૧.૧
૧.૨
૧.૩
૧.૪
૧.૫
૧.૬
૧.૭

પર્કરણ -૧ ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
પર્ તાવના

આ પુિ તકા (માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-ર૦૦પ)ની
પ વાદ ભુિમકા અંગે જાણકારી
આ પુિ તકાનો ઉદે શ / હેત ુ
આ પુિ તકા કઇ યિકતઓ/સં થાઓ/સંગઠન િવ.ને
ઉપયોગી છે .
આ પુિ તકામાં આપેલ માિહતીનુ ં માળખુ

યાખ્યાઓ
કોઇ યિકત આ પુિ તકામાં આવરી લેવાયેલ િવષયો
અંગે વધુ માિહતી મેળવવા માંગે તો તે માટે ની સંપકર્
યિકત
આ પુિ તકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે માિહતી મેળવવા
માટે ની કાયર્પધ્ધિત/ફી

સરકાર દર્ારા માિહિત અિધકાર ર૦૦પ અન્વયે દરે ક
ટે બલ પોતાની િવગતો અનુસાર જાણકારી મેળવવા
સમાજના તમામ લોકોને જાણકારી આપવી તે માટે
ગુજરાત સરકાર તેમજ ભારતસરકારના સંિવધાનને
લગત
માિહતી અિધકારી અિધિનયમ ર૦૦પ, ભારતનુ ં
રાજપતર્, ભાગ-૮, િવભાગ-૧, પર્ાિધકારથી પર્કાશીત
સરકાર ી તરફથી નકલ થયા મુજબ
જી લા મેલેરીયા શાખા, જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર
અરજી ફી .ર૦/- કોપીની નકલ ૧ ના .ર/(બી.પી.એલ. લાભાથીર્ િસવાય)

જી લા મેલેરીયા અિધકારી
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ -૨
સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )

૨.૧
૨.૨
૨.૩

જાહેર તંતર્ ઉદે શ / હેત ુ
વાહક જન્ય રોગથી જનતાને બચાવવાની
જાહેર તંતર્નુ ં િમશન / દુ રં દેશીપણુ (િવઝન)
વાહક જન્યરોગ ઉપર િનયંતર્ણ
જાહેર તંતર્નો ટુંકો ઇતીહાસ અને તેની રચનાનો અભ્યાસ સમાજના તમામ લોકોને વાહક જન્ય રોગની બનાવના

૨.૪

જાહેર તંતર્ની ફરજો

સમાજના તમામ લોકોને વાહક જન્ય રોગની બનાવના

૨.૫

જાહેર તંતર્ની મુખ્ય પર્વ ૃિતઓ / કાય

સમાજના તમામ લોકોને વાહક જન્ય રોગની બનાવના

૨.૬

સમાજના તમામ લોકોને વાહક જન્ય રોગથી બચાવવા
માટે ઘરે ઘરે જઇ જતુ
ં નાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો
દવાયુકત મચ્છરદાનીનુ ં િવનામુ યે િવતરણ કરવુ ં
તેમજ િવનામુ યે લોહીની તપાસ કરી આપવી ડેગ્યુ
મચ્છર નો નાશ કરવો આ રોગની મુકતી માટે તે
બચવા માટે મફત દવાનુ ં િવતરણ ખાડાખાબોચીયા
અને વરસાદથી ભરાયેલ પાણી પર દવાનો છંટકાવ
કરવો.
જી લા મેલેરીયા અિધકારી, જી લા પંચાયત કચેરી,
જાહેર તંતર્ના રાજય, જી લા કચેરી, તાલુકા વગેરે
તરોએ સં થાગત માળખાનો આલેખ (જયાં લાગુ પડતુ સુરેન્દર્નગર
હોય ત્યાં)
જાહેર તંતર્ની અસરકારકતા અને કાયક્ષ
ર્ મતા વધારવા સરકાર ી દવારા કરવામાં આવતા પર્યત્નોમાં લોકો
ભાગ લઇ સરકારને સહકાર આપવો જોઇએ અને
માટે ની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ
સરકાર ી ની સુચનાનુ ં પાલન કરવુ જોઇએ.
લોકસહયોગ મેળવવા માટે ની ગોઠવણ અને પધ્ધિતઓ સરકાર ી દવારા આવાહક જન્યરોગ અન્વયે ગર્ામ્ય
િવ તારમાં આરોગ્યની જાહેરાતકર લોકોનુ ં આ રોગથી
સમજુ ત કરવા તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક હે થ ઓફીસર
મેડીકલ ઓફીસર પેરામેિડકલ ટાફ જી લા અિધકારી ી
દે ખરે ખ અને નીયંતર્ણ રાખે છે .
સેવા આપવાનાં દે ખરે ખ િનયંતર્ણ અને જાહેર ફરીયાદ જી લા મેલેરીયા અિધકારી, જી લા પંચાયત કચેરી,
િનવારણ માટે ઉપલબ્ધ તંતર્
સુરેન્દર્નગર
મુખ્ય કચેરી અને જુ દા જુ દા તરોએ આવેલી અન્ય
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર તથા તાલીમ અને
કચેરીઓનાં સરનામા (વપરાશકારને સમજ પડે તે માટે મુલાકાત પેટા િવભાગ, સુરેન્દર્નગર
જી લાવાર વગીર્કરણ કરો.

