
riqtatct, crrlr, c[€ G.]tlgr rrti. clut [i$n
hcrtrct .tsoq'ft Rc<tt tl{ara dE[ cu.gst

qqra{a"{l strfldt"j R{taqt 5?c{t ou.orct.

cJ?t?t.ct tt?gt?

rlr{tarct, c,tu{, cl€ R{qt rrti. c,ttq [Q.st+t [d.c,ttct,

uRqa gulg 
' {grt/to?o??,/i.3vne/&

ttQ.qtetq, ctlt{l+cre.

dl.?c/t?/?o??

Ukl.4ctl. :-

{r{tatd, rttq, clqs Rulqt r*ti. c,11a O.stu ld.ertcr &otndl Rc<tr riqtqa aert

ctrcjst riqra{d'ft s{fl?rrUi Rer.t sraluotlq eitce{ fli. qte,r, ce{qrellq4, r+tstct

+[+tttt"t(ttuman Resources)i. ctctcu. U*iL arcft{,{l qr?Rqta(capacity Buitding),

rtttrtuta Uga otcu.cqj (strengthening of organization) *c{.t Uqtrrtf tati edi UQu.ttct

(Good Governance)'tt crttct3Q Rc<trzcu,gsr riqre{a'0 s{flritq R{Agr s{ta. a.'rt

ateqil ueell .ldt.rd[ r+trargzstelqc^R qg st{aq (Etficient) ?{a c{g

r4u?51.?8(Effective) Gtattctcl.l. uiil"{l ottotct Q.utegtt .lotn edl. glr.t Qutagtt+t r,^ii.

Rctuzarclsr rlutqct'ft strflrrt1"j .r6t.rdt Ut{r.?gr,rou. &qen R{aqr secr"j "{lA"{l
RctR G.era sec{tt{i rrttd.a D.

qRu.a 
'-

r.. @'a u[l..l.req s{{t st{qsR'u us?gt -, ro 4i s{fl R{taet"ft r].crqui

seqtrti r,uQ.e D. S t?ror ficruct .\sn'{l Bc<-tr /cu.c1sr riqtqa'0 str{r,lqi
oetQa[l Rqa s{{[ st{q,eRi carcr€rrti qrct4 qtq E } h{ r s{qtfldt {t}
s{fl{i ulca qfiutdl. 6qctc*{ D } hz cls-Iq?itcft q].qr+r?iL,/srr+1"j ?,r+r?sr?8

r,tuc{lsegt erra{ E } h e I r,ic-\{ urafl s?cu detr slfl"tl stalauat"j ulagt

titl ettctctt'ti .ld{ uu. fd.etcr .]oq'ft Rcrtr /cucjst riqrala'ft sil{trril"j
qrtd{?atfl-toes :+r+r{l Rflaqr rsrer e?ati r,ttqlera srqr{l rrrtO.at D. I uic'l'tf

(d.cta.rte stalglt'ftl lvot D.



8{ Q.crtrcvsl{"j aru R{taet"ft arflr,t

t
crl{r.{ Rcrtr tiqta{az dtcjst. ri?{r4a,[l

slflritg Rflaqr
ctL.O?,/OtZeOAg €11

ctl..tg /01/ ?O?3

?. at.otzot,rtotg eII at.q.szotzeots eeF.a{t't dr{t}l. Rc<tt riqta{a silflrrt1"j

utlae Rccu Rflagt qREI\e-a 1n<,r Raa e{lc{i Rc<u riqra{a'ft d[]i srar

Lsc{lr€-g :{i eetlQq latrrtl ur{nt? seor,j e.}e].. qgrti, crH.t:{ Rcqr qlrre{a

strfl?rtl. gtet .tt.oezotzeoas dl at.tszoi.,raoet e?ltttot qfat'tt .st tso[i

dra1sr riqtqa s{flr,il"j Lsc{l+a-v Uqrq R{aqr saor"j erle1.

3. Rflaqt 8?au.? flrr

ctt.3 t /ot,/ ?o ?3 gtllr+i

6t?r. R{taqt

0.sttt s[daas{l'ft

qclctta utO Actionabte points

s{fli qlsc{l t,trqqr"rL e.}e]..

