અિધ;ક ઇજનેરJી
zારા તૈયાર કરવામાં આવે છે અને આ દરખા'તને Sુ\ય
ઇજનેરJીને રeુ કરવામાં આવે છે . સરકારJીમાં લગત
Sુ\ય ઇજનેરJી ક;ાએ તેમના લગત ના.કા.ઇ.Jી ક;ાએ
તેમના લગત ના.કા.ઇ.Jી, ઉપસ ચવJી ( તાંિ8ક) zારા
તેમની િવગતવાર ચકાસણી કરવામાં આવે છે અને Sુ\ય
ઇજનેરJીને રeુ કરવામાં આવે છે . Sુ\ય ઇજનેરJી (
સ હત ) િવભાગ હ(ઠળના અ ય Sુ\ ય ઇજનેરJીઓ અને
નાણાંક ય સલાહકાર(ના.િવ)ને સમાવતી ટ( ડર મંeુર
સિમિતને આ દરખા'ત મંeુર માટ( રeુ કર( છે અને રeુ
થયેલ ઠ(ક(દારોની યોnયતાઓ ચકાસીને િવભાગ ક;ાની
આ સિમિત, આ દરખા'ત સ ચવJી/ખા.સ.Jીને Aિતમ
મંeુર માટ( રeુ કર( લ છે સ ચવJી,/ખા.સ.Jી દરખા'તને
Aિતમ મંeુર આપે છે .

ગ

િનણ+ય

લેવાની

સંકળાયેલ
હોદો

" ‹યામાં ૧.સ ચવJી/ખાસ સ ચવJી,

અિધકાર ઓનો
૨. Sુ\ય ઇજનેરJીઓ અને નાણાંક ય સલાહકારની
બનેલી િવભાગ ક;ાની ટ( ડર મંeુર સિમિત. ૩ લગત
Sુ\ય ઇજનેરJી ૪ Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના
તાબાના

ઉપસ ચવJી ૫.Sુ\ય

ઇજનેર

અને

અિધક

સ ચવJીના નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર ૬. િવભાગની
શાખાના સેકશન અધીકાર Jી
છ

સામેલ પ8ક Sુજબ

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+ય થી અસંF ુ{ટ 9હ(ર જનતા
તેમના "િતિનિધ મંડળ,સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત
સરકારJીમાં મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\યઇજનેર અને અિધક
સ ચવJીને રeુઆત કર શક( છે.

અ
બ

“મ નંબર
*ના

પર

૭
િનણ+ય યોજનાક ય કામોના "ાઇસબીડ મંeુર કરવા

લેવાનાર છે તે િવષય
ક

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને મકાન

rુચન/ દશાિનદâ શાિનદâ શ અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ વહ વટ ,
જો કોઇ હોય તો

નાણાક ય, કાયદાક ય સતાઓનો સારhંથ Compendium of
Administrative4 Financial & saturation powers of the
officers of B & C & Irrigation Deptt. મgય'થ આલેખન
તં8ના તાંિ8ક પ રપ8ોનો સંhહ, તેમજ સરકારJી zારા
વખતોવખત rુધારાયેલ ધારા-ધોરણ

ખ

અમલની " ‹યા

િનધા+ર ત કર( લ યોજનાક ય કામોના મંગાયેલ ટ( ડરોના $ુવ+
લાયક માપદંડો નકક થયા બાદ * ઠ(ક(દારો $ુવ+ લાયક
માપદં ડોમાં મા ય રહ(લ હોય તે ઠ(ક(દારોના ભરાઇને આવેલ
ભાવોના કવરો લગત વFળ
+ ુ કચેર માં અધી;ક ઇજનેર Jી
ક;ાએ ખોલવામાં આવે છે આ મળે લા ભાવો પૈક સૌથી નીચા
‹મના/qયાજબી ભાવો મળે લ આસામીઓના ભાવ પ8કો
અ ય મળે લ ભાવોની સાથેના સરખામણી પ8ક સાથે જsર
આRુષાં ગક િવગતો સાથેની દરખા'ત સરકારJીના લગત
Sુ\ય ઇજનેરJીને મંeુર અથ‘ રeુ કરવામાં આવે છે . Sુ\ય
ઇજનેરJી હ(ઠળના ના.કા.ઇ.Jી, ઉપ સ ચવJી તેની ચકાસણી
કર ને Sુ\ય ઇજનેરJીને રeુ કર( છે. Sુ\ય ઇજનેરJી તેમની
ક;ાની ચકાસણી કર ને સમD્ દરખા'ત િવભાગ ક;ાની ટ( ડર
મંeુર સિમિતને ક( *માં અ ય Sુ\ય ઇજનેરJી તથા નાણાક ય
સલાહકારJી સœયો હોય છે .સિમિત સરકારJીના "વત+માન
માપદં ડો/ધોરણો Sુજબ Sુ4યાંકન કર ને સમh દરખા'ત
સ ચવJી/ખાસ

સ ચવJી

(જ.સં)

ના

gયાને

Sુક(

છે .

સ ચવJી/ખાસ સ ચવJી દરખા'તની સ;મતા Sુજ બ મંeુર
આપે છે .અથવા/અને આગળની મંeુર માટ( નાણા િવભાગના
અh સ ચવJી/અh સ ચવJી(ખચ+)ને Aિતમ મંeુર માટ(
દરખા'ત રeુ કર(

છે. નાણાિવભાગના અh સ ચવJી

દરખા'તના તમામ Dુણદોષને આધાર( Aિતમ મંeુર આપે છે.
ગ

િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં

.

૧.નાણા િવભાગના અh સ ચવJી ખચ+.

સંકળાયેલ

.

૨.નાણા િવભાગના અh સ ચવJી.

અિધકાર ઓનો હોદો

.

૨.સ ચવJી/ખાસ સ ચવJી,

.

૩.Sુ\ય ઇજનેરJીઓ અને નાણાંક ય સલાહકારની

.

બનેલી િવભાગ ક;ાની ટ( ડર મંeુર સિમિત.

.

૪. લગત Sુ\ય ઇજનેરJી

.

૫.Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના તાબાના
ઉપસ ચવJી

.

૬.Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના નાયબ
કાય+પાલક ઇજનેર

.

૭. િવભાગની શાખાના સેકશન અધીકાર Jી

છ

સામેલ પ8ક Sુજબ.

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+ય થી અસંF{ુ ટ 9હ(ર જનતા
તેમના "િતિનિધ મંડળ, સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત
સરકારJીમાં મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક
સ ચવJીને રeુઆત કર શક( છે.

અ
બ
ક

“મ નંબર

૮

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર યોજનાક ય કામોની ટ( ડર બહારની વધારાની આઇટમો
છે તે િવષય

મંeુર કરવી

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને

rુચન/ દશાિન—દ(શ જો કોઇ મકાન અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ
હોય તો

વહ વટ ,

નાણાંક ય,

કાયદાક ય

સતાઓનો

સારhંથ

Compendium of Administrtiver of B & C & Irrigation
Deptt. મgય'થ આલેખન તં8ના તાંિ8ક પ રપ8ોનો સંhહ,
તેમજ સરકારJી zારા વખતોવખત rુધારાયેલ ધારા-ધોરણ.
ખ

અમલની " ‹યા

યોજનાક ય કામોના મંeુર થયેલ ટ( ડરોના કામો જયાર(
ચા×ુ કરવામાં આવે છે bયાર( ચા×ુ કામોમાં જયાર( ટ( ડરમાં
સમાવવામાં આવેલી આઇટમો િસવાયની કોઇ આઇટમો
કરવી યોnય જણાય b યાર( તે આઇટમોના ભાવો તથા તે
આઇટમો

કરવા

બાબતના

ધારાધોરણો

નકક

કર ,

"વ+તમાન િનયમો અRુસાર આ બાબતોની દરખા'તની
રકમ sિપયા ૨૦ હ9રથી વધે તો દરખા'ત યોજનાક ય
કામોના મંeુર થયેલા ટ( ડરોના ચા×ુ કામો દરŒયાન કોઇપણ
કારણોસર નકક થયેલ આઇટમોના જlથામાં વધારો ક(
ઘટાડો કરવો જsર જણાય તો આ જlથાના વધારા ઘટાડા
માટ( oુલ રકમ sપયા ૧.૦૦ લાખથી વધાર( રકમ માટ(ની
િનયમાRુસારની

દરખા'ત

લગત

વFળ
+ ુ ના

અધી;ક

ઇજનેર Jી zારા સરકારJીમાં રeુ કરવાની હોય છે, આ
દરખા'તની જsર

ચકાસણી Sુ\ય ઇજનેરJી હ(ઠળના

સેકશન અિધકાર , ના.કા.ઇ. તથા ઉપ સ ચવJી zારા
કરવામાં આવે છે અને યથાયોnય જણાયેલ દરખા'ત Sુ\ય
ઇજનેર Jીને Aિતમ મંeુર માટ( Sુક( છે . Sુ\ય ઇજનેરJી આ
દરખા'ત Dુણદોષ/યોnયતા જોઇને આખર મંeુર આપે છે .
ગ

િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં

.

૧. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી,

સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો

૨. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના તાબાના

હોદો

ઉપસ ચવJી.
.

૩. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના નાયબ
કાય+પાલક ઇજનેર

.

૪. િવભાગની શાખાના સેકશન અધીકાર Jી

છ

સામેલ પ8ક Sુજબ

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+ય થી અસંF{ુ ટ 9હ(ર જનતા તેમના
"િતિનિધ

મંડળ,

સંગઠન,

લોક"િતિનિધ

મારફત

સરકારJીમાં મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક
સ ચવJીને રeુઆત કર શક( છે.