૨.૭
૨.૮
૨.૯

.૨.૧૦
.૨.૧૧

જાહેર તંતર્ દર્ારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી
અને તેન ુ ં સંક્ષીપ્ત િવવરણ

૨.૧

જી લા મેલેરીયા અિધકારી
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

૩.૧

પર્કરણ -૩
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સત્તા અને ફરજો ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )

સં થાના અિધકારીઓ અને કમર્ચારોની સત્તા અને ફરજોની િવગતો આપો.
જી લા મેલેરીયા અિધકારી
હોદો
સત્તાઓ
વહીવટી
૧
જી લાના મેલેરીયા સંવગર્ની રજા મંજુરી, બઢતી, બદલી મહેકમ
૨
જી લાની મેલેરીયાના દવાઓ અને જ રી સાધનોનો ટોરની કામગીરી
૩
નાણાકીય

૪
૧
૨
૩
૪

અન્ય
ફરજો

૫
૧
૧
૨
૩
૪

મેલેરીય સંવગર્ના કમર્ચારીઓનુ ં પેન્શન કેસો તૈયાર કરી મંજુરી માટે
મોકલવા.
ુ ર્ િનયંતર્ણ
મેલેરીયાના તમામ સંવગર્ના કમર્ચારીઓ પર સંપણ
જી લાના મેલેરીયા સંવગર્ના કમર્ચારીઓના પગાર ભથ્થાની ગર્ાન્ટના
હક
ુ મો કરવા.
મેલેરીયા શાખાને લગત દવાની ખરીદી, અન્ય કામગીરીના બીલો
મંજુર કરવા અને ચુકવવા
જી લાના મેલેરીયા સંવગર્ના જી લા કક્ષાએ તથા િનયંતર્ણ હેઠળના
કમર્ચારીઓના પગાર ભથ્થા મંજુર કરવા તથા ચુકવવા.
સરકાર ીના નાણાકીય િહસાબને લગત િનયમોને આિધન બ ટ તૈયાર
કરવુ,ં િહસાબો તૈયાર કરવા.
મેલેરીયા શાખાને લગત તમામ િહસાબી કાયવ
ર્ ાહી
ુ ર્
મેલેરીયા શાખા નીચે આવતા તમામ સંવગર્ની કામગીરી પર સંપણ
િનયંતર્ણ અને દે ખરે ખ
જી લાના દરે ક ગામે મેલેરીયા રોગ પરના અંકુ શની કામગીરી
ચોમાસાની ઋત ુમાં હાઇરીકસવાળા ગામોઅ દવાનો છંટકાવ, મચ્છરનો
ઉપદર્વ ઘટે તે માટેની કામગીરીની દે ખરે ખ
જી લાના દરે ક ગામ/શહેરની મેલેરીયાની પિરિ થતીથી સરકાર ીને
માહીતગાર કરવાની ફરજ.

જી લા મેલેરીયા અિધકારી
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૪
કાય કરવા માટે નાં િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને દફતરો
૪.૧ જાહેર તંતર્ અથવા તેનાં િનયંતર્ણ હેઠળનાં અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓએ ઉપયોગ કરવાનાં િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને દફતરોની યાદી
નીચેનાં નમુના મુજબ આપો. આ નમુનો દરે ક ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
કર્મ

દ તાવેજનુ ં નામ/મથા

દ તાવેજનો પર્કાર

દ તાવેજ પરનું ટુંકુ લખાણ

નામ

સરનામુ

ટે લીફોન
નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

અન્ય

૧
૧

૨
મેલેરીયા શાખાને લગત
તમામ દ તાવેજો
કમચ
ર્ ારી પાસે રહે છે
તેના ઉપરી અિધકારી

૩
તમામ પર્કારના
દ તાવેજો

૪
મેલેરીયા શાખાને લગત
તમામ પર્કારના દ તાવેજો

૫
ડો. અરવીંદ સીંગ

૬
જી લા મેલેરીયા
અિધકારી,
સુરેન્દર્નગર

૭
૦૨૭૫૨
૨૮૪૮૫૧

૮
--

૯
dmo.health.su
rendranagar
@gmail.com

૧૦
--

૨

િનયમ અને ઠરાવોની
ફાઇલ

િનયમ અને
સુચનાઓ

વહીવટી /િહસાબી કાયર્વાહીને
લગત િનયમો અને ઠરાવો

સી.કા. (વહીવટ)
સી.કા. (િહસાબી)