(erqrflq[Ae ero-Is)

il.s€r'r r{fQsrfl

rir{lara, clrr{ cl€ R{gr qi c11{ [Q.sr+r [Q.ettct

s.

x. Rstu s[ilae"{l sil{t 6r?t uctsqra]'ft +gA'{I g{ti dr.oclo?/?o?3 gt{lui

R{taqt qc}qtct rl.1.u.r{lltiuruap. eX sact't1 ecBa1.

ct{t}r R{tAqt fllr srar G.a{a trsc0u Uqfc,r rits+tuJrldE G.q.t +t{a{{a{et]{i

Aflagr'tl sr{.tr6[ euq i. qrorcr gRR.t sr.u,ft r.tse]..

6qe-Iert R{taqt stals:{'u r,tuc{lsegrul s-lQs-ra dl U.t.[{r,r utcle[ilst"j

lttctat saot"j ecla1.

?,t1. atRqa urttot s{is.[l grtlct q? r,r[Qs tuir u[d.r(riqte{d),{l

ctt.?O,/t?,/?O?e eII r+Ate ritfl rrt"<ril. Gtcst? r{lSetr{i qta. D.

@.stqt, 6ua 5nc^t

u&
. UrR{ +t[dqa{l'tt dcta ttQ.qa{I, uu{to?{ qdt.ra [d.crr.r.ct, +tf{qtetq, cridl,tcre

. rq.lQg grrar +tQcr{l(.irrrqa),rt dcta u[i..tr{I, {qtalcr, qrr+ cks Rulqt uti c11q

Q.stn [d.crrr.cr., ufi.qretar, c[t{l,rcte



. q[Qs {ur{ uRqa{l(s.ct)'tt r,lctct uQ.q+{I, u.l.{to?{ q6tqa [d.cru.cL, +tf{.qrctq,
ctitll'tcra

o otlatot +t[dqa{l(qucttu), tu.{ta?{ q6[qa [Q.eu.ct, ufi.qrete{ c[t{l'tctr
. ild rrtlQsr{s{I, rir{ta{ct, ur}r cfcs Rr{qr rli clrlr festil lecrtct, +tfi.qrctar,

ctldl'tctt

. O.srn s0.aes{L lQ.stn sflae,ft sA.{, cJar?rcr ?trq, c(tll,tcra

. ?r{ Rcru ldsur r,tQsr{ts{l (By-Emait)

o eu.utr Rdrc 5r6cr

. ott.il..r,r. fildse $tle



પ રિશ ટ – ૩  

જ લા પચંાયતના િનર ણનો કાય મ (તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩) 

મ ઝોન ુ/ં 

ઓ ઝવર ુ ં નામ 

િન ર ણ કરનાર 

જ લાઓ   

 ુિન ર ણ કરવા ુ ં

છે તે જ લાઓ  

િન ર ણની તાર ખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ઉ ર ઝોન 
 

પાટણ મહસાણા તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૩ 

મ હસાગર  અરવ લી તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૩ 

મહસાણા બનાસકાઠંા તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૩ 

અરવ લી ગાધંીનગર તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

બનાસકાઠંા સાબરકાઠંા તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૩ 

ગાધંીનગર પાટણ તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩ 

સાબરકાઠંા મ હસાગર તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

૨ મ ય ઝોન  
 

અમદાવાદ ખેડા તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૩ 

વડોદરા આણદં તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૩ 

ખેડા પચંમહાલ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૩ 

દાહોદ છોટાઉદ રુ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

આણદં અમદાવાદ તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૩ 

પચંમહાલ દાહોદ તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩ 

છોટાઉદ રુ વડોદરા તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

૩ દ ણ ઝોન 
 
 
 
 

ભ ચ રુત તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૩ 

તાપી ડાગં તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૩ 

નમદા ભ ચ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૩ 

વલસાડ નવસાર  તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

રુત નમદા તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૩ 

નવસાર  તાપી તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩ 

ડાગં વલસાડ તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

૪ 

 