અ

“મનંબર

૯

બ

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર

યોજનાક ય કામોના ટ( ડરની આઇટમોમાં વધારો/ઘટાડો મંeુર

છે તે િવષય

કરવા

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને મકાન અને

ક

rુચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ વહ વટ , નાણાંક ય,
હોયતો

કાયદાક ય સતાઓનો સારhંથ Compendium of Administrar of B
& C & Irrigation Deptt. મgય'થ આલેખન તં8ના તાંિ8ક
પ રપ8ોનો સંhહ,તેમજ સરકારJી zારા વખતોવખત rુધારાયેલ
ધારા-ધોરણ.

ખ

અમલની " ‹યા

યોજનાક ય કામોના મંeુર થયેલ ટ( ડરોના કામો જયાર( ચા×ુ
કરવામાં આવે છે bયાર( ચા×ુ કામોમાં જયાર( ટ( ડરમાં સમાવવામાં
આવેલી આઇટમો િસવાયની કોઇ આઇટમો કરવી યોnય જણાય
bયાર( તે આઇટમોના ભાવો તથા તે આઇટમો કરવા બાબતના
ધારાધોરણો નકક કર , "વત+માન િનયમો અRુસાર આ બાબતોની
દરખા'તની રકમ sિપયા ૨૦ હ9રથી વધે તો દરખા'ત યોજનાક ય
કામોના મંeુર થયેલા ટ( ડરોના ચા×ુ કામો દરŒયાન કોઇપણ
કારણોસર નકક થયેલ આઇટમોના જlથામાં વધારો ક( ઘટાડો કરવો
જsર જણાય તો આ જlથાના વધારા ઘટાડા માટ( oુ લ રકમ sિપયા
૧.૦૦ લાખથી વધાર( રકમ માટ( ની િનયાRુસારની દરખા'ત લગત
વFળ
+ ુ ના અધી;ક ઇજનેર Jી zારા સરકારJીમાં રeુ કરવાની હોય
છે ચ આ દરખા'તની જsર ચકાસણી Sુ\ય ઇજનેરJી હ(ઠળના
સેકશન અિધકાર , ના.કા.ઇ. તથા ઉપ સ ચવJી zારા કરવામાં આવે
છે અને યથાયોnય જણાયેલ દરખા'ત Sુ\ય ઇજનેર Jીને Aિતમ
મંeુર

માટ(

Sુક(

છે .

Sુ\ય

ઇજનેર Jી આ દરખા'તના

Dુણદોષ/યોnયતા જોઇને આખર મંeુર આપે છે .
ગ

િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક
સંક ળાયેલ અિધકાર ઓનો સ ચવJીના તાબાના ઉપસ ચવJી Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક
હોદો

સ ચવJીના નાયબ કાય+પાલક ઇજનેર િવભાગની શાખાના સેક શન
અધીકાર Jી

છ
ચ

સામેલ પ8ક Sુજબ.
યોજનાઓ Aગેના િનણ+યથી અસંF{ુ ટ 9હ(ર જનતા તેમના
"િતિનિધ મંડ ળ, સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત સરકારJીમાં
મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીને
રeુ આત કર શક( છે .

અ

“મનંબર

૧૦

બ

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર

યોજનાક ય કામોની ટ( ડર માટ(ની સમયમયા+દામાં વધારો મંeુર

છે તે િવષય

કરવા

માગ+દશ+ક

Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને મકાન અને

ક

rુચન/ દશાિનદâ શ જો કોઇ માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ વહ વટ , નાણાંક ય,
હોય તો

કાયદાક ય સતાઓનો સારhંથ Compendium of Administrativer
Financial & saturtion powers of the officers of B & C &
Irrigation Deptt.મgય'થ આલેખન તં8ના તાંિ8ક પ રપ8ોનો
સંhહ, તેમજ સરકારJી zારા વખતોવખત rુધારાયેલ ધારા-ધોરણ.

ખ

અમલની " ‹યા

યોજનાક ય કામોના મંeુર થયેલ ટ( ડરો તેની િનયત કર( લ
સમયમયા+દામાં $ુરા કરવાના હોય છે.ચા×ુ કામો દરŒયાન કોઇ
અસાધારણ કારણોથી આ કામો િનયત સમયમયા+દામાં $ુરા ન કર
શકાય તેમ હોય bયાર( sિપયા ૩૦ લાખ rુધીના કામોની નકક
થયેલ મયા+દા કરતા ૫૦ ટકા સમયમયા+દા વધારવાની જsર યાત
જણાય તો અને sિપયા ૩૦ લાખથી ઉપરના કામોની િનયત
સમયમયા+દા કરતા ૨૫ ટકા સમયમયા+દા વધારવાની જsર યાત
ુ ાર દરખા'ત તૈયાર કર ને લગત
જણાય તો "વત+માન/ િનયમોR સ
વFળ
+ ુ ના અધી;ક ઇજનેર Jી zારા તે દરખા'ત Sુ\ય ઇજનેરJીને
રeુ કર( છે . Sુ\ય ઇજનેરJીના હ(ઠળના સેક શન અિધકાર Jી,
ના.ક ા .ઇ.,

ઉપ

સ

ચ વJ ી

દ ર ખ ા 'ત ન ી

જણાયે આ દરખા'ત Sુ\ય ઇજનેરJીને મંeુર માટ( રeુ કર( છે .
Sુ\ય ઇજનેર Jી દરખા'તને યોnય જણાયે આખર મંeુર આપે છે .
અSુક

ક'સામાં જsર જણાયે આ બાબતે તેઓJી નાણાક ય

સલાહકારનો

અ ભ"ાય/ટ `પણીઓ મેળવીને પણ

દરખા'તને

આખર કર( છે .
ગ

િનણ+ય લેવાની " ‹યામાં ૧. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી,
સંક ળાયેલ અિધકાર ઓનો ૨. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના તાબાના ઉપસ ચવJી
હોદો

૩. Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના નાયબ કાય+પાલક
ઇજનેર
૪. િવભાગની શાખાના સેક શન અધીકાર Jી

છ
ચ

સામેલ પ8ક Sુજબ.
યોજનાઓ Aગેના િનણ+યથી અસંF ુ{ટ 9હ(ર જનતા તેમના
"િતિનિધ મંડળ, સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત સરકારJીમાં
મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીને રeુ આત
કર શક( છે.

ચકાસણી કર( છે તે

અ
બ

“મ નંબર

૧૧

*ના પર િનણ+ય લેવાનાર છે તે યોજનાક ય કામોના મંeુર થયેલા ટ( ડરોમાં 9મીનગીર
અનામત ભરવામાં થયેલ િવલંબ મંeુર કરવા.

િવષય
ક

માગ+દશ+ક

ુ ન/ દશાિનદâ શ Dુજરાત રાજય બાંધકામ િનયમ સંhહ ભાગ-૧-૨ અને મકાન
rચ

જો કોઇ હોયતો

અને માગ+ qયવહાર તથા િસwચાઇ ખાતાને સdપેલ વહ વટ ,
નાણાંક ય, કાયદાક ય સતાઓનો સારhંથ Compendium of
Administrativer Financial & saturation powers of the
officers of B & C & Irrigation Deptt.મgય'થ આલેખન તં8ના
તાંિ8ક પ રપ8ોનો સંhહ, તેમજ સરકારJી zારા વખતોવખત
rુધારાયેલ ધારા –ધોરણ .

ખ

યોજનાક ય કામોના મંeુર થયેલ ટ( ડરો માટ(ની 9મીનગીર

અમલની " ‹યા

અનામત િનયત સમય મયા+ દામાં ભરવાની હોય છે આ
9મીનગીર િનયત સમયમયા+દા કરતા ૨૦ દવસનો િવલંબ
થાય તો આ િવલંબ મંeુર કરવા માટ(ની જsર દરખા'ત તે
આસામીઓએ રeુ કર( લ કારણો qયાજબી જણાયતો લગત
વFળ
+ ુ માં

અધી;ક

ઇજનેરJી

zારા

તે

દરખા'ત

Sુ\ય

ઇજનેર Jીને રeુ કર( છે.Sુ\ય ઇજનેરJી હ(ઠળના સેક શન
અધીકાર Jી,/ ના.કા.ઇ.Jી/ ઉપસ ચવJી દરખા'તની $ુરતી
ચકાસણી કર ને યોnય જણાયે દરખા'ત Sુ\ય ઇજનેર Jીને રeુ
કર( છે .જો આ સમયમયા+દા ૩૦ દવસથી વધાર( ન હોય તો
Sુ\ય ઇજનેર Jી તેને આખર મંeુર આપી શક( છે અને જો
િવલંબ ૩૦ દવસ કરતા વધાર( હોય તો સમh દરખા'ત
સ ચવJી/ખાસ સ ચવJીને મંeુર
દરખા'ત

યોnય

જણાયે

માટ( રeુ કર( છે અને

આખર

મંeુર

િવભાગના

સ ચવJી/ખાસ સ ચવJી આપે છે .
ગ

િનણ+ય

લેવાની

" ‹યામાં

સંક ળાયેલ અિધકાર ઓનો હોદો

.

૧.Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી, ૨.Sુ\ય ઇજનેર
અને

અિધક

સ ચવJીના

તાબાના

ઉપ

સ ચવJી ૩.Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીના
નાયબ

કાય+પાલક

ઇજનેર ૪.િવભાગની

શાખાના

સેક શન અિધકાર Jી
છ

સામેલ પ8ક Sુજબ.