૦૨૭૫૨
૨૮૪૮૫૧

--

૩

ે ીયાને
જી લામાં મેલર
લગત અઠવાડીક રીપોટર્
અને મેલેરીયા અંગેની
માિહતી

મેલેરીયા /
ફાઇલેરીયા
અંગેના ઠરાવો
અને રીપોટર્

કમચ
ર્ ારીને લગતા ખાનગી
અહેવાલના ઠરાવ અને
પરીપતર્ અને લાઇડોની
ચકાસણી

ી કે.એન. દવે સી.કા.
ી આર.આર.જાદવ
૧) ડી.આર.યા ીક ર)
ીમતી
એચ.આર.પટે લ

લેબોરે ટરી
ટે કની યન
લેબોરે ટરી
ટે કની યન

૦૨૭૫૨
૨૮૪૮૫૧

--

--

dmo.health.su
rendranagar
@gmail.com

--

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

િવભાગ દવારા
િનયમો, િવિનમયો,
સુચનાઓ, િનયમ
સંગર્હ અને
દફતરની નકલ
માટે લેવાની ફી.
(જો હોય તો)
૧૧
સરકાર ીએ
ઠરાવેલ જોગવાઇ
મુજબ
સરકાર
ઠરાવેલ
મુજબ
સરકાર
ઠરાવેલ
મુજબ

ીએ
જોગવાઇ
ીએ
જોગવાઇ

પર્કરણ -૫ ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )

ં ી જનતાનાં સભ્યો સાથે સલાહ-પરામષર્ અથવા તેમનાં
નીિત ઘડતર અથવા નીિતનાં અમલ સંબધ
પર્િતિનિધત્વ માટે ની કોઇ યવ થા હોયતો તેની િવગત
નીિત ઘડતરઃ- િનિત ઘડતર માટે જી લા ખેતીવાડી અિધકારી ીને કોઇ સત્તા ન હોઇ, જનતાની
સહભાગીતા સુિન ચત કરવાનો પર્ ન રહેતો નથી.
૫.૧

કર્મ

શુ ં નીિતઓનાં ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેનાં પર્િતિનિધઓની સલાહપરામશર્/સહભાગીતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો નીચેનાં નમુનામાં
આવી નીિતની િવગતો આપો.
િવષય/મુદો

શુ ં જનતાની સહભાગીતા
સુિનિ ચત કરવાનુ ં જ રી છે ?
(હા/ના)
હા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા
માટેની યવ થા

શુ ં જનતાની સહભાગીતા
સુિનિ ચત કરવાનુ ં જ રી છે ?
(હા/ના)
હા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા
માટેની યવ થા

ક્ષેતર્ના આરોગ્ય કમર્ચારી અથવા
નજીકના પર્ા.આ.કેન્દર્નો સંપકર્
આનાથી નાગરીકને કયા આધારે િનિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાં જનતાની
વભાગીતા નકકી કરાઇ છે તે સમજવામાં મદદ થશે. -નીિત અમલ
શુ ં નીિતઓનાં અમલ માટે જનતાની અથવા તેનાં પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામષર્
૫.૨
/સહભાગીતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો નીચેનાં નમુનામાં આવી
નીિતની િવગતો આપો.
૧.

વાહક જન્ય
રોગ િનયંતર્ણ

કર્મ

િવષય/મુદો

૧.

વાહક જન્ય
રોગ િનયંતર્ણ

-

ક્ષેતર્ના આરોગ્ય કમર્ચારી અથવા
નજીકના પર્ા.આ.કેન્દર્નો સંપકર્
-

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ -૬ (િનયમ સંગર્હ-પ) ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
જાહેર તંતર્ અથવા તેના િનયંતર્ણ હેઠળની યિકતઓ પાસેનાં દ તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ુ ં પતર્ક
નીિત ઘડતરઃ- િનિત ઘડતર માટે જી લા ખેતીવાડી અિધકારી ીને કોઇ સત્તા ન હોઇ, જનતાની સહભાગીતા
સુિન ચત કરવાનો પર્ ન રહેતો નથી.