સૌરા  અને ક છ 
 

ક છ મોરબી તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૩ 

મનગર રાજકોટ તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૩ 

મોરબી રુ નગર તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૩ 

દવ િૂમ ારકા પોરબદંર તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

પોરબદંર મનગર તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૩ 

રુ નગર ક છ તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩ 

રાજકોટ દવ િૂમ ારકા તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

બોટાદ ભાવનગર તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૩ 

ગીર સોમનાથ ૂનાગઢ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૩ 

ભાવનગર અમરલી તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૩ 

અમરલી  ગીર સમોનાથ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૩ 

ૂનાગઢ બોટાદ  તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ 
 



ચેકલી ટ-૩ 

જ લા પચંાયત કચેર ના િનર ણ માટ ુ ંચેકલી ટ 

જ લા પચંાયત ુ ંનામ :-                             તા.      /૦૧/૨૦૨૩ 
મ ુ ો રમાકસ  

૧ 
કચેર ના અિધકાર /કમચાર ઓની હાજર  માટ ા કારની Attendance system નો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે? 

 

૨ 
કચેર  ખાતે રકડ માટ કો પે ટરની યવ થા કરવામા ંઆવલે છે ક કમ ? તનેો યો ય 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે ક કમ?  

 

૩ 
કચેર  કાયપ ધિત જુબ શાખામા ં મળતી ટપાલોની ન ધણી તેના ર ટરમા ં

સમયસર કરવામા ંઆવ ેછે ક કમ ? 

 

૪ 
શાખામા ંરકડ ળવણી યવ થત ર તે કરવામા ંઆવે છે ક કમ?  

(છે લે કરવામા ંઆવેલ રકડ વગ કરણની િવગત આપવી) 

 

૫ રકડ ડ ટાઈઝેશનની પડતર કામગીર ની િવગતો.    

૬ 
છે લ ેકરવામા ંઆવેલ ગ, ઘ વગના રકડના િનકાલની િવગતો તેમજ બાક  િનકાલની 

િવગતો.  

 

૭ 
તકદાર ના પડતર કસની િવગતો, કટલા સમયથી પડતર છે ? તથા પડતર રહવાના 

કારણો (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૮ 
ાથિમક/ખાતાક ય તપાસ પડતર કસની િવગતો, કટલા સમયથી પડતર છે?  તથા 

પડતર રહવાના કારણો  (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૯ 
ાથિમક/ખાતાક ય તપાસના ણ વષ કરતા વ  ુ સમયથી પડતર રહલ કસની 

સં યા તથા તેની િવગતો.   

 

૧૦ 
તપાસ અહવાલ િવભાગ / િવકાસ કિમ રની કચેર ને મોકલવાના બાક  હોય તો તેની 

િવગતો.  

 

૧૧ 

ફ સ પાચં વષ ણૂ કરલ હોય અન ે િનયિમત િનમ ુકં આપવાની બાક  હોય તેવા 

કમચાર ઓની સં યા અને િવલબં બદલના ુ ંકમા ંકારણો ર ુ  કરવા.  

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૧૨ 
વગ-૩ ના કમચાર ને બઢતી આપવાપા  હોય અને બાક  રહલ હોય તેવા 

કમચાર ઓની સં યા અને િવલબં બદલના ુ ંકમા ંકારણો ર ુ  કરવા. 

 

૧૩ 
જ લામા ં ત રક ફરબદલી માટ કટલી દરખા તો પડતર છે ? અને પડતર હોવાના 

કારણો. (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી)  

 

૧૪ જ લા ક ાએ પડતર ઉ ચતર પગાર ધોરણના કસોની સં યા અને િવગતો.   

૧૫ જ લા ક ાએ પડતર પે શન કસોની સં યા અન ેિવગતો.   

૧૬ 

િવભાગ / િવકાસ કિમ રની કચેર  તરફથી માગંવામા ં આવેલ િવગતો/મા હતી/ 

તૂતા મોકલી આપવાની બાક  હોય તેવા કસોની સં યા.  

 

 



૧૭ 
િવભાગ / િવકાસ કિમ રની કચેર  ખાતે જ લાની પડતર દરખા તની િવગતો / 

યાદ  

 

૧૮ 

જ લા/તા કુામા ં વગ-૩ના કમચાર ઓ  ૫ વષથી વ  ુ સમયથી એક જ 

જ યાએ/ટબલ ેકામગીર  બ વતા ંહોય તેવા કમચાર ઓની સં યા કટલી છે ?  