ચ

યોજનાઓ Aગેના િનણ+યથી અસંF{ુ ટ 9હ(ર જનતા તેમના
"િતિનિધ મંડળ,સંગઠન, લોક"િતિનિધ મારફત સરકારJીમાં
મં8ીJી, સ ચવJી, Sુ\ ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીને
રeુ આત કર શક( છે .

૯.૬

િનણ=ય લે વાની

૧

“યામાં અ2ુસરવાની કાય=પVધિત

સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજનાના ચોથા તબàા Aતગ+ત ચેકડ(મની
કામગીર માટ( જળસંપિ2 િવભાગના તા.૦૧/૧૦/૨૦૦૯નાં સંક લત ઠરાવમાં
ઉ4લેખ થયેલ ઠરાવોની જોગવાઇઓને gયાને લઇને મંeુર ઓ આપવામાં

આવે

છે .
૨

અગbયની બાબતો માટ( ખાસ િનણ+ય લેવા માટ(ની દ'તાવેa કાય+પ gધિત અને
માપદં ડો િવભાગના ઉપર જણાવેલ ઠરાવો અ વયે િનયત થયેલ છે .
સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજના Aતગ+ત યોજના હ(ઠળ ચેકડ(મની
મંeુર :હાલ ચેકડ(મો ટ( ડરથી બાંધવાની નીિત અમલમાં છે .

િનણ+ય

લેવાની સ ચવJી(જળસંપિ2)

કાય+વાહ માં

ખાસ સ ચવJી(જળસંપિ2)

સંક ળાયેલા

* તે િવ'તારના લગત Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJી * ને Sુ\ય ઇજનેર

અિધકાર ઓનો

અને અિધક સ ચવJીના તાબા હ(ઠ ળના ઉપસ ચવJી, નાયબ કાય+પાલક

હોåો.

ઇજનેર Jી અને શાખા અિધકાર Jી,

ઉપર

જણાવેલ

િવ'તાર

અિધકાર JીRું નામ

કચેર નો ફોન નંબર

સ ચવJી(જળસંપિ2)

૨૩૨૫૧૭૦૪

ખાસ સ ચવJી (જળસંપિ2)

૨૩૨૫૧૭૦૦

સૌરા{’

Sુ\ય ઇજનેર (સૌ) અને અિધક

૨૩૨૫૧૭૧૨

િવ'તાર

સ ચવJી

ક•છ િવ'તાર

Sુ\ય ઇજનેર (પં.) અને અિધક

અિધકાર ઓના
સંપ+ક

Aગેની

મા હતી

૨૩૨૫૧૭૧૧

સ ચવJી
ઉ2ર Dુજરાત

Sુ\ય ઇજનેર (ઉ.Dુ.) અને ૨૩૨૫૧૭૦૮
અિધક સ ચવJી

દ ;ણ

Sુ\ય ઇજનેર (દ.Dુ.) અને ૨૩૨૫૧૬૬૪

Dુજરાત

અિધક સ ચવJી

મgય Dુજરાત

Sુ\ય ઇજનેર (મ.Dુ.) અને ૨૩૨૫૧૬૬૭
અિધક સ ચવJી

સૌરા{’

ઉપ સ ચવJી (જળસંચય)

૨૩૨૫૧૭૪૫

ક•છ િવ'તાર

ઉપ સ ચવJી (પંચાયત)

૨૩૨૫૧૭૪૭

ઉ2ર Dુજરાત

ઉપ સ ચવJી (ઉ.Dુ.)

૨૩૨૫૧૬૬૯

દ ;ણ

ઉપ સ ચવJી (દ.Dુ.)

૨૩૨૫૧૬૭૦

ઉપ સ ચવJી (મ.Dુ.)

૨૩૨૫૧૭૪૮

િવ'તાર

Dુજરાત
મgય Dુજરાત
જો

િનણ+યથી િનણ+ય થી અસંતોષ હોય તેવા ક'સાઓમાં સરકારJીમાં મં8ીJી (જળસંપિ2)

સંતોષ ન હોય રાજય ક;ાના મં8Jી (જળસંપિ2), સ ચવJી (જળસંપિ2), ખાસ સ ચવJી
તો

કયાં

અને (જળસંપિ2) અને * તે િવ'તારને લગત Sુ\ય ઇજનેર અને અિધક સ ચવJીને

ક(વી ર તે અપીલ અરa મારફતે અપીલ કર શકાય છે .
કરવી. ?

કરણ-૧૦
વગ=-ર ના અિધકારGઓની મા હતી
િવભાગઃ- નમ=દા,જળસંપિત,પાણી f ુરવઠા અને કMપસર િવભાગ, સHચવાલય,ગાંધીનગર.

“મ

નામ

હોદો્

એસટGડG

ફોન નં.

શાખા2ું નામ

સરના?ુ.ં

કોડ નં.
૧

Jી ઇ&Œતયાઝઅલી એચ. ભગત

સેક શન અિધકાર

૦૭૯

૫૧૭૫૬

અ

ન.જ.સં.પા.$ુ.અને ક.િવ. Mલોક નં.૯,પ મો માળ

૨

Jી િવશાલoુમાર

સેક શન અિધકાર

૦૭૯

૫૧૭૬૦

બ

ન.જ.સં.પા.$ુ.અને ક.િવ. Mલોક નં.૯,૩ જો માળ

૩

rુJી પાયલ પટ(લ

સેક શન અિધકાર

૦૭૯

૫૧૭૫૯

બ.૧

ન.જ.સં.પા.$ુ.અને ક.િવ. Mલોક નં.૯,૩ જો માળ

૪

Jીમતી અમી. પી. રાઠોડ

સેક શન અિધકાર

૦૭૯

૫૧૭૮૭

ક

ન.જ.સં.પા.$ુ.અને ક.િવ. Mલોક નં.૯,૩ જો માળ

૫

Jી િનલેષભાઇ ચાવડા

સેક શન અિધકાર

૦૭૯

૫૧૭૮૯

ક.ર

ન.જ.સં.પા.$ુ.અને ક.િવ. Mલોક નં.૯, ૩ જો માળ

૬

Jી ગરાજિસwહ સોલંક

સેક શન અિધકાર

૦૭૯

૫૧૭૯૦

ક.૩

ન.જ.સં.પા.$ુ.અને ક.િવ. Mલોક નં.૯, ૩ જો માળ

૭

Jી િનલેશભાઇ ડામોર

સેક શન અિધકાર

૦૭૯

૫૨૧૮૭

ક.પ

ન.જ.સં.પા.$ુ.અને ક.િવ. Mલોક નં.૯,૮ મો માળ

૮

ખાલી જnયા

સેક શન અિધકાર
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અમદાવાદ િસwચાઈ યોજના વFુળ
+ , અમદાવાદ.

૭

વા4મી આણંદ

વા4મી આણંદ

૮

િસwયાંવ.-૧ અમદાવાદ.

િસwચાઈ યાંિ8ક વFળ
+ ુ -૧ વડોદરા.

૯

િસwયાંવ-૨, અમદાવાદ.

િસwચાઈ યાંિ8ક વFળ
+ ુ -૨ અમદાવાદ.

૧૦

મઆતં., ગાંધીનગર

મgય'થ આલેખન તં8. ગાંધીનગર

૧૧

ુ -૧, ગાંધીનગર
rુrવ

rુજલામ rુફ લામ વFુળ
+ -૧ ગાંધીનગર

૧૨

ુ -૨, મહ(સાણા
rુrવ

rુજલામ rુફ લામ વFુળ
+ -૨ મહ(સાણા

૧૩

જસંવ.-૧,અમદાવાદ.

જળસંપિ2 સંશોધન વFુળ
+ -૧, અમદાવાદ.

૧૪

ગાંપિં સwવ. ગાંધીનગર.

ગાંધીનગર પંચાયત િસwચાઈ વFળ
+ ુ . ગાંધીનગર.

૧૫

ક.િસwવ iુજ

ક•છ િસwચાઈ વFુળ
+ . iુજ.

૧૬

રાપંિસwવ., રાજકોટ

રાજકોટ પંચાયત િસwચાઈ વFળ
+ ુ , રાજકોટ

૧૭

વપંિસwવ વડોદરા

વડોદરા પંચાયત િસwચાઈ વFળ
+ ુ , વડોદરા

૧૮

ભાિસwયોવ. ભાવનગર

ભાવનગર િસwચાઈ યોજના વFળ
+ુ .

૧૯

રાિસwયોવ. રાજકોટ

રાજકોટ િસચાઈ યોજના વFુળ
+ . રાજકોટ

૨૦

;ા"િનવ રાજકોટ

;ાર "વેશ િનવારણ વFુળ
+ રાજકોટ

૨૧

સપસિસwવ રાજકોટ

સરદાર પટ(લ સહભાગી િસwચાઈ વFુળ
+ રાજકોટ

૨૨

રાિસwવ. રાજકોટ

રાજકોટ િસwચાઈ વFળ
+ ુ રાજકોટ

૨૩

દયોવ વલસાડ.

દમણગંગા યોજના વFળ
+ ુ વલસાડ.