૫.૧ સરકારી દ તાવેજો િવશેની માહીતી આપવા નીચેનાં નમુનાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ દ તાવેજો ઉપલબ્ધ
છે તેવી જગ્યાઓ વી કે સિચવાલય કક્ષા, િનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્યનો પણ ઉ લેખ કરો. (અન્યોલખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉ લેખ કરો.
કર્મ

દ તાવેજ
ની કક્ષા

દ તાવેજનુ ં નામ અને તેની
એક લીટીમાં ઓળખાણ

દ તાવેજ મેળવવાની
કાયપ
ર્ ધ્ધિત

૧

નીલ

મેલેરીયા શાખાને લગતા
તમામ દ તાવેજો

માિહતી અિધકાર
બાબતનો અિધિનયમ
ર૦૦પ કર્માંકઃરર
અન્વયે
સદર

૨

ક,ખ,ગ,ધ, િહસાબીને લગતા િનયમો અને
ઠરાવો તથા તમામ રે કડર્
વગર્

૩

ક,ખ,ગ,ધ,
વગર્

૪

ક,ગ,ઘ

૫

ક,ગ,ધ

૬

વહીવટને લગત તમામ રે કડર્
િનયમો, ઠરાવો, સીનીયોરીટી,
બદલી, બઢતી, મહેકમને લગત
રે કડર્
મેલેરીયા માટે સરકાર ી
તરફથી આવતા ઠરાવો
પરીપતર્ો મેલેરીયા અંગેના
રીપોટ ની માહીતી

સદર

નીચેની યિકત પાસે છે /તેનાં
િનયંતર્ણમાં છે .

ડો. અરવીંદ સીંગ

મેલેરીયા
અિધકારી,
મેલેરીયાશાખા

ી આર.આર.જાદવ સી.કા. િહસાબી
કામગીરી ફેરફાર
ી કે . એન. દવે

સી.કા. વહીવટ
કામગીરી ફેરફાર

સદર

ી ડી.આર.યા ીક લેબ.ટે ક. કા.ફે.

મેલેરીયાની લાડોને લગત
માહીતી તથા પરીણામો અને
તેને લગત િનયમો અને ઠરાવો

સદર

ીમતી
એચ.આર.પટે લ

ક,ગ,ધ

મેલેરીયા લગત દવાની
ખરીદી, અંગેના ઠરાવ,
પરીપતર્ો, દવા સાધનોને જમા
ઉધાર કરવાના રજી ટરો

સદર

ી ડી.આર. . પટે લ

૭

ક,ગ,ધ

વેકટર કંટર્ોલ ટીમની
કામગીરીનુ ં મોનીટરીંગ,
મચ્છરદાની દવાયુકત કરવાની
કામગીરી

૮

--

મેલેરીયા અિધકારી સુપર્ત કરે
તે કામગીરી

૯

--

મેલેરીયા શાખાના વાહનો
ચલાવવા, રીપેરીંગ અને
જાળવણીની કામગીરી

લેબ.ટે ક. કા.ફે.

ટોસર્ કલાકર્ અને
મે.પ.હે.સુ. મુળી
કા.ફે.

ી ડી. આર. પટે લ મ.પ.હે.સુ.
આણંદપુર કા..ફે.

સદર

ફી ડ વકર્ર
ી આર.બી.પરમાર પટૃાવાળા
ી આર.બી. ઝાલા ડર્ાઇવર

૭.૧

પર્કરણ - ૭ (િનયમ સંગર્હ-૭) ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સં થાઓનું પતર્ક

જાહેર તંતર્ને લગતાં બોડર્, પિરષદો, સિમિતઓ અને અન્ય મંડળો અંગેની િવગત નીચેના નમુનામાં આપો.
માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનુ ં નામ અને સરનામુ

--

માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનો પર્કાર (બોડર્, પિરષદ,
સિમિતઓ, અન્ય મંડળો)

--

માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનો ટુંકો પિરચય (સં થાના વષર્,
ઉદૃ ◌ેશ/ મુખ્ય પર્વ ૃિતઓ )

--

માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાની ભુિમકા (સલાહકાર, સંચાલક,
કાયર્કારી, અન્ય)

--

માળખાનુ ં અને સભ્ય બંધારણ

--

સં થાના વડા

--

મુખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા

--

બેઠકોની સંખ્યા

--

શુ ં જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શકે છે ?

--

શુ ં બેઠકોની કાયર્ન ધ તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

--

બેઠકોની કાયન
ર્ ધ જનતાને ઉપલબ્ધ છે ? જો તેમ હોય
તો તે મેળવવા માટે ની કાયર્પધ્ધિતની માિહતી આપો.

--

ઉપરની માિહતી મેલેરીયા શાખાની નીલ ગણવા િવનંતી છે .
જી લા મેલેરીયા અિધકારી
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૮ (િનયમ સંગર્હ-૭)
સરકારી માિહતી અિધકારીઓનાં નામ, હોદો અને અન્ય િવગતો ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
૮.૧ જાહેર તંતર્ના સરકારી માિહતી અિધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય (એપલેટ) સતાિધકારી િવશેની
સંપકર્ માિહતી નીચેના નમ ૂનામાં
કર્મ

નામ

હોદો

એસ.ટી.ડી. કોડ

૧
૧

૨
કે. એન. દવે - કા.ફે.