તેવા કમચાર ઓની બદલી ન કરવાના કારણો.      

 

૧૯ 

ુ ીમકોટ કસ/હાઇકોટ કસ /લેબર કોટ/અ ય કોટકસના કોઇ કુમની અમલવાર  

બાક  છે ક કમ ? અને બાક  હોય તો તેના િવલબં થવાના કારણો.  

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી)  

 

૨૦ 
ક ટ ટ ઓફ કોટ થયલે કસોમા ંથયલે કાયવાહ ની િવગતો અન ેકાયવાહ  બાક  હોય 

તો િવલબં થવાના કારણો. (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી)  

 

૨૧ 
જ લા િવકાસ અિધકાર ી ારા દર ૧૫ દવસ ેપડતર કોટકસોની બાબતનેી સમી ા 

િમ ટગ થયેલ છે ક કમ? (િમટ ગ ુ ં ોિસ ડગ જોઇ લે ુ)ં  

 

૨૨ 

િવધાનસભા કામકાજ/કોટ કસો/તકદાર  સદંભ/ભારત સરકાર/સસંદ સ ય ી/ધારા 

સ ય ીના પ ો/આર.ટ .આઈની ટપાલોનો િનકાલ િનયત સમય મયાદામા ંથાય છે ક 

કમ? હાલમા ંઆ ગ ેપડતર ટપાલોની િવગત. 

 

૨૩ 
ડડ ટોક ર ટર િનયત ફોમમા ં િનભાવવામા ં આવ ે છે ક કમ? 

છે લો ટોક ાર મેળવી જોવાયો હતો ? 

 

૨૪ ડડ ટોક ર ટરમા ંઈલે ોિનક આઈટમની ન ધણી કરવામા ંઆવે છે ક કમ?   

૨૫ ઈ-વે ટ, ફન ચર તથા અ ય ભગંારની યાદ  તથા િનકાલ ગે ુ ંઆયોજન.   

૨૬ 
કચેર  મકાનમા ંફાયર સે ટ  ગે યો ય યવ થા કરવામા ંઆવલે છે?  

(જો "હા" તો N.O.C. ગેની િવગત રુ  પાડવી) 

 

૨૭ 
કચેર મા ં હર જનતા/ લુાકાતીઓ માટ બેસવાની રુતી યવ થા છે?  

જો "હા" તો તેની િવગતો ુ ંકમા ં

 

૨૮ લુાકાતીઓ માટ પીવાના પાણીની યવ થા કરવામા ંઆવ ેછે ક કમ?    

૨૯ કચેર મા ં ુ ુષ અને મ હલા ટોયલેટની અલગ યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે?  

૩૦ કચેર મા ં દવસમા ંકટલી વખત ટોયલેટની સાફ-સફાઈ કરવામા ંઆવે છે?   

૩૧ 
કચેર મા ંિનયિમત સાફ સફાઈ થાય છે? રુતા સફાઈ કામદારો છે કમ? 

(આ ગેના વાિષક કો ા ટ ગે સં તમા ંિવગત રુ  પાડવી) 

 

૩૨ 
કચેર ના બ ડ ગ ુ ં રંગરોગાન, ઈલે સીટ , વાયર ગ બરાબર છે ક કમ ? તેમા ં

ર પેર ગની જ ર યાત હોય તો તેની િવગતો.  

 

૩૩ કચેર મા ંસરકાર  વાહનો કટલા કાયરત છે તેની યાદ  રુ  પાડવી.   

૩૪ 
ુના કંડમ વાહનો/કાટમાળનો િનયત પ ધિત જુબ િનકાલ કરલ છે કમ ?  

(િવગતો ર ુ  કરવી) 

 

૩૫ 

જ લા પચંાયત/તા કુા પચંાયતો/ ામ પચંાયતોના મકાનોમા ં સોલર ફટોપની 

સગવડ ઊભી કરવા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે હોય પરં  ુ  ૨૦ % જુબ ા ટ 

ફાળવણીની દરખા ત િવકાસ કિમશનર કચેર મા ંકરવામા ંઆવલે ન હોય તો િવલબંના 

કારણો ુ ંકમા ંર ુ  કરવા. (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 



૩૬ 

જ લા પચંાયત/તા કુા પચંાયતો/ ામ પચંાયતોમા ંસોલર ફટોપ ઇ ટોલ કરવામા ં

આવલે હોય તેની સં યા.  