૨૪

r ૂિસwવ. rુરત

rુરત િસwચાઈ વFળ
+ ુ rુરત

૨૫

ઉિસવ ઉકાઈ

ઉકાઈ િસિવલ વFળ
+ુ

૨૬

Dુજસંિવિન ગાંધીનગર

Dુજરાત જળ સંપિ2 િવકાસ િનગમ

૨૭

ગેર વડોદરા

ગેર વડોદરા

૨૮

સ.સ.ન.િન. લ. ગાંધીનગર

સરદાર સરોવર નમ+દા િનગમ લિમટ(ડ , ગાંધીનગર

›યેક સં થાને ફાળવેલ ]દાજપ*
યોજના 2ું નામ

બgટ
જોગવાઈ

કાય= ની \ુણવBા માટ) જવાબદાર
કચેરG

ડમાંડ-૬૬ (નોમ= લ) મોટG અને મVયમ િસZચાઈ યોજનાઓ ના કામો
હાથમતી જળાશય યોજના મરામત અને 9ળવણી
શે›ુa
ં
યોજના મરામત અને 9ળવણી
બનાસ વેલી યોજના મરામત અને 9ળવણી
ઉકાઇ યોજના મરામત અને 9ળવણી
મહ તબàા-૧ મરામત અને 9ળવણી
કાકરાપાર યોજના મરામત અને 9ળવણી
;ાર "વેશ િનવારણ યોજના મરામત અને 9ળવણી

૮૫.૦૦

અિસwયોવ અમદાવાદ. હિસwયોવ.,
હŒમતનગર

૧૬૦.૦૦ ભાિસwયોવ. ભાવનગર
ુ -૨, મહ(સાણા
૪૬.૦૦ rુrવ
૪૦૦.૦૦ ઉિસવ ઉકાઈ
૧૧૦૦.૦૦ મિસwવ., નડ આદ ,પાયોવ. ગોધરા
૬૯૦.૦૦ r ૂિસwવ rુરત
૧૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

પાનમ યોજના મરામત અને 9ળવણી

૯.૦૦ પાયોવ. ગોધરા.

કડાણા યોજના મરામત અને 9ળવણી

૫૦.૦૦ પાયોવ. ગોધરા

સાબરમતી યોજના મરામત અને 9ળવણી
દમણગંગા યોજના મરામત અને 9ળવણી
rુખી યોજના મરામત અને 9ળવણી
કરજણ િસwચાઇ યોજના મરામત અને 9ળવણી
ફતેવાડ િસwચાઇ યોજના મરામત અને 9ળવણી
ા ણી િસwચાઇ યોજના મરામત અને 9ળવણી

૪૭૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ
૧૩૦.૦૦ દયોવ વલસાડ.
૨૫.૦૦ વિસwવ., વડોદરા
૭.૦૦ વિસwવ., વડોદરા
૧૦૦.૦૦ અિસwયોવ અમદાવાદ.
૧૦.૦૦ રાિસwવ. રાજકોટ

મ•ñ-૧ િસwચાઇ યોજના મરામત અને 9ળવણી

૨.૯૦ રાિસwવ. રાજકોટ

મ•ñ-૨ િસwચાઇ યોજના મરામત અને 9ળવણી

૫.૩૦ રાિસwવ. રાજકોટ

બાયોમે ’ક િસ'ટમ ખર દવા માટ(

૦.૯૬ િસwયાંવ અમદાવાદ

Dુજરાત ઈજનેર સંશોધન સં'થા, વડોદરાR ું
આIુિનકરણ, નવીનીકરણ ઉપલMધ સગવડઓમાં

૮૯૬.૪૬

ગેર ,વડોદરા

rુધારા વધારા કરવા
મોજણી અને સંશોધન

૫૦૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

મા હતી અને "ો ો ગક

૬૧૫.૭૫ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

સાબરમતી િસwચાઈ યોજના: ધરોઈ યોજનાના પંથાલ,
ઉમેદ$ુર અને કોયલા$ુર *વા પાછા ઠ(લાતા પાણીની

ુ -૨, મહ(સાણા
૭૦.૦૦ rુrવ

અસરવાળા નામને $ુન: વસાવવા
બ9જસાગર પ રયોજના : અ ય સરકારને « ૂકવેલી
પેશગીઓ

૧૫૦.૦૦ પાયોવ. ગોધરા

હાલની યોજનામાં અને નહ(ર પïિતમાં િવ'તરણ,
મરામત, આIુિનકરણ અને rુધારણા તેમજ ર'તા,

૧૮૧૦૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

મકાનો અને અ ય અ'કયામતોRું $ુન:'થાપન
ખેx ૂતોના સહયોગથી િસwચાઈ qયવ'થાની rુધારણા

૨૧૬૯.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

આa-૪ િસwચાઈ યોજના

૨૧૨.૦૦ રાિસwયોવ. રાજકોટ

કડાણા પ રયોજના (KRBC)

૨૫૦.૦૦ પાયોવ. ગોધરા

મ•ñ-૩ િસwચાઈ યોજના

૩૦૦.૦૦ રાિસwવ. રાજકોટ

Dુણાતીત સાગર (ઉ ડ-૨) િસwચાઈ યોજના

૩૭.૦૦ રાિસwયોવ. રાજકોટ

ઓઝત-૨ િસwચાઈ યોજના

૧૦૧.૦૦ રાિસwયોવ. રાજકોટ

વFુ-+ ૨ િસwચાઈ યોજના

૩૧૦.૦૦ ;ા"િનવ રાજકોટ

ડ(મી-૩ િસwચાઈ યોજના

૧૯.૦૦ રાિસwવ. રાજકોટ

ભાદર-૨ િસwચાઈ યોજના
વારાણસી િસwચાઈ યોજના
eૂની િસwચાઈ પ રયોજનાઓનાં બંધ સલામતીનાં કામો

૨૮૫.૦૫ રાિસwવ. રાજકોટ
૫.૦૦

હિસwયોવ., હŒમતનગર

૧૦૦૦૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

•પ

૪૬૨૫.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

ખેx ૂતોના સહયોગથી િસwચાઈ qયવ'થાની rુધારણા

૧૬૧૯.૮૫ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

જળ રચાy ના સંhહશ&§ત વધારવા માટ( યોજના
િસwધરોટ ખાતે મહ નદ ના નીચાણવાળા ભાગમાં
જળાશયRું બાંધકામ
રાણા ખરાસરા જળાશય યોજના

૫૮૬.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૧૦૦૦.૦૦ વિસwવ., વડોદરા
૩૫.૦૦ ;ા"િનવ રાજકોટ

ઉ2ર Dુજરાતના હાલના િસwચાઈ િવ'તારRું િવ'તરણ
(ધરોઈ, દાંતીવાડા, Sુ§તે”ર, માઝમ, વા8ક, મે”ો સી$ુ,
હાથમતી, Dુહ ાઈ અને અ ય યોજનાઓ): ધરોઈ
ડાબાકાંઠા હાઈ લેવલ ક(નાલ

૬૪૦.૦૦

હિસwયોવ., હŒમતનગર

એક િમ લયન એકર ફ ટ િસwચાઈ જળ થી સૌરા{’
"દ( શમાં િસwચાઈ અને i ૂગભ+ જળRું $ુન:"ભરણ
કા™ભારથી ધાતરવાડ અને મ•ñ-૨થી લઝરRું

૫.૦૦

ભાિસwયોવ. ભાવનગર

િવ'તરણ
સૌની યોજના
એક િમ લયન એકર ફ ટ િસwચાઈ જળ થી સૌરા{’
"દ( શમાં િસwચાઈ અને i ૂગભ+ જળRું $ુન:"ભરણ

૬૫૯૫.૦૦ રાિસwયોવ. રાજકોટ

લwક-૧ મ•ñ-૨થી સાની િસwચ ાઈ યોજના
સૌની યોજના
એક િમ લયન એકર ફ ટ િસwચાઈ જળ થી સૌરા{’
"દ( શમાં િસwચાઈ અને i ૂગભ+ જળRું $ુન:"ભરણ

૧૬૮૮૬.૦૦ ભાિસwયોવ. ભાવનગર

લwક-૨ કા™ભાર થી રાઈડ િસwચાઈ યોજના
સૌની યોજના
એક િમ લયન એકર ફ ટ િસwચાઈ જળ થી સૌરા{’
"દ( શમાં િસwચાઈ અને i ૂગભ+ જળRું $ુન:"ભરણ

૪૦૦૦૦.૦૦ રાિસwયોવ. રાજકોટ

લwક-૩ ધોલી ધ9 થી વેXુ િસwચાઈ યોજના
સૌની યોજના
એક િમ લયન એકર ફ ટ િસwચાઈ જળ થી સૌરા{’
"દ( શમાં િસwચાઈ અને i ૂગભ+ જળRું $ુન:"ભરણ

૪૩૬૧૪.૦૦

રાિસwયોવ. રાજકોટ અને ભાિસwયોવ.
ભાવનગર

લwક-૪ લwબડ ભોગાઓ થી હર( ન િસwચાઈ યોજના
rુજલાS્ rુફ લાS્ િવ'તરણ નહ(ર અને માળ•ું

૧૭૧૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી eુ દા eુ દા જળાશય, તળાવો
rુધીની ઉદવહન િસwચાઈ યોજનાઓ: નમ+દા Sુ\ય

૩૯૩૯.૩૯

નહ(રથી ધરોઈ eુ દ eુ દ લાઈનો

Dુજસંિવિન ગાંધીનગર હિસwયોવ.,
હŒમતનગર વિસwવ., વડોદરા

નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી eુ દા eુ દા જળાશય, તળાવો
rુધીની ઉદવહન િસwચાઈ યોજનાઓ: નમ+દા Sુ\ય ( કડ

ુ -૧, ગાંધીનગર
૪૮૫.૧૦ rુrવ

/ આWુ zા) નહ(રથી ધરોઈ
નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી eુ દા eુ દા જળાશય, તળાવો
rુધીની ઉદવહન િસwચાઈ યોજનાઓ: નમ+દા Sુ\ય
નહ(રથી ડ•ડરોલ થી Sુ§તે”ર ખોરસમ