૩
િસ.કા. અને
મદદનીશ જાહેર
માિહતી અિધકારી

૪
૦૨૭૫૨

૧

ડો. અરવીંદ સીંગ

જાહેર માિહતી
અિધકારી અને
િજ લા મેલેીરયા
અિધકારી

૦૨૭૫૨

૧

ડો. એસ.એમ.દે વ
(ઇ.ચા.)

અપીલ અિધકારી
અને મુખ્ય િજ લા
આરોગ્ય અિધકારી

ફોન નંબર
કચેરી
ઘર
૫
૬
૨૮૪૮૫૧.
--

સરકારી માિહતી અિધકારી
૨૮૪૮૫૧.

--

િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સતાિધકારી
૦૨૭૫૨
૨૮૩૭૫૨.
--

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

૭
--

૮

--

સરનામુ
૯
જી લા પંચાયત
કચેરી, સુ.નગર

dmo.health.surendrana જી લા પંચાયત
gar@gmail.com
કચેરી, સુ.નગર

૦૨૭૫૨
૨૮૩૪૦૨

જી લા પંચાયત
કચેરી, સુ.નગર

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

૯.૧

પર્કરણ -૯
િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં અનુસરવાની કાયર્પધ્ધિત ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
જુ દા જુ દા મુદાઓ અંગે િનણર્ય લેવા માટે કઇ કાયર્
પધ્ધિત અનુસરવામાં આવે છે ? (સિચવાલય િનયમ
સંગ્ હ અને કામકાજના િનયમોના િનયમ સંગર્હ, અન્ય
િનયમો / િવિનયમો વગેરેનો સંદભર્ ટાંકી શકાય.

જી.સી.એસ.આર. ર૦૦ર

૯.૨

અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ િનણર્ય લેવા માટે ની
દ તાવેજી કાયર્પધ્ધિતઓ / ઠરાવેલી કાયર્પધ્ધિતઓ /
િનયત માપદં ડો / િનયમો કયા કયા છે ? િનણર્ય લેવા
માટે કયા કયા તરે િવચાર કરવામાં આવે છે .

જી.સી.એસ.આર. તેમજ સરકાર ીના
તે િવભાગના
ઠરાવો ધ્યાને લઇને કમર્ચારી/અિધકારીઓ દવારા
િનણર્ય લેવામાં આવે છે .

૯.૩

િનણર્યને જનતા સુધી પહ ચાડવાની કઇ યવ થા છે ?

૯.૪

િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં ના મંત યો લેવાનાર છે તે
અિધકારીઓ કયા છે ?
િનણર્ય લેનાર અંિતમ સતાિધકારી કોણ છે .
અગત્યની બાબતો પર જાહેર સતાિધકારી દવારા
િનણર્ય લેવામાં આવે છે તેની માિહતી અલગ રીતે
નીચેના નમુનામાં આપો.

હાલ કોઇ આવી કાયર્પધ્ધિત સરકાર ી તરફથી
સુચવવામાં આવેલ નથી.
વહીવટી કક્ષાએ સીનીયર કલાકર્ તથા જી લા મેલેરીયા
અિધકારી ી
જી લા િવકાસ અિધકારી ી
--

૯.૫
૯.૬

કર્મ નંબર
ના પર િનણય
ર્ લેવાનાર છે તે િવષય
માગર્દશક
સુ
ચ
ન / દીશા િનદેર્ શ જો કોઇ હોય તો
ર્
અમલની પર્િકર્યા
િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહીમાં સંકળાયેલ અધકારીઓનો હોદો
ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપકર્ અંગેની માિહતી
જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો, કયાં અને કેવીરીતે અપીલ

--------

જી લા મેલેરીયા અિધકારી
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૧૦
અિધકારીઓનાં અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુિ તકા ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
ડીરે કટરી

કર્મ

નામ

૧૦.૧ નીચેના નમુનામાં જી લાવાર માિહતી આપો.
હોદો

૧.
૨.
૧ ડો. અરવીંદ સીંગ

૩.
મેલેરીયા
અિધકારી

૨
૩

સી.કા.(િહ)
સી.કા.(વ)