(એ પેન ડ એજ સીઓ મારફત મં ૂર થયેલ ભાવ જુબ કામ થયલે છે ક નહ  ? 

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૩૭ 

જ લા પચંાયતની નાણાપચંની વહ વટ  ા ટમાથંી ૂના કો ટુર અન ેતનેા સલં ન 

ઉપકરણોની જ યાએ નવા કો ટુર અન ેઉપકરણો લવેામા ંઆવેલ આવલે હોય તો 

તેની સં યા. 

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૩૮ 

જ લા પચંાયત/તા કુા પચંાયતના નવીન મકાનની જ ર યાત હોય અને દરખા ત 

કરવામા ંઆવેલ ન હોય તો િવલબં માટના કારણો ર ુ  કરવા.   

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૩૯ 

જ લા પચંાયત/તા કુા પચાયતના નવીન મકાનોની દરખા ત પચંાયત િવભાગ અન ે

િવકાસ કિમ રની કચેર  ારા પ રપિ ત ચુનાઓ જુબની છે ક નહ  તેની સં ણૂ 

ખાતર  કરવામા ંઆવે છે ? 

જો હા તો હાલ કોઇ દરખા ત િવભાગ ક ાએથી / િવકાસ કિમ રની કચેર એથી 

તૂતા માટ પરત આવલે છે ? 

દરખા તની તૂતામા ંિવલબં થયેલ હોય તો તેના કારણો ુ ંકમા ંર ુ  કરવા. 

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૪૦ કચેર મા ંઅિધકાર /કમચાર ઓની સેવાપોથી અઘતન રાખેલ છે ક કમ ?  

૪૧ કચેર મા ંરો ટર ર ટર યો ય ર તે િનભાવવામા ંઆવ ેછે ક કમ ?  

૪૨ ખાલી પડલ જ યાના માગંણાપ ક મોકલી આપેલ છે ક કમ ?  

૪૩ જ લા પચંાયત બે ટ ેકટ સીસ (અલગથી દશાવ ુ)ં  

૪૪ 
ઉપરો ત ુ ા િસવાય િન ર ણ ટ મના યાને અ ય કોઇ ન ધપા  બાબત યાને 
આવલે હોય તો /કોઈ ચૂન હોય તો તેની િવગતો દશાવવી.  

 

 

 ઉ ત ુ ાઓ પર વે યા જ ર જણાય યા ંઅલગથી િવગતવાર પ કો ર ુ  કરવાના હશે. 

થળ:-  

તાર ખ:-   /૦૧/૨૦૨૩ 

 

િન ર ણ કરનાર અિધકાર ની સહ              ............................................................... 

િન ર ણ કરનાર અિધકાર ુ ંનામ અને હો ો   ........................................................... 



ચેકલી ટ-૪ 

તા કુા પચંાયત કચેર ના િનર ણ માટ ુ ંચેકલી ટ 

તા કુા પચંાયત ુ ંનામ :-                             તા.      /૦૧/૨૦૨૩ 
મ ુ ો રમાકસ  

૧ 
કચેર ના અિધકાર /કમચાર ઓની હાજર  માટ ા કારની Attendance system નો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે? 

 

૨ 
કચેર  કાયપ ધિત જુબ શાખામા ંમળતી ટપાલોની ન ધણી તેના ર ટરમા ંસમયસર 

કરવામા ંઆવે છે ક કમ ? 

 

૩ 
શાખામા ંરકડ ળવણી યવ થત ર તે કરવામા ંઆવ ેછે ક કમ?  

(છે લે કરવામા ંઆવેલ રકડ વગ કરણની િવગત આપવી) 

 

૪ રકડ ડ ટાઈઝેશનની પડતર કામગીર ની િવગતો.    

૫ 
છે લ ેકરવામા ંઆવેલ ગ, ઘ વગના રકડના િનકાલની િવગતો તેમજ બાક  િનકાલની 

િવગતો.  