૧૦૨૯.૮૮

ુ -૧,
Dુજસંિવિન ગાંધીનગર rુrવ
ગાંધીનગર

નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી eુ દા eુ દા જળાશય, તળાવો
rુધીની ઉદવહન િસwચાઈ યોજનાઓ: નમ+દા Sુ\ય
નહ(રથી દાંતીવાડા

ુ -૧, ગાંધીનગર
૧૯૪.૦૪ rુrવ

નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી eુ દા eુ દા જળાશય, તળાવો
rુધીની ઉદવહન િસwચાઈ યોજનાઓ: નમ+દા Sુ\ય

ુ -૧, ગાંધીનગર
૨૨૬૦૫.૨૬ rુrવ

નહ(રથી સી$ુ
નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી eુ દા eુ દા જળાશય, તળાવો
rુધીની ઉદવહન િસwચાઈ યોજનાઓ: નમ+દા Sુ\ય

૧૭૪૬.૩૩

નહ(ર(િપયજ) થી ધરોઇ
નમ+દા Sુ\ય નહ(રથી નમ+દા Sુ\ય નહ(ર ની eુ દ eુ દ
સાંકળમાંથી rુજલામ rુફલામ નહ(ર
ક•છ "દ( શમાં બંધારા
ક•છ િવ'તારમાં નમ+દાના $ુરના વધારાના પાણી !ારા
િસwચાઇ
;ાર "વેશ િનવારણ અને ભરતી$ ૂર ર;ણાbમક અને
દ રયાઈ ધોવાણ અટકાવવાનાં કામો
;ાર "વેશ િનવારણ અને ભરતી$ ૂર ર;ણાbમક અને
દ રયાઈ ધોવાણ અટકાવવાનાં કામો: ઘેડ િવ'તાર
;ાર "વેશ િનવારણ અને ભરતી$ ૂર ર;ણાbમક અને
દ રયાઈ ધોવાણ અટકાવવાનાં કામો: દ ;ણ Dુજરાત

ુ -૧, ગાંધીનગર rુrવ
ુ -૨,
rુrવ
મહ(સાણા

૩૧૫૦.૦૦ Dુજસંિવિન ગાંધીનગર
૫૦૦.૦૦ ક.િસwવ iુજ
૩૫૦૦.૦૦ ક.િસwવ iુજ

૪૧.૫૩ રાપંિસwવ., રાજકોટ

૪૯૮.૩૮ ;ા"િનવ રાજકોટ રાિસwયોવ. રાજકોટ

૪૯૮.૩૯ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

;ાર "વેશ િનવારણ અને ભરતી$ ૂર ર;ણાbમક અને
દ રયાઈ ધોવાણ અટકાવવાનાં કામો: અ ય કામો

૧૨૦૧૪.૪૨ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

(સૌરા{’- ક•છ)
વાઘર( જ

૧૬૬૧.૨૮ r ૂિસwવ rુરત

$ુણા+ ટાઇડલ ર( njુલટ
ે ર

૧૦૦.૦૦ r ૂિસwવ rુરત

ફતેવાડ િસwચાઈ યોજનાની લાંબાગાળાની $ુન:'થાપના

૧૦૦.૦૦ અિસwયોવ અમદાવાદ.

જમીન સંપાદન ની «ુકવણી
સરકાર કમ+ચાર ઓ માટ( ઘર મકાન ભlથા લોન તેમજ
વાહન માટ( આગોતર રકમ
હાલની યોજનામાં અને નહ(ર પïિતમાં િવ'તરણ,
મરામત, આIુિનકરણ અને rુધારણા

સૌરા{’ િવ'તારની હયાત નહ(ર િસwચાઇ સી'ટમને
ઉદવહન િસwચાઇ સી'ટમમાં ફ(રવવાના કામો

ધરોઇ ડ(મની આeુ બાeુ ના િવ'તારનો "વાસન 'થળ
તર ક( િવકાસ

૨૯૫૦૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૨૮.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૬૨૬૪.૩૯ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૧૦૨૦.૦૦

૫૦૦.૦૦

રાિસwવ. રાજકોટ, રાિસwયોવ. રાજકોટ
અને ભાિસwયોવ. ભાવનગર

rુrવ
ુ -૨, મહ(સાણા

ડમાંડ-૬૬ (નોમ= લ) નાની િસZચાઈ યોજનાઓ ના કામો
સરફ( સ વોટર: પંચાયતોને સહાયક અRુદાન:
ડાયવરઝન યોજના :(નાની િસwચાઈનાં કામો): eુ દ

૨૪.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

eુ દ Žજ4લા પંચાયતો
મોડ(લ નાની િસwચાઈ યોજનાના કમા ડને સં$ ૂણ+ • પ
ઈર ગેશનમાં ક વટ+ કરવા બાબત.

૯૧૭.૧૧ રાપંિસwવ., રાજકોટ

પંચાયતોને સહાયક અRુદાન: ડાયવરઝન યોજના
:(નાની િસwચાઈનાં કામો): eુ દ eુ દ Žજ4લા પંચાયતો:
s. ૧ લાખથી ઓછા ખચ+ વાળા ચેકડ(મોના બાંધકામની

૬૮૮.૭૫ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

જોગવાઈ
પંચાયતોને સહાયક અRુદાન: ડાયવરઝન યોજના
:(નાની િસwચાઈનાં કામો): eુ દ eુ દ Žજ4લા પંચાયતો:

૬૪.૩૨ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

નાની િસwચાઈનાં કામો માટ( સહભાગી િસwચાઈ qયવ'થા
પંચાયતોને સહાયક અRુદાન: ડાયવરઝન યોજના
:(નાની િસwચાઈનાં કામો): eુ દ eુ દ Žજ4લા પંચાયતો:
$ ૂરથી Rુકસાન પામેલ નાની િસwચાઈનાં કામોના

૧૩૨૯.૮૨ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

ર પેર •ગ
પંચાયતોને સહાયક અRુદાન (oૂવા અને તળાવો
બાંધવા અને

ડાં કરવા િનભાવ ): eુ દ eુ દ Žજ4લા

૨૩૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

પંચાયતો
રચાy ના કામો

૩૫.૦૦ રાપંિસwવ., રાજકોટ

લŒપ "ોિવઝન

૭૫.૯૪ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

પંચાયતોને સહાયક અRુદાન (oૂવા અને તળાવો
બાંધવા અને

ડાં કરવા િનભાવ અને મરામત કામ):

eુ દ eુ દ Žજ4લા પંચાયતો: ગત અછતના ગાળા

૪૪૮.૭૨ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

દરŒયાન ખાતાક ય ધોરણે શs કરાયેલ અને અI ૂરાં
રહ(લાં કામો માટ( જોગવાઈ
પંચાયતોને સહાયક અRુદાન (oૂવા અને તળાવો
બાંધવા અને

ડાં કરવા િનભાવ અને મરામત કામ):

eુ દ eુ દ Žજ4લા પંચાયતો: હાલની નાની િસwચાઈ
યોજનાઓ, આડબંધો અને અRુJવણ તળાવોની
rુધારણા

૧૧૮૯.૩૧ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

પંચાયતોને સહાયક અRુદાન (oૂવા અને તળાવો
બાંધવા અને

ડાં કરવા િનભાવ અને મરામત કામ):

eુ દ eુ દ Žજ4લા પંચાયતો: હાલની નાની િસwચાઈ

+ ુ કચેર ઓ
૬૯૩.૭૯ િવભાગ ની િવિવધ વFળ

યોજનાઓના િવ'તરણ, આIુિનકરણ અને rુધારણા
oુ વાઓ અને તળાવો બાંધવા અને

ડાં કરવા

૩૯૮૦.૬૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

નમ+દા Sુ\ય નહ(ર માંથી નીકળતી eુ દા eુ દા જળાશયો
અને rુજલાS્ rુફલાS્ '"ેડ•ગ ક(નાલ rુધીની

+ ુ કચેર ઓ
૩૩૯૧૩.૧૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ

પાઈપલાઈનોની મરામત અને 9ળવણી
પંચાયતોને સહાયક અRુદાન: યં8 સામhી અને સાધન
સામhી
યં8 સામhી અને સાધન સામhી (રાãય સરકાર)

મોજણી અને સંશોધન: પંચાયતોને સહાયક અRુદાન

૫૧.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૨૪૭.૨૭ િસwયાંવ અમદાવાદ અને વદોદરા

૧૬.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

ગાંપિં સwવ. ગાંધીનગર. , 'ટ(ટ વોટર

નાની િસwચાઈ ની પાંચવ• ગણતર

૪૨૪.૦૪

ધાતરવાડ -૨ િસwચાઈ યોજના

૨૩૨.૨૫ ભાિસwયોવ. ભાવનગર

ડ(ટા સે ટર, ગાંધીનગર

ઠ(બી િસwચાઈ યોજના

૪.૬૪ ભાિસwયોવ. ભાવનગર

વડ િસwચાઈ યોજના

૬.૫૦ ભાિસwયોવ. ભાવનગર

જસાપર માંડ વા િસwચાઈ યોજના

૦.૯૩ ભાિસwયોવ. ભાવનગર

સારણ િસwચાઈ યોજના

૨.૭૯ ;ા"િનવ રાજકોટ

બાંટવા (ખારો) િસwચાઈ યોજના

૨૧.૩૭ રાિસwયોવ. રાજકોટ

અડવાણા ધોળકા િસwચાઈ યોજના

૧૪.૮૬ ;ા"િનવ રાજકોટ

મોટા Dુજર યા િસwચાઈ યોજના

૫૫.૭૪ રાિસwયોવ. રાજકોટ

લઝર કોટડા િસwચાઈ યોજના

૧૩૯.૩૫ રાિસwયોવ. રાજકોટ

વેરાડ -૧ િસwચાઈ યોજના

૧૦.૨૨ ;ા"િનવ રાજકોટ

વેરાડ -૨ િસwચાઈ યોજના

૧૧.૧૫ ;ા"િનવ રાજકોટ

કાબરકા િસwચાઈ યોજના
વાઘડ યા િસwચાઈ યોજના
ગઢક િસwચાઈ યોજના
સોડવદર િસwચાઈ યોજના
ા ણી-૨ િસwચાઈ યોજના