૪
૫
૬

૭
૮

ી આર.આર.જાદવ
ી કે. એન. દવે

ી ડી.આર. યા ીક
ીમતી એચ.આર.પટેલ
ી ડી. આર. પટેલ

ી આર. બી. ઝાલા
ી આર.બી.પરમાર

લેબ.ટેક
લેબ.ટેક
ટોસર્ કલાકર્
અને
મે.પ.હે.સુ.
મુળી
ડર્ાઇવર
પટાવાળા

એસ.ટી.ડી
. કોડ
૪.
૦૨૭૫૨

સદર
સદર

ફોન નંબર
કચેરી
ઘર
૫.
૬.
૨૮૪૮૫૧.
--

સદર
સદર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૭.
--

૯
સુ.નગર

---

---

૮.
dmo.health.
surendrana
gar@gmail.
com
,,
,,

રતનપર
સુ.નગર

સદર
સદર
સદર

સદર
સદર
સદર

----

----

,,
,,
,,

સુ.નગર
જો.નગર
સુ.નગર

સદર
સદર

સદર
સદર

---

---

,,
,,

સુ.નગર
સુ.નગર

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

૧૧.૧
કર્મ

૧.
૧
૨
૩

૪
૫
૬
૭
૮

નીચેના નમુનામા માિહતી આપો ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )

નામ

૨.
ડો. અરવીંદ સીંગ
ી આર.આર.જાદવ
ી કે. એન. દવે

ી ડી.આર. યા ીક
ીમતી એચ.આર.પટેલ
ી ડી. આર. પટેલ
ી આર. બી. ઝાલા
ી આર.બી.પરમાર

હોદો

માિસક
મહેનતાણુ

વળતર /
િવનીમયમાં જણા યા
વળતર ભથ્થુ મુજબ મહેનતાણુ ં નકકી
કરવાની કાયર્પધ્ધિત

૩.
મેલેરીયા અિધકારી

૪.
૧૩૨૬૮૪

૫.
-

સી.કા.(િહ)
સી.કા.(વ)

૩૭૭૯૨
૩૬૫૪૦

-

૯
જી.સી.એસ.આર
પે. સ ૧૯૯૮ મુજબ
સદર
સદર

લેબ.ટેક
લેબ.ટેક

૪૦૫૦૦
૪૩૬૦૦

-

સદર
સદર

મ.પ.હે.સુ.
પટાવાળા
પટાવાળા

૩૧૦૦૦
૨૮૧૭૬
૨૧૪૮૦

-

સદર
સદર
સદર

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૧૨ (િનયમ સંગર્હ-૧૧)
પર્ત્યેક સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપતર્ ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )

કર્મ

૧
૧.

તમામ યોજનાઓ, સુિચત ખચર્ અને કરે લ ચુકવણી અંગે અહેવાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાર્ણ અને તકનીકી કાય અંગે જવાબદાર જાહેરતંતર્ માટે
જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પર્વ ૃિતઓ માટે અંદાજપતર્ની િવગતોની માિહતી નીચેના નમુનામાં આપો
વષર્ઃ ર૦૧3-ર૦૧૪
યોજનાનું નામ / સદર
પર્વ ૃિત
પર્વ ૃિત શ
પર્વ ૃિતના અંતની સ ૂિચત રકમ મંજુર થયેલ
ટી કરે લ
છે લા
કાયર્ની ગુણવતા માટે
ુ ર્ પણે કામગીરી માટે
કયાર્ની તારીખ અંદા લ તારીખ
રકમ
/ચુકવેલ
વષર્નો
સંપણ
રકમ
ખરે ખર ખચર્
જવાબદાર અિધકારી
(હપ્તાની
રકમ)
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

અન્ય જાહેર તંતર્ો માટે
અ.નં
સદર

.........નીલ.........

સુિચત અંદાજપતર્

મંજુર થયેલ અંદાજપતર્

ટી કરે લ ચુકવેલ રકમ (હપ્તાની રકમ)

કુલ ખચર્

.........નીલ.........

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૧૩
સહાયકી કાયર્કર્મોનાં અમલ અંગેની પધ્ધિત ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
૧૩.૧ નીચેના નમુના મુજબ માહીતી આપો
કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનુ ં નામ

િજ લાના દરે ક ગામોમાં
લેવાની ચકાસણી કાયકર્
ર્ મ

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનોસમયગાળો

૧ર માસ (જાન્યુ થી ડીસેમ્બર)

કાયકર્
ર્ મનાં ભૌિતક અને નાણાકીય લક્ષાંકો (છે લા વષ)ર્

લાગુ પડત ું નથી.

લાભાથીર્ની પાતર્તા

લાગુ પડત ું નથી.

લાભ અંગેની પુવર્ જ રીયાતો

લાગુ પડત ું નથી.

પાતર્તા નકકી કરવા અંગેનાં માપદં ડો

ગામની વ તીના ૧પ ટકા ટલી
લાઇડો મેળવી ચકાસણી કરવી.
મેલેરીયા રોગના િનયંતર્ણ તથા દે ખ

ે
મેલર

મેલેરીયા રોગના િનયંતર્ણ તથા દે ખ

કાયકર્
ર્ મનો ઉદે શ

લાગુ પડત ું નથી.

કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની રકમ)
સહાયકી િવતરણની કાયપ
ર્ ધ્ધતી

િજ લાના ગર્ામ્ય
ટાફ દર્ારા

કક્ષાએ

અરજી કયાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોનો

લાગુ પડત ું નથી.

અરજી ફી (લાગુ પડત ું ન હોય ત્યાં)

લાગુ પડત ું નથી.

અન્ય ફી (લાગુ પડત ું ન હોય ત્યાં)

લાગુ પડત ું નથી.

અરજી પતર્કનો નમુનો ( લાગુ પડત ું હોય તો જો સાદા

લાગુ પડત ું નથી.

બીડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો / દ તાવેજો)

લાગુ પડત ું નથી.

બીડાણોનો નમુનો

લાગુ પડત ું નથી.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્ કરવો

િજ લા મેલેરીયા શાખા

સા.આ

ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગેરે લાગુ પડત ું નથી.

નીચેનાં નમુના માં લાભાથીર્ઓની યાદી
લાભાથીર્ન ુ ં
કર્મ
સહાયકીની
માતાનામ
રકમ
પીતા/વાલી

પસંદગીનો
માપદં ડ

જી લો

શહેર

સરનામુ

નગર/ગા
મ

ે ીયા અ
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરે

રીયાની

લાઇડો

ખરે ખ માટે

ી ઓછામાં ઓછી
ખરે ખ
આ.કે .પર્ા.આ.કે .ના

ઘર નં.

અિધકારી
ન્દર્નગર

પર્કરણ - ૧૪ (િનયમ સંગર્હ - ૧૩)
તે ણે આપે લ રાહતો, પરિમટ કે અિધકૃ િત મે ળવનારની િવગતો ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
કાયર્કર્મનું નામ
પર્કાર (રાહત/પરમીટ/અિધકૃિત)
ઉદે શ
નકકી કરે લ લક્યાંક (છે લા વષર્ માટે )
પાતર્તા
પતર્તા માટે ના માપદં ડો
પ ૂવર્ જ િરયાતો
લાભ મેળવવાની પધ્ધિત
રાહત / પરમીટ / અિધકૃિતની સમય મયાર્દા
બીડાણોની યાદી (પર્માણપતર્ો / દ તાવેજો)
િબડાણોનો નમુનો

કર્મ નં./
કોડ

૧
ર

લાભાથીર્ન ું નામ

-

નીચે આપેલા નમુનામાં લાભાથીર્ની િવગતો
માતાકાયદે સરતાની
િપતા /
સરનામું
મુદત
વાલી
િજ લો શહેર
નગર/ગા ઘર નંબર

આપેલ
લાભની
િવગત
લાભોનું
િવતરણ
જી લા મેલેરીયા અિધકારી
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૧પ (િનયમ સંગર્હ - ૧૪)
કાય
૧પ
કર્મ
૧

નામ
હોદો
ડો. અરવીંદ સીંગ િજ લા મેલેરીયા
અિધકારી

કરવા માટે નકકી કરે લા ધોરણો ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )

િવિવધ પર્વ ૃિતઓ / કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નકકી કરે લ ધોરણોની િવગતો આપો.
પર્વ ૃિતઓ ( કાયર્કર્મ )
િવગત
મેલેરીયા શાખાને લગતા તમામ દ તાવેજો
કમર્ચારી પસે રહે છે . તેના ઉપરી
સરકાર ી એ નકકી કરે લ િજ લા મેલેરીયા અિધકારી ીની સતાઓ
ભોગવવી, ફરજ િનભાવવી, સરકાર ી તરફથી
યોજનાઓ રજુ થાય
અિધકારી
તેનો અમલ કરવો. અને કરાવવો. તેમજ સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.
૦૧/૦૨/૨૦૦૫ ના ઠરાવ અનુસાર માિહતી અિધકારી તરીકેની ફરજો
િનભાવવી.
મેલેરીયા શાખાના વહીવટી િનયમો, ઠરાવો, બદલી, બઢતી મહેકમ, પેન્શન કેશ, અંગની મેલેરીયા શાઆ નીચેના સંવગર્ની વહીવટી તમામ કામગીરી,
તમામ
સીનીયોરીટી, બદલી, બઢતી, રજા, ઇજાફા, પેન્શન અંગેની કામગીરી
કાયર્વાહી

૨

એન. કે. દવે

સી.કા (વહીવટ)

૩

ી આર.આર.
જાદવ

સી.કા (હીસાબી)