 

૬ 
તકદાર ના પડતર કસની િવગતો, કટલા સમયથી પડતર છે ? તથા પડતર રહવાના 

કારણો (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૭ 
ાથિમક/ખાતાક ય તપાસ પડતર કસની િવગતો, કટલા સમયથી પડતર છે?  તથા 

પડતર રહવાના કારણો  (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૮ 
ાથિમક/ખાતાક ય તપાસના ણ વષ કરતા વ  ુસમયથી પડતર રહલ કસની સં યા 

તથા તેની િવગતો.   

 

૯ 

ફ સ પાચં વષ ણૂ કરલ હોય અન ે િનયિમત િનમ ુકં આપવાની બાક  હોય તેવા 

કમચાર ઓની સં યા અને િવલબં બદલના ુ ંકમા ંકારણો ર ુ  કરવા.  

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૧૦ તા કુા ક ાએ પડતર ઉ ચતર પગાર ધોરણના કસોની સં યા અને િવગતો.   

૧૧ તા કુા ક ાએ પડતર પે શન કસોની સં યા અન ેિવગતો.   

૧૨ 

િવભાગ / િવકાસ કિમ રની કચેર  તરફથી માગંવામા ંઆવેલ િવગતો/મા હતી/ તૂતા 

મોકલી આપવાની બાક  હોય તેવા કસોની સં યા.  

 

 

૧૩ િવભાગ / િવકાસ કિમ રની કચેર  ખાતે જ લાની પડતર દરખા તની િવગતો / યાદ   

૧૪ 

તા કુામા ં વગ-૩ના કમચાર ઓ  ૫ વષથી વ  ુ સમયથી એક જ જ યાએ/ટબલ ે

કામગીર  બ વતા ંહોય તવેા કમચાર ઓની સં યા કટલી છે ?  

તેવા કમચાર ઓની બદલી ન કરવાના કારણો.      

 

૧૫ 

ુ ીમકોટ કસ/હાઇકોટ કસ /લેબર કોટ/અ ય કોટકસના કોઇ કુમની અમલવાર  બાક  

છે ક કમ ? અને બાક  હોય તો તેના િવલબં થવાના કારણો.  

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી)  

 



૧૬ 
ક ટ ટ ઓફ કોટ થયલે કસોમા ંથયલે કાયવાહ ની િવગતો અન ેકાયવાહ  બાક  હોય 

તો િવલબં થવાના કારણો. (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી)  

 

૧૭ 

િવધાનસભા કામકાજ/કોટ કસો/તકદાર  સદંભ/ભારત સરકાર/સસંદ સ ય ી/ધારા 

સ ય ીના પ ો/આર.ટ .આઈની ટપાલોનો િનકાલ િનયત સમય મયાદામા ંથાય છે ક 

કમ? હાલમા ંઆ ગ ેપડતર ટપાલોની િવગત. 

 

૧૮ 
ડડ ટોક ર ટર િનયત ફોમમા ં િનભાવવામા ં આવ ે છે ક કમ? 

છે લો ટોક ાર મેળવી જોવાયો હતો ? 

 

૧૯ ડડ ટોક ર ટરમા ંઈલે ોિનક આઈટમની ન ધણી કરવામા ંઆવે છે ક કમ?   

૨૦ ઈ-વે ટ, ફન ચર તથા અ ય ભગંારની યાદ  તથા િનકાલ ગે ુ ંઆયોજન.   

૨૧ 
કચેર  મકાનમા ંફાયર સે ટ  ગે યો ય યવ થા કરવામા ંઆવલે છે?  

(જો "હા" તો N.O.C. ગેની િવગત રુ  પાડવી) 

 

૨૨ 
કચેર મા ં હર જનતા/ લુાકાતીઓ માટ બેસવાની રુતી યવ થા છે?  

જો "હા" તો તેની િવગતો ુ ંકમા ં

 

૨૩ લુાકાતીઓ માટ પીવાના પાણીની યવ થા કરવામા ંઆવ ેછે ક કમ?    

૨૪ કચેર મા ં ુ ુષ અને મ હલા ટોયલેટની અલગ યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે?  

૨૫ કચેર મા ં દવસમા ંકટલી વખત ટોયલેટની સાફ-સફાઈ કરવામા ંઆવે છે?   

૨૬ 
કચેર મા ંિનયિમત સાફ સફાઈ થાય છે? રુતા સફાઈ કામદારો છે કમ? 

(આ ગેના વાિષક કો ા ટ ગે સં તમા ંિવગત રુ  પાડવી) 

 

૨૭ 
કચેર ના બ ડ ગ ુ ં રંગરોગાન, ઈલે સીટ , વાયર ગ બરાબર છે ક કમ ? તેમા ં

ર પેર ગની જ ર યાત હોય તો તેની િવગતો.  

 

૨૮ કચેર મા ંસરકાર  વાહનો કટલા કાયરત છે તેની યાદ  રુ  પાડવી.   

૨૯ 
ુના કંડમ વાહનો/કાટમાળનો િનયત પ ધિત જુબ િનકાલ કરલ છે કમ ?  

(િવગતો ર ુ  કરવી) 

 

૩૦ 

તા કુા પચંાયતો/ ામ પચંાયતોના મકાનોમા ંસોલર ફટોપની સગવડ ઊભી કરવા ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવેલ હોય પરં  ુ ૨૦ % જુબ ા ટ ફાળવણીની દરખા ત િવકાસ 

કિમશનર કચેર મા ં કરવામા ંઆવલે ન હોય તો િવલબંના કારણો ુ ંકમા ં ર ુ કરવા. 

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૩૧ 

તા કુા પચંાયતો/ ામ પચંાયતોમા ંસોલર ફટોપ ઇ ટોલ કરવામા ંઆવેલ હોય તેની 

સં યા.  

(એ પેન ડ એજ સીઓ મારફત મં ૂર થયેલ ભાવ જુબ કામ થયલે છે ક નહ  ? 

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૩૨ 

તા કુા પચંાયતની નાણાપચંની વહ વટ  ા ટમાથંી ૂના કો ટુર અને તેના સલં ન 

ઉપકરણોની જ યાએ નવા કો ટુર અન ેઉપકરણો લવેામા ંઆવેલ આવલે હોય તો 

તેની સં યા.  (આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૩૩ 

તા કુા પચંાયતના નવીન મકાનની જ ર યાત હોય અને દરખા ત કરવામા ંઆવેલ ન 

હોય તો િવલબં માટના કારણો ર ુ  કરવા.   

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 



૩૪ 

તા કુા પચાયતના નવીન મકાનોની દરખા ત પચંાયત િવભાગ અન ેિવકાસ કિમ રની 

કચેર  ારા પ રપિ ત ચુનાઓ જુબની છે ક નહ  તનેી સં ણૂ ખાતર  કરવામા ંઆવ ે

છે ? 

જો હા તો હાલ કોઇ દરખા ત િવભાગ ક ાએથી / િવકાસ કિમ રની કચેર એથી તૂતા 

માટ પરત આવલે છે ? 

દરખા તની તૂતામા ંિવલબં થયેલ હોય તો તેના કારણો ુ ંકમા ંર ુ  કરવા. 

(આજની થિતએ રકડ આધા રત ખાતર  કરવી) 

 

૩૫ કચેર મા ંઅિધકાર /કમચાર ઓની સેવાપોથી અઘતન રાખેલ છે ક કમ ?  

૩૬ કચેર મા ંરો ટર ર ટર યો ય ર તે િનભાવવામા ંઆવ ેછે ક કમ ?  

૩૭ ખાલી પડલ જ યાના માગંણાપ ક મોકલી આપેલ છે ક કમ ?  

૩૮ તા કુા પચંાયત બે ટ ેકટ સીસ (અલગથી દશાવ ુ)ં  

૩૯ 
ઉપરો ત ુ ા િસવાય િન ર ણ ટ મના યાને અ ય કોઇ ન ધપા  બાબત યાન ેઆવેલ 
હોય તો /કોઈ ચૂન હોય તો તેની િવગતો દશાવવી.  

 

 

 ઉ ત ુ ાઓ પર વે યા જ ર જણાય યા ંઅલગથી િવગતવાર પ કો ર ુ  કરવાના હશે. 

થળ:-  

તાર ખ:-   /૦૧/૨૦૨૩ 

 

િન ર ણ કરનાર અિધકાર ની સહ              ............................................................... 

િન ર ણ કરનાર અિધકાર ુ ંનામ અને હો ો   ........................................................... 