૮.૩૬ ;ા"િનવ રાજકોટ
૨૩૨.૨૫ રાિસwયોવ. રાજકોટ
૦.૯૩ ;ા"િનવ રાજકોટ
૩૩.૮૦ રાિસwવ. રાજકોટ
૫૯.૧૮ રાિસwવ. રાજકોટ

દdડ િસwચાઈ યોજના

૫૮.૧૨ રાિસwયોવ. રાજકોટ

sપાર( લ બેર( જ િસwચાઈ યોજના

૧૨.૫૪ રાિસwયોવ. રાજકોટ

લાંક િસwચાઈ યોજના
ગvી કXુક
+ િસwચાઈ યોજના
rુવ_ િસwચ ાઈ યોજના

૨૭૮.૭૦

હિસwયોવ., હŒમતનગર

૫૭.૬૦ રાિસwવ. રાજકોટ
૭૧૫.૮૮ રાિસwવ. રાજકોટ

ઉ ડ-૪ (િનકાવા) િસwચાઈ યોજના

૪૬.૪૫ રાિસwયોવ. રાજકોટ

િમનસર વાણાવડ િસwચાઈ યોજના

૧૨.૦૮ રાિસwયોવ. રાજકોટ

સસોઈ-૨ િસwચાઈ યોજના

૧૩.૦૧ રાિસwયોવ. રાજકોટ

ભાખરવડ િસwચાઈ યોજના

૧૬.૭૨ રાિસwયોવ. રાજકોટ

ઓઝત પીકઅપ િવયર

૯.૨૯ રાિસwયોવ. રાજકોટ

વડોદરા જવાન$ુરા િસwચાઈ યોજના

૯.૨૯

ઉતાવલી િસwચાઈ યોજના
પા×ુzં ા જળસંપિ2 પ રયોજના

હિસwયોવ., હŒમતનગર

૧૮.૫૮ રાિસwયોવ. રાજકોટ
૯.૨૯ અિસwયોવ અમદાવાદ.

ગોરઠ યા બેર(જ $ુન:"ભરણ યોજના

૪૬.૪૫ અિસwયોવ અમદાવાદ.

િસદસર (ઉિમયાસાગર) જળસંપિ2 યોજના

૧૦.૨૨ રાિસwયોવ. રાજકોટ

સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજના Aતગ+ત
નાના ચેક ડ(મ
Rુકશાન પામેલ ચેકડ(મને $ુન:'થાિપત અને
મજ© ૂતીકરણ Rું કામ
$ ૂણ+ જળhામ યોજના
સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજના Aતગ+ત
મોટા ચેક ડ(મ
જળ સંવધ+ન માટ( તળાવો |ડા કરવા
ઈ zોડા ખાતે સાબરમતી નદ પર સંતસરોવર ર ચાy
બેર( જ / આડબંધRું બાંધકામ
િશwઘોડા-૨ આડબંધ િસwચાઈ યોજના
ર¢ ટા કાલાવડ િસwચાઈ યોજના

+ ુ કચેર ઓ
૧૧૧૪.૭૮ િવભાગ ની િવિવધ વFળ

૫૨૯૩.૭૦ િવભાગની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૩૯૨૧.૮૫ િવભાગની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

+ ુ કચેર ઓ
૭૯૧૩.૫૯ િવભાગની િવિવધ વFળ

૧૩૫૯.૧૧ િવભાગની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૧૮૫.૮૦ અિસwયોવ અમદાવાદ.
૯૫.૬૯ ;ા"િનવ રાજકોટ
૨૬૦.૧૨ ;ા"િનવ રાજકોટ

કાંસ સફાઈ તેમજ યોnય વરસાદ પાણી !ારા
$ુન:"ભરણ અને પાણીની Dુણવ2ા Aગે સમયાંતર(

૧૩૨૩.૮૧ િવભાગની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

દ( ખર( ખ િનયં8ણ
સાબરમતી જળાશય યોજનામાંથી oૂબા-ધરોઈ ર વસ+
ક(નાલRું બાંધકામ
ચમનાબાઈ સરોવર ફ ડર ક( નાલ, આરામDૃહ અને હ(ડ
વ§સ+R ું $ુન:'થાપન
િશwગોડા આડબંધ નં. ૧ અને ૨
હ રપરા ખાતે મોટા ચેક ડ(મ Rું િનમા+ણ

૧૧૧.૪૮

હિસwયોવ., હŒમતનગર

ુ -૨, મહ(સાણા
૧૩.૯૩ rુrવ
૧૭૧.૮૬ ;ા"િનવ રાજકોટ
૨૬૬૧.૫૦ rુrવ
ુ -૨, મહ(સાણા

ઓઝત નાની િસwચાઈ યોજના
રાિનwગપરા િસwચાઈ યોજના

૧૦૨.૧૯ રાિસwયોવ. રાજકોટ
૨૩.૨૨ ભાિસwયોવ. ભાવનગર

કંડોરના િસwચાઈ યોજના

૪.૬૪ ;ા"િનવ રાજકોટ

મહાદ(િવયા િસwચાઈ યોજના

૪.૬૪ રાિસwયોવ. રાજકોટ

કાનાવ ડયા િસwચાઈ યોજના

૮૩૬.૦૯ રાિસwયોવ. રાજકોટ

કનેસરા-૨ િસwચાઈ યોજના

૧૩૦.૯૯ રાિસwયોવ. રાજકોટ

નદ અથવા નહ(રો થી ઉદવહન િસwચાઈ યોજના

૨૦૦.૦૦ Dુજસંિવિન ગાંધીનગર

અટલ iુજલ યોજના
Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમ લ.ના ટ ૂબવેલમાં
દબાણીય િપયત નેટવક+ પïિત થી કામ
વલાસણા ખાતે બૈર(જ Rું િનમા+ણ

૧૦૦૦.૦૦ Dુજસંિવિન ગાંધીનગર
૫૦૦.૦૦ Dુજસંિવિન ગાંધીનગર
ુ -૨, મહ(સાણા
૨૩૨૨.૪૭ rુrવ

ડમાંડ-૬૬ (નોમ= લ)f ૂર િનયં*ણ યોજનાઓ ના કામો
$ ૂર િનયં8ણ: િસિવલ કામ
$ ૂરનો સામનો કરવાના સાધનો માટ( યં8 સામhી અને
સાધન સામhીની ખર દ
$ ૂર િનયં8ણ: Sુ4ક બાંધકામ (સરકાર "ભાગો)
$ ૂર િનયં8ણ: Sુ4ક બાંધકામ (પંચાયતોને સહાયક
ુ ાન)
અRદ

૪૯.૪૦
૩૧૬.૫૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૨૮૪૮.૦૨ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

+ ુ કચેર ઓ
૨૬૦૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ

કાંસ સફાઈ : િસિવલ કામ

૮૧૫.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

કાંસ સફાઈ : િસિવલ કામ મરામત અને જળવણી

૧૬૫.૦૦ રાપંિસwવ., રાજકોટ

તાપીપાળા યોજનાના હાલના $ ૂર ર;ણ કામોના િનભાવ
અને મરામત
તાપી નદ ના હ(ઠવાસમાં $ ૂર ર;ણનાં પગલાં

૨૦૦.૦૦ r ૂિસwયો. rુર ત
૨૦૦.૦૦ r ૂિસwવ rુરત

વણાકબોર આડબંધ પર '×ુઈસ દરવા9Rું મરામત
કાય+ તેમજ ના-ુaના Sુવાડા ગામ નaક ર;ણાbમક

૫૦.૦૦ મિસwવ., નડ આદ

દ વાલ
ધોલકા, તા. અમદાવાદ ખાતે $ ૂર િનયં8ણRું કામ

૧૦૦.૦૦ અિસwયોવ અમદાવાદ.

ભામોસણા ગામ ખાતે $ ૂર િનયં8ણRુ કામ

૪૦૦.૦૦

દ ;ણ Dુજરાત અને સૌરા{’માં $ ૂર િનયં8ણ દ રયાઈ
ધોવાણ અટકાવવાના કામો
gift city
મોજણી અને સંશોધન સ હત કાકરાપાર િસwચાઈ ;ે8
હ(ઠળની પાણી િનકાલ યોજના

ુ -૨, મહ(સાણા
rુrવ

૩૩૨૫.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ
૨૨૦૦.૦૦ અિસwયોવ અમદાવાદ.
૪૨૫.૦૦ r ૂિસwવ rુરત,દયોવ વલસાડ.

ઉકાઈ પ રયોજના િસwચાઈ ;ે8 હ(ઠળની પાણી િનકાલ
યોજના
મોજણી અને સંશોધન સ હત મહ તબàા-૧ િસwચાઈ
;ે8 હ(ઠળની પાણી િનકાલ યોજના

૬૭૪.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૧૧૫૭.૦૦ મિસwવ., નડ આદ

અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહ(સાણા, સાબરકાંઠ ા,
rુર( zનગર ખાતે પાણી િનકાલ યોજના અને

૨૫૮૪.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

$ુન:"ભરણનાં કામો
ખાર કટ ક(નાલને ન]ું sપ આપ]ું િવભાગ-૧, ૮૧૦૦ થી
૨૩૮૩૦ મીટર rુધી, િવભાગ-૨ ૦થી ૪૧૨૦ મીટર

૧૫૪.૦૦ અિસwયોવ અમદાવાદ.

rુધી
કો'ટલ "ોટ(§શન વક+ ગોપનાથ મં દર નaક

૨૦૦.૦૦ ભાિસwયોવ. ભાવનગર

ુ Hુ ચત (િત માટ) મોટG અને મVયમ િસZચાઈ યોજનાઓ ના કામો
ડમાંડ-૯૫ અ2Y
હાલની યોજનાઓમાં અને નહ(ર પïિતમાં િવ'તરણ,
મરામત, આIુિનકરણ અને rુધારણા

+ ુ કચેર ઓ
૬૧૦.૫૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ

ુ Hુ ચત (િત માટ) નાની િસZચાઈ યોજનાઓ ના કામો
ડમાંડ-૯૫ અ2Y
iુગભ+ જળ : અ ય ખચ+: અRુr ૂ ચત 9િત પેટા યોજના
9ળવણી: પાણીના ટાંકા: િવિવધ Žજ4લાપંચાયતો માટ(
ુ ૂચત 9િત પેટા યોજના
અRr
(એસ.સી.એસ.પી.) Aતગ+ત નદ અથવા નહ(ર ો થી
ઉદવહન િસwચાઈ યોજના
જળ સંચય ના કામો *વા ક( તળાવો

ડાં કરવાં,િવગેર(

૪૧૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૧૬૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૧૦૦.૦૦ Dુજસંિવિન ગાંધીનગર

૧૫૯૫.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

ુ ૂચત 9િત પેટા યોજના (એસ.સી.એસ.પી.)
અRr
ુ વેલ તથા આRુસાંગીક મશીનર ફ ટ કર
Aતગ+ત ટ બ

૨૦૦.૦૦ Dુજસંિવિન ગાંધીનગર

આપવાના કામો.

ુ ૂHચત જન(િત માટ) મોટG અને મVયમ િસZચાઈ યોજનાઓ ના
ડમાંડ-૯૬ (kાયબલ)અ2Y
કામો
વન ની વત+માન ક મત Rુ જગલ
ં
ખાતા ને «ુકવXું
દમણગંગા પ રયોજના
કરજણ િસwચાઈ યોજના

ખેx ૂતોના સહયોગથી િસwચાઈ qયવ'થાની rુધારણા

૫૦૦.૦૦ જમીન સંપાદન
૧.૦૦ દયોવ વલસાડ.
૨૫.૦૦ વિસwવ., વડોદરા ,ઉિસવ ઉકાઈ

૧૫૯૨.૨૫ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

હાલની યોજનામાં અને નહ(ર પïિતમાં િવ'તરણ,
મરામત, આIુિનકરણ અને rુધારણા

૭૩૭૪.૫૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ
૫.૦૦ r ૂિસwવ rુરત

પાર તાપી લwક
ચwચાઈ ઉદવહન યોજના, વલસાડ
કો લયાર િસwચાઈ યોજના

૧૬૦૦.૦૦ દયોવ વલસાડ.
૨૫.૦૦ પાયોવ. ગોધરા

ઉકાઈથી ગોરધા િવયર rુધીની કડ sપ નહ(ર

૧૦૦૦.૦૦ ઉિસવ ઉકાઈ

ઉકાઈ-$ ૂણા+ હાઈ લેવલ ડાબાકાંઠ ા નહ(ર

૩૦૦૦.૦૦ ઉિસવ ઉકાઈ

પાનમ હાઈ લેવલ નહ(ર

૪૦૦.૦૦ પાયોવ. ગોધરા.

કડાણા ડાબાકાંઠા હાઈ લેવલ નહ(ર
તાપી કરજણ ર વર લ•ક પાઇપ લાઇન પ રયોજના

૬૦૦૦.૦૦ પાયોવ. ગોધરા
૧૮૬૦૦.૦૦ વિસwવ., વડોદરા અને ઉિસવ ઉકાઈ

ુ ૂHચત જન(િત માટ) નાની િસZચાઈ યોજનાઓ ના કામો
ડમાંડ-૯૬ (kાયબલ) અ2Y
નાની િસwચાઈનાં અ ય કામો

ઉદવહન િસwચાઇ યોજનાઓના િનભાવ અને 9ળવણી

૪૫૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૨૦૦૦.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

કાલી-૨ િસwચાઈ યોજના

૨૧.૦૦ પાયોવ. ગોધરા

ધોળ િસwચાઇ યોજના

૯૫.૫૦ વિસwવ., વડોદરા

ખેડ વા િસwચાઈ યોજના

૨૦૦.૦૦

સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજના Aતગ+ત
નાના ચેક ડ(મ
તળાવોRું બાંધકામ અને

ડાં કરવાં

પાનમ નદ પર સંતરોડ આડબંધ
સરદાર પટ(લ સહભાગી જળસંચય યોજના Aતગ+ત
મોટા ચેક ડ(મ
નદ અથવા નહ(રો થી ઉદવહન િસwચાઈ યોજના
કડાણા યોજના આધા રત ઉદવહન િસwચાઈ યોજના

હિસwયોવ., હŒમતનગર

૨૩૬.૯૨ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૮૫.૦૦ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ
૭.૦૦ પાયોવ. ગોધરા.
૪૬૧૫.૦૪ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૩૩૭૯.૯૨ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ
૧૧૦૦૦.૦૦ પાયોવ. ગોધરા.

પાનમ જળાશય આધા રત ઉદવહન િસwચાઇ યોજના :
પંચમહાલ Žજ4લાના ગોધરા, શહ(રા, કાલોલ, ઘોઘંબા

૧૧૦૨૦.૦૮ પાયોવ. ગોધરા.

તા×ુકા ના $ુવfય પ ીમા ખેતી માટ(
પંચમહાલ અને મ હસાગર Žજ4લાના ૩૮ ગામોના ૫૩
તળાવોના ૮૫૦૦ હ(§ટર જમીનને િસwચાઇ માટ( પાણી
$ુTુ પાડ]ુ

૭૫૦૦.૦૦ પાયોવ. ગોધરા.

સોનગઢ, િનઝર અને ઉ•છલ યોજના આધા રત ઉ!હન
િસwચાઇ યોજના
"ધાન મં8ી િષ િસwચાઇ યોજના હર ખેત કો પાની
ુ ુ ચત જન9િત પેટા યોજના હ(ઠળ નાની િસwચાઈ
અRr
માટ( ની ખાસ જોગવાઈ (Dુજરાત પેટ ન+)

૩૩૦૦૦.૦૦ ઉિસવ ઉકાઈ
૭૦૦૦.૦૦ Dુજસંિવિન ગાંધીનગર

૭૩૦૩.૫૫

આ દ9િત િવકાસ
િવભાગ,સ ચવાલય,ગાંધીનગર

જળ સંપિB િવભાગ ના •ૂલ પગાર
જળ સંપિB િવભાગ ના •ૂલ પગાર
સરદાર સરોવર નમ=દા િનગમને વોટર ચાજ•સ પેટ)
ફાળવેલ રકમ

•ુ લ

૭૧૭૪૩.૫૮ િવભાગ ની િવિવધ વFળ
+ ુ કચેર ઓ

૮૦૦૦.૦૦ સ.સ.ન.િન. લ. ગાંધીનગર

૫૪૯૩૬૧.૧૯

કરણ-૧૨
પાણીના દર ]ગે િનિત િવષયક ઠરાવ
“• પ ઈર ગેશન તથા '"•કલર ઈર ગેશન માટ(
"વત+માન વહ(ણ િસwચાઈ દરોમાં ૫૦ ટકા રાહત
આપવા બાબત.”
Dુજરાત સરકાર
નમ+દા,જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ
ઠરાવ ‹માંક: ડબ4jુટ આર/૨૦૦૫/૪૧/પી
સ ચવાલય, ગાંધીનગર.
તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦
વંચાણે લીધાં:
નમ+દા,જળસંપિ2,

પાણી

$ ુરવઠા

અને

ક4પસર

િવભાગનો

ઠરાવ

‹માંક:

ડબ4jુટ આર/૨૦૦૫/૪૧/પી, તા.૦૩/૦૨/૨૦૦૭.
f ૂવ=‹ ૂિમકા:
ુ અને
રાãયના િસwચાઈ જળાશયો, નહ(રો, નો ટફાઈડ નદ ઓ વગેર(માંથી ખેતી િવષયક હ(Fઓ
બનખેતી િવષયક હ(F ુઓ માટ( અપાતા પાણીના દર અને તેની શરતો તા.૦૩/૦૨/૨૦૦૭ના ઠરાવ
‹માંક: ડબ4jુટ આર/૨૦૦૫/૪૧/પી અ વયે નà કરવામાં આવેલ છે . *માં જોગવાઈ નં.૪ નીચે
Sુજબની છે .
“• પ ઈર ગેશન તથા '"•કલર ઈર ગેશનમાં સતત પાણી આપવાની " ‹યા હોય છે. તેથી
તેમાં પરં પરાગત ર તે પાણીની સં\યા નà કર શકાય નહ•. આથી, • પ ઈર ગેશન તથા '"•કલર
ઈર ગેશન !ારા લેવાતા *-તે પાકમાં, િસwચાઈની "bયેક િસઝનમાં *ટલા સરાસર પાણ વહ(ણ
િસwચાઈમાં જsર બનતા હોય તેટલા પાણની ગણતર કર ને તે Sુજબના oુલ દરના • પ ઈર ગેશન
માટ( વહ(ણ િસwચાઈના દરના ૩૫ ટકા દર અને '"•કલર ઈર ગેશન માટ( વહ(ણ િસwચાઈના દરોના ૬૫
ટકા દર રહ(શ.ે ”
રાãયમાં માઇ‹ો ઇર ગીશન સી'ટમનો qયાપ વધારવા માટ( અને િસwચાઇના પાણીનો કાય+;મ
ઉપયોગ કરવા માટ( * ખેxુત હયાત ક(નાલના માળખામાંથી પાણી મેળવે છે તેઓ માઇ‹ો ઇર ગેશન
સી'ટમ મારફત િસwચાઇ કર( છે /માઇ‹ો ઇર ગેશન સી'ટમ અપનાવે તેઓ ને ઉપર Sુજબના દરોમાં
૫૦% રાહત આપવામાં આવે તો • ૂબ જ ઝડપી માઇ‹ો ઇર ગેશનનો qયાપ વધે અને પાણીનો
કરકસરjુકત અને કાય+;મ ઉપયોગ થતાં મયા+ દત પાણીના જlથાથી વIુને વIુ િવ'તારને િસwચાઈ
માટ( પાણી ઉપલMધ થાય તથા પાક ઉbપાદન વધે તથા ખેxૂતોની આવકમાં પણ વધારો થાય.

ઉપjુ§+ ત બાબતોને gયાને રાખીને • પ ઈર ગેશન તથા '"•કલર ઇર ગેશનના દરમાં ૫૦%
રાહત આપવાની બાબત િવચારણા હ(ઠળ હતી. *ના અRુસધ
ં ાને જળસંપિત િવભાગ !ારા • પ
ઇર ગેશન તથા '"ીકલર ઇર ગેશન !ારા લેવાતા * – તે પાકમાં, િસwચાઇની "bયેક િસઝનમાં *ટલા
સરાસર પાણ વશેણ િસwચાઇમાં જsર બનતા હોય તેટલા પાણીની ગણતર કર ને તે Sુજબના oુલ
દરના • પ ઇર ગેશન માટ( વહ(ણ સ•ચાઇના દરના ૧૭.૫ ટકા દર અને '"ીકલર ઇર ગેશન માટ(
વહ(ણ િસwચાઇના દરોના ૩૨.૫ ટકા દર થાય
ઠરાવ:
• પ ઈર ગેશન તથા '"•કલર ઇર ગેશનમાં સતત પાણી આપવાની " ‹યા હોય છે . તેથી
તેમાં પરં પરાગત ર તે પાણીની સં\યા નà કર શકાય નહ•. આથી • પ ઈર ગેશન તથા '"•કલર
ઇર ગેશન !ારા લેવાતા *-તે પાકમાં, સી'ટમનો qયાપ વધારવા માટ( અને િસwચાઇના પાણીનો
કાય+;મ ઉપયોગ કરવા માટ( * ખેxુત eુથો હયાત ક(નાલના માળખામાંથી પાણી મેળવી, માઇ‹ો
ઇર ગેશન સી'ટમ મારફતે િસwચાઇ કરશે તે ખેxુત eુથોને "વત+માન િસwચાઈના દરમાં ૫૦ % રાહત
આપવામાં આવશે.
જળસંપિ2 િવભાગ !ારા િસwચાઇ માટ( અપાતા પાણીના દરોમાં "િત િસwચાઇ વષ‘ ૭.૫ ટકાના
ધોરણે ઉ2રો2ર વધારો કરવાની * જોગવાઈ અમલમાં છે તે બાબતે કાળaભર િવચારણાના Aતે,
રાãયના ખેxૂતોને રાહત આપવાના હ(F ુથી િસwચાઈના હ(F ુથી અપાતા પાણીના દરોમાં દર વષ‘
ઉતરો2ર ભાવ વધારો નીચે જણાqયા Sુજબ નà કરવાRું ઠરાવવામાં આવે છે.
આ ¥ક
ૂ મો સરખા ‹માંકની ફાઈલ ઉપર નાણા િવભાગની તા.૦/૦૨/૨૦૨૦ની નdધથી મળે લ
સંમિત અRુસ ંધાને "િસï કરવામાં આવે છે .
Dુજરાતના રાãયપાલJીના ¥ક
ૂ મથી અને તેમના નામે,
(એ.ડ .પરમાર)
ઉપસ ચવ (જળ સંપિત)
નમ+દા,જળસંપિ2, પાણી $ ુરવઠા અને ક4પસર િવભાગ

કરણ-૧૩ (િનયમ સં&હ-૧૪)
કાય# કરવા માટ) નકકG કર) લા ધોરણો.
‹મ

િવિવધ "] ૃિ2ઓ/કાય+‹મો.

૧

િસwચાઇ યોજનાઓ.

ધોરણો.
નં.મીસે/૧૦૮૪/૨૯૬/આઇ. તા.૯/૧/૯૦
મોટ િસwચાઇ યોજના -૧૦૦૦૦ હ(કટરથી વધાર( .
મgયમ િસwચાઇ યોજના -૨૦૦૦ ૧૦૦૦૦ હ(કટર
નાની િસwચાઇ યોજના -પ૦૦ - ૨૦૦૦ હ(કટર(રાજય હ'તક)
નાની િસwચાઇ યોજના -પ૦૦ હ(કટર rુધી(પંચાયત હ'તક)

૨

ઇ9રદારોની કામો માટ(

માગ+ અને મકાન િવભાગ.

ટ( ડર ભરવાની નાણાંક ય

નં.આરaએન6૬૦૮૯/૮/પાટ+ -૧/સ તા.૬/૮/૨૦૧૧ Sુજબ

મયા+દા

છે 4લા 8ણ વષ+માં કર( લ કામો.
વગ+- અઅ – અમયા+ દત.
વગ+- અ-

s!. ૭૦૦ લાખ rુધીના

વગ+- બ-

s!. ૩૦૦ લાખ rુધીના

વગ+- ક-

s!. ૧૫૦ લાખ rુધીના

વગ+- ડ-

s!. ૧૦૦ લાખ rુધીના

વગ+- ઇ-૧- s!. ૫૦ લાખ rુધીના
વગ+- ઇ-ર
૩

ચેકડ(મોના કાય+‹મ

s!. ૧૫ લાખ rુધીના

તમામ નાના મોટા ચેકડ(મના કામો ટ( ડર " ‹યાથી થાય છે .

કરણ-૧૪

૧.

૧.

િવ(5ુWપે ઉપલ•ય મા હતીઃ-

િવભાગમાં િવ9Xુ સાધનોના ઉપયોગથી િવભાગની રોજબરોજની વહ વટ /તાંિ8ક બાબતોની
કામગીર કરવામાં આવી રહ છે .

ર.

આ િવભાગ હ(ઠળની ;ેિ8ય કચેર ઓ સાથે મા હતીની આપલે ઇ-મેલથી કરવામાં આવી રહ છે .
િવભાગમાં ઉપસ ચવJીથી ઉપરના ક;ાના અિધકાર ઓને aએસવાન કનેકટ વીટ આપવામાં
આવેલ છે.

૩.

આ િવભાગની વેબસાઇટ પણ બનાવીને િવભાગની કામગીર Aગેની મા હતી વેબસાઇટ પર 9હ(ર
કરવામાં આવેલ છે .

કરણ-૧૫
મા હતી મેળવવા માટ) નાગ રકોને ઉપલOધ સવલતોની િવગતો

૧૭.૧

મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અ વયે મા હતી મેળવવા માટ( િવભાગની વેબ સાઇટ નીચે Sુજબ

કાય+રત છે .
http://guj-nwrws.gujarat.gov.in
ઉકત વેબસાઇટ પર આ મા હતી ઉપલMધ થાય તેવી qયવ'થા કરવામાં આવી છે .

કરણ-૧૬
મા હતી મેળવવા માટ) નાગ રકોને ઉપલOધ સવલતોની િવગતો

૧૭.૧

મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અ વયે મા હતી મેળવવા માટ( નમ+દા, જળસંપિ2, પાણી $ુરવઠા

અને ક4પસર િવભાગ, Mલોક નં.૯/૫, નવા સ ચવાલય, ગાંધીનગર ખાતે નીચે Sુજબની rુિવધાઓ ઉપલMધ
કરાયેલ છે .


િવભાગની કચેર ખાતે Mલોક નં.૯ ના "થમ માળે કચેર hંથાલય શs કરાયેલ છે . જયાં અિધિનયમના
૧૭ મોડjુલRું વો4jુમ Sુક ાયેલ છે . ઉપરાંત જળસંચયની યોજના, િસwચાઇ યોજનાઓ, ચેકડ(મની
યોજનાઓ વગેર(ની મા હતી, સા હbય રાખવામાં આવેલ છે . ઉપરાંત િવભાગ હ'તકના બોડ+ /
કોપ_ર( શન, Dુજરાત જળસંપિ2 િવકાસ િનગમ લ., વા4મી, પાણી $ુર વઠા બોડ+ , ગેર વગેર( !ારા
"કાિશત કરતા સામિયકો/ મેગે ઝનો વગેર( પણ રાખવામાં આવેલ છે .



િવભાગની વેબ સાઇટ નીચે Sુજબ કાય+રત છે .
http://guj-nwrws.gujarat.gov.in
ઉકત વેબસાઇટ પર આ મા હતી ઉપલMધ થાય તેવી qયવ'થા કરવામાં આવી છે .