મેલેરીયા શાખાની તમામ િહશાબી કામગીરી, ઠરાવો, િનયમો િહસાબી તમામ રે કોડર્ ની
જાળવણી

મેલેરીયા શાખા નીચેના સંવગર્ની િહસાબી તમામ કામગીરી, િહસાબીને
લગત બીલો પસ કરવા, ચેક કાઢી ચુકવણી તથા િહસાબીના તમામ
પર્કારના રજી ટરો િનભાવવા એલ.એ.ડી.પેરા િનકાલ, એ.જી.ઓડીટ પેરા
િનકાલ

૪

ી ડી.આર.
યા ીક

લેબોરે ટરી ટેકની યન

િજ લાની પર્ા.આ. કેન્દર્ની તથા અન્ય કચેરીસ ધ્વારા આવતી મેલેરીયાની માહીતી
એકતર્ીત
કરી કોમ્૫યુટરાઇઝડ કરી, િનયત નમ ૂનામા’ સરકાર ીમાં મોકલવી.

૫

ીમતી
એચ.આર.પટેલ

લેબોરે ટરી ટેકની યન

િજ લાની પર્ા.આ. કેન્દર્ ધ્વારા લેવામાં આવતા મેલે. અંગેના લોહીના નમ ૂનાની લાઇડો
ચકાસવી.
તથા મેલેરીયાને કાબુમાં લેવા જ રી દવાઓ આપવી. લાઇડો અંગેન ું રજી. િનભાવવુ.ં

િજ લાના તમામ પર્ા.આ.કેન્દર્ અને અન્ય કચેરી ધ્વારા મેલેરીયા અંગેના
કેસોની માહીતીએકઠી કરી િનયત નમ ૂનામાં સરકાર ી માં િનયમીત પણે
મોકલવી. મેલેરીયાને િનયંતર્ણમાં લેવા માટે જ રી માહીતી તૈયાર કરી,
જ રી સુચનાઓ લગત પર્ા.આ.કેન્દર્ ને આપવી. તથા આ અંગેના
રજી ટરો િનભાવવા.
િજ લાના દરે ક ગામમાંથી લેવામાં આવતી મેલેરીયા અંગેની લોહીના
નમુનાની લાઇડોની ૧૦ ટકા લાઇડો ફેર ચકાસણી કરવી. તેના
રજી ટરો િનભાવવા તથા તેને લગત માહીતી િનયમીત પણે
સરકાર ીમાં િનયત પતર્કમાં મોકલવી.

૬

ી ડી.આર. પટેલ મ.પ.હે.સુ.

વેકટર કંટર્ોલ ટીમ મોનીટરીંગ અને મચ્છરદાની દવાયુકત કરવી. તથા દરે ક
પી.એચ.સી. પાસેથી આવતા રીપોટીંગની કામગીરી

વેકટર કંટર્ોલ ટીમ મોનીટરીંગ અને મચ્છરદાની દવાયુકત કરવી. તથા
દરે ક પી.એચ.સી. પાસેથી આવતા રીપોટીંગની કામગીરી

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૧૬ (િનયમ સંગર્હ )
વીજાણુ પે ઉપલભ્ય માિહતી ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
૧૬.૧

વીજાણુ પે ઉપલભ્ય િવિવધ યોજનાઓની માિહતીની િવગતો આપો.

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

પર્કરણ - ૧૭ (િનયમ સંગર્હ - ૧૬)
માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલભ્ય સવલતોની િવગતો ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની િ થતીએ )
લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ્ધ્ધિતઓ અથવા સવલતો વી કે ,
૧૭.૧
કચેરી ગર્ંથાલય
નાટક અને શો
વતર્માનપતર્ો
પર્દશન
ર્ ો
નોટીસ બોડર્
કચેરીમાં રે કડર્ન ુ ં િનરીક્ષણ
દ તાવેજોની નકલો
મેળવવાની
પધ્ધિત
ઉપ્લભ્ય મુદર્ીત િનયમસંગર્હ
જાહેર તંતર્ની વેબસાઇટ
જાહેર ખબરનાં અન્ય સાધનો

મેલેરીયા શાખામાં જ રી પુ તકો રાખવામાં આવે છે . નુ ં
િનયમ
અનુસાર લાયબરે રી રજી ટર રાખવામાં આવે છે .
તે ખરીદીની કાયર્વાહી માટે સરકાર ી ના ઠરાવો અનુસાર
વતમ
ર્ ાનપતર્માં જાહેરાત આપવામાં આવે છે .
િજ લાના નોટીસ બોડર્ ઉપર િવગતો મુકવામાં આવે છે .
કચેરીમાં રે કડર્ યવિ થત િનભાવવામાં આવે છે .
સરકાર ી ની તા તરની સુચના અનુસાર
ઉપલબ્ધ છે .
-

ે ીયા અિધકારી
જી લા મેલર
જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર

