૧ .૧
૧ .૨
૧ .૩
૧ .૪
૧ .૫
૧ .૬
૧ .૭

પ્રકરણ -૧ ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની સ્સ્િતીએ )
પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તિકા (માહિિી અસ્િકાર અસ્િસ્િયમ-ર૦૦પ)િી
પશ્તવાદ ભુસ્મકા અંગે જાણકારી
આ પુસ્તિકાિો ઉદે શ / િેત ુ
આ પુસ્તિકા કઇ વ્તયહકિઓ/સંતથાઓ/સંગઠિ સ્વ.િે
ઉપયોગી છે .
આ પુસ્તિકામાં આપેલ માહિિીનું માળખુ

સરકાર દ્રારા માહિસ્િ અસ્િકાર ર૦૦પ અન્તવયે દરે ક ટે બલ
પોિાિી સ્વગિો અનુસાર જાણકારી મેળવવા
સમાજિા િમામ લોકોિે જાણકારી આપવી િે માટે
ગુજરાિ સરકાર િેમજ ભારિસરકારિા સંસ્વિાિિે
લગિ
માહિિી અસ્િકારી અસ્િસ્િયમ ર૦૦પ, ભારિનુ ં રાજપત્ર,
ભાગ-૮, સ્વભાગ-૧ , પ્રાસ્િકારથી પ્રકાશીિ
વ્તયાખ્તયાઓ
સરકારશ્રી િરફથી િકલ થયા મુજબ
કોઇ વ્તયહકિ આ પુસ્તિકામાં આવરી લેવાયેલ સ્વષયો અંગે જીલ્તલા મેલેરીયા શાખા, જીલ્તલા પંચાયિ, સુરેન્તદ્રિગર
વધુ માહિિી મેળવવા માંગે િો િે માટે િી સંપકક વ્તયહકિ
આ પુસ્તિકામાં ઉપલબ્તિ િ િોય િે માહિિી મેળવવા
માટેિી કાયકપધ્તિસ્િ/ફી

અરજી ફી રૂ.ર૦/- કોપીિી િકલ ૧ િા રૂ.ર/- (બી.પી.એલ.
લાભાથી સ્સવાય)

જીલ્તલા મેલેરીયા અસ્િકારી
જીલ્તલા પંચાયિ, સુરેન્તદ્રિગર

પ્રકરણ -૨
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની વથિતીએ )

૨ .૧
૨ .૨
૨ .૩

જાહેર તંત્ર ઉદે શ / હેત ુ
જાહેર તંત્રનું મિશન / દુ રં દેશીપણુ (મવઝન)
જાહેર તંત્રનો ટુંકો ઇતીહાસ અને તેની રચનાનો અભ્યાસ

વાહક જન્ય રોગથી જનતાને બચાવવાની
વાહક જન્યરોગ ઉપર મનયંત્રણ
સિાજના તિાિ લોકોને વાહક જન્ય રોગની બનાવના

૨ .૪

જાહેર તંત્રની ફરજો

સિાજના તિાિ લોકોને વાહક જન્ય રોગની બનાવના

૨ .૫

જાહેર તંત્રની મુખ્ય પ્રવ ૃમતઓ / કાયો

સિાજના તિાિ લોકોને વાહક જન્ય રોગની બનાવના

૨ .૬

જાહેર તંત્ર દ્રારા આપવાિાં આવતી સેવાઓની યાદી અને સિાજના તિાિ લોકોને વાહક જન્ય રોગથી બચાવવા
ુ ાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો
તેન ું સંક્ષીપ્ત મવવરણ
િાટે ઘરે ઘરે જઇ જતં ન
દવાયુકત િચ્છરદાનીનુ ં મવનામુલ્યે મવતરણ કરવુ ં તેિજ
મવનામુલ્યે લોહીની તપાસ કરી આપવી ડેગ્ય ુ િચ્છર નો
નાશ કરવો આ રોગની મુકતી િાટે તે બચવા િાટે િફત
દવાનુ ં મવતરણ ખાડાખાબોચીયા અને વરસાદથી
ભરાયેલ પાણી પર દવાનો છંટકાવ કરવો.

૨ .૭

જાહેર તંત્રના રાજય, જીલ્લા કચેરી, તાલુકા વગેરે
સ્તરોએ સંસ્થાગત િાળખાનો આલેખ (જયાં લાગુ પડત ુ
હોય તયાં)
જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયક્ષ
ય િતા વિારવા
િાટેની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ

૨ .૮
૨ .૯

લોકસહયોગ િેળવવા િાટેની ગોઠવણ અને પધ્િમતઓ

.૨ .૧ ૦

સેવા આપવાનાં દે ખરે ખ મનયંત્રણ અને જાહેર ફરીયાદ
મનવારણ િાટે ઉપલબ્િ તંત્ર
મુખ્ય કચેરી અને જુ દા જુ દા સ્તરોએ આવેલી અન્ય
કચેરીઓનાં સરનાિા (વપરાશકારને સિજ પડે તે િાટે
જીલ્લાવાર વગીકરણ કરો.

.૨ .૧ ૧

જીલ્લા િેલેરીયા અમિકારી, જીલ્લા પંચાયત કચેરી,
સુરેન્દ્રનગર
સરકારશ્રી દવારા કરવાિાં આવતા પ્રયતનોિાં લોકો ભાગ
લઇ સરકારને સહકાર આપવો જોઇએ અને સરકારશ્રી ની
સુચનાનુ ં પાલન કરવુ જોઇએ.
સરકારશ્રી દવારા આવાહક જન્યરોગ અન્વયે ગ્રામ્ય
મવસ્તારિાં આરોગ્યની જાહેરાતકર લોકોનુ ં આ રોગથી
સિજુ ત કરવા તાલુકા કક્ષાએ બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર
િેડીકલ ઓફીસર પેરાિેડડકલ સ્ટાફ જીલ્લા અમિકારીશ્રી
દે ખરે ખ અને નીયંત્રણ રાખે છે .
જીલ્લા િેલેરીયા અમિકારી, જીલ્લા પંચાયત કચેરી,
સુરેન્દ્રનગર
જીલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર તથા તાલીિ અને
મુલાકાત પેટા મવભાગ, સુરેન્દ્રનગર

જીલ્લા િેલેરીયા અમિકારી
જીલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર

૩ .૧

પ્રકરણ -૩
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની ધિતીએ )

સંસ્થાના અધિકારીઓ અને કમગચારોની સત્તા અને ફરજોની ધવર્તો આપો.
હોદો
જીલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
સત્તાઓ
વહીવટી
૧
જીલ્લાના મેલેરીયા સંવર્ન
ગ ી રજા મંજુરી, બઢતી, બદલી મહેકમ
૨
જીલ્લાની મેલેરીયાના દવાઓ અને જરૂરી સાિનોનો સ્ટોરની કામર્ીરી
૩
નાર્ાકીય

૪
૧
૨
૩
૪

અન્ય
ફરજો

૫
૧
૧
૨
૩
૪

મેલેરીય સંવર્ગના કમગચારીઓનું પેન્શન કેસો તૈયાર કરી મંજુરી માટે
મોકલવા.
ુ ગ ધનયંત્રર્
મેલેરીયાના તમામ સંવર્ન
ગ ા કમચ
ગ ારીઓ પર સંપર્
જીલ્લાના મેલેરીયા સંવર્ગના કમગચારીઓના પર્ાર ભથ્થાની ગ્રાન્ટના
હુકમો કરવા.
મેલેરીયા શાખાને લર્ત દવાની ખરીદી, અન્ય કામર્ીરીના બીલો મંજુર
કરવા અને ચુકવવા
જીલ્લાના મેલેરીયા સંવર્ગના જીલ્લા કક્ષાએ તથા ધનયંત્રર્ હેઠળના
કમગચારીઓના પર્ાર ભથ્થા મંજુર કરવા તથા ચુકવવા.
સરકારશ્રીના નાર્ાકીય હહસાબને લર્ત ધનયમોને આધિન બજેટ તૈયાર
કરવુ,ં હહસાબો તૈયાર કરવા.
મેલેરીયા શાખાને લર્ત તમામ હહસાબી કાયગવાહી
ુ ગ
મેલેરીયા શાખા નીચે આવતા તમામ સંવર્ન
ગ ી કામર્ીરી પર સંપર્
ધનયંત્રર્ અને દે ખરે ખ
જીલ્લાના દરે ક ર્ામે મેલેરીયા રોર્ પરના અંકુ શની કામર્ીરી
ચોમાસાની ઋતુમાં હાઇરીકસવાળા ર્ામોઅ દવાનો છંટકાવ, મચ્છરનો
ઉપદ્રવ ઘટે તે માટેની કામર્ીરીની દે ખરે ખ
જીલ્લાના દરે ક ર્ામ/શહેરની મેલેરીયાની પહરધસ્થતીથી સરકારશ્રીને
માહીતર્ાર કરવાની ફરજ.

જીલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનર્ર

પ્રકરણ - ૪
ુ નાઓ નનર્યમ સાંગ્રહ અને દફતરો
કાર્યો કરવા માટેનાાં નનર્યમો, નવનનર્યમો, સચ
ુ નાઓ નનર્યમ સાંગ્રહ અને દફતરોની
૪.૧ જાહેર તાંત્ર અથવા તેનાાં નનર્યાંત્રણ હેઠળનાાં અનિકારીઓ અને કમમચારીઓએ ઉપર્યોગ કરવાનાાં નનર્યમો, નવનનર્યમો, સચ
ુ ા મજ
ુ બ આપો. આ નમન
ુ ો દરે ક ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની નથથતીએ )
ર્યાદી નીચેનાાં નમન
ક્રમ

દસ્તાવેજન ું નામ/મથાળુ દસ્તાવેજનો પ્રકાર દસ્તાવેજ પરન ું ટુંક
લખાણ

૧
૧

૨
મેલેરીયા શાખાને લગત
તમામ દસ્તાવેજો જે
કમમચારી પાસે રહે છે
તેના ઉપરી અવિકારી

૨

વનયમ અને ઠરાવોની
ફાઇલ

૩

જીલ્લામાું મેલેરીયાને
લગત અઠવાડીક રીપોટમ
અને મેલેરીયા અંગેની
માહહતી

નામ

સરનામ

ટેલીફોન
નુંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

૯
dmo.health.su
rendranagar
@gmail.com

૩
તમામ પ્રકારના
દસ્તાવેજો

૪
મેલેરીયા શાખાને
લગત તમામ
પ્રકારના દસ્તાવેજો

૫
ડો. અરવીંદ સીંગ

૬
જીલ્લા મેલેરીયા
અવિકારી,
સરે ન્રનગર

૭
૦૨ ૭૫૨
૨ ૮૪૮૫૧

૮
--

વનયમ અને
સચનાઓ

વહીવટી /હહસાબી
કાયમવાહીને લગત
વનયમો અને ઠરાવો

શ્રી પી.એ.ઝાલા

સી.કા. (વહીવટ)
સી.કા. (હહસાબી)

૦૨ ૭૫૨
૨ ૮૪૮૫૧

--

૦૨ ૭૫૨
કમચ
લેબોરે ટરી
મ ારીને લગતા ૧ ) ડી.આર.યાજ્ઞીક ર)
શ્રીમતી
૨
૮૪૮૫૧
ખાનગી અહેવાલના
ટે કનીશ્યન
એચ.આર.પટેલ
ઠરાવ અને પરીપત્ર
લેબોરે ટરી ટે કનીશ્યન
અને સ્લાઇડોની
ચકાસણી

--

મેલેરીયા /
ફાઇલેરીયા
અંગેના ઠરાવો
અને રીપોટમ

dmo.health.su
rendranagar
@gmail.com

અન્ય

વવભાગ દવારા
વનયમો, વવવનમયો,
સચનાઓ, વનયમ
સુંગ્રહ અને દફતરની
નકલ માટે લેવાની
ફી. (જો હોય તો)

૧૦
૧૧
-- સરકારશ્રીએ ઠરાવેલ
જોગવાઇ મજબ

--

સરકારશ્રીએ ઠરાવેલ
જોગવાઇ મજબ

--

સરકારશ્રીએ ઠરાવેલ
જોગવાઇ મજબ

જીલ્લા મેલેરીયા અવિકારી
જીલ્લા પુંચાયત, સરે ન્રનગર

પ્રકરણ -૫ ( િા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની તથિિીએ )

નીતિ ઘડિર અિવા નીતિનાાં અમલ સાંબધ
ાં ી જનિાનાાં સભ્થયો સાિે સલાહ-પરામર્ષ અિવા િેમનાાં
પ્રતિતનતધત્થવ માટે ની કોઇ વ્થયવથિા હોયિો િેની તવગિ
નીતિ ઘડિરઃ- તનતિ ઘડિર માટે જીલ્થલા ખેિીવાડી અતધકારીશ્રીને કોઇ સત્થિા ન હોઇ, જનિાની
સહભાગીિા સતુ નશ્થચિ કરવાનો પ્રશ્થન રહેિો નિી.

૫.૧

શુું નીવતઓનાું ઘડતર માટે જનતાની અથિા તેનાું પ્રવતવનવિઓની સલાહપરામર્/મ સહભાગીતા મેળિિા માટે ની કોઇ જોગિાઇ છે ? જો હોય તો નીિેનાું નમુનામાું આિી
નીવતની વિગતો આપો.

ક્રમ

વિષય/મુદો

૧.

િાહક જન્ચય રોગ
વનયુંત્રણ

ક્રમ

વિષય/મુદો

૧.

િાહક જન્ચય રોગ
વનયુંત્રણ

શુ ું જનતાની સહભાગીતા
સુવનવચિત કરિાનુ ું જરૂરી છે ?
(હા/ના)
હા

જનતાની સહભાગીતા મેળિિા
માટે ની વ્ચયિસ્ચથા

શુ ું જનતાની સહભાગીતા
સુવનવચિત કરિાનુ ું જરૂરી છે ?
(હા/ના)
હા

જનતાની સહભાગીતા મેળિિા
માટે ની વ્ચયિસ્ચથા

ક્ષેત્રના આરોગ્ચય કમમિારી અથિા
નજીકના પ્રા.આ.કેન્ચરનો સુંપકમ
આનાથી નાગરીકને કયા આિારે વનવત વિષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાું જનતાની સ્ચિભાગીતા
નકકી કરાઇ છે તે સમજિામાું મદદ થર્ે. -નીતિ અમલ
૫.૨ શુું નીવતઓનાું અમલ માટે જનતાની અથિા તેનાું પ્રવતવનવિઓની સલાહ-પરામષમ
/સહભાગીતા મેળિિા માટે ની કોઇ જોગિાઇ છે ? જો હોય તો નીિેનાું નમુનામાું આિી
નીવતની વિગતો આપો.

-

ક્ષેત્રના આરોગ્ચય કમમિારી અથિા
નજીકના પ્રા.આ.કેન્ચરનો સુંપકમ
-

જીલ્ચલા મેલેરીયા અવિકારી
જીલ્ચલા પુંિાયત, સુરેન્ચરનગર

પ્રકરણ -૬ (નિયમ સંગ્રહ-પ) ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ િી નથિતીએ )
જાહેર તંત્ર અિવા તેિા નિયંત્રણ હેઠળિી વ્થયકકતઓ પાસેિાં દથતાવેજોિી કક્ષાઓ અંગેન ં પત્રક
િીનત ઘડતરઃ- નિનત ઘડતર માટે જીલ્થલા ખેતીવાડી અનિકારીશ્રીિે કોઇ સત્થતા િ હોઇ, જિતાિી સહભાગીતા સનિશ્થચત
કરવાિો પ્રશ્થિ રહેતો િિી.

૫.૧ સરકારી દસ્તાવેજો તવશેની માિીતી આપવા નીચેનાું નમનાનો ઉપર્ોગ કરશો. જર્ાું આ દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ છે
તેવી જગ્ર્ાઓ જેવી કે સચચવાલર્ કક્ષા, તનર્ામકની કચેરી કક્ષા, અન્ર્નો પણ ઉલ્લેખ કરો. (અન્ર્ો-લખવાની
જગ્ર્ાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો.
ક્રમ
૧

દસ્તાવેજ દસ્તાવેજન ું નામ અને તેની એક
ની કક્ષા
લીટીમાું ઓળખાણ
નીલ
મેલેરીર્ા શાખાને લગતા
તમામ દસ્તાવેજો

૨

ક,ખ,ગ,ધ, હિસાબીને લગતા તનર્મો અને
વગય
ઠરાવો તથા તમામ રે કડય

૩

ક,ખ,ગ,ધ,
વગય

૪

ક,ગ,ઘ

૫

દસ્તાવેજ મેળવવાની
કાર્યપધ્ધતત
માહિતી અતધકાર
બાબતનો અતધતનર્મ
ર૦૦પ ક્રમાુંકઃરર
અન્વર્ે
સદર
સદર

ક,ગ,ધ

વિીવટને લગત તમામ રે કડય
તનર્મો, ઠરાવો, સીનીર્ોરીટી,
બદલી, બઢતી, મિેકમને
લગત રે કડય
મેલેરીર્ા માટે સરકારશ્રી
તરફથી આવતા ઠરાવો
પરીપત્રો મેલેરીર્ા અંગેના
રીપોટોની માિીતી

મેલેરીર્ાની સ્લાડોને લગત
માિીતી તથા પરીણામો અને
તેને લગત તનર્મો અને ઠરાવો

સદર

૬

ક,ગ,ધ

મેલેરીર્ા લગત દવાની
ખરીદી, અંગેના ઠરાવ,
પરીપત્રો, દવા સાધનોને જમા
ઉધાર કરવાના રજીસ્ટરો

સદર

૭

ક,ગ,ધ

વેકટર કુંટ્રોલ ટીમની
કામગીરીન ું મોનીટરીંગ,
મચ્છરદાની દવાયકત કરવાની
કામગીરી

૮

--

મેલેરીર્ા અતધકારી સપ્રત કરે
તે કામગીરી

૯

--

મેલેરીર્ા શાખાના વાિનો
ચલાવવા, રીપેરીંગ અને
જાળવણીની કામગીરી

સદર

નીચેની વ્ર્હકત પાસે છે /તેનાું
તનર્ુંત્રણમાું છે .
ડો. અરવીંદ સીંગ મેલેરીર્ા
અતધકારી,
મેલેરીર્ાશાખા
શ્રી પી.એ.ઝાલા

સી.કા. હિસાબી
ઇ.ચા.

શ્રી પી.એ.ઝાલા

સી.કા. વિીવટ

શ્રી ડી.આર.ર્ાજ્ઞીક લેબ.ટે ક. કા.ફે.

શ્રીમતી
એચ.આર.પટેલ

લેબ.ટે ક. કા.ફે.

શ્રી સી.એમ.પરમાર સ્ટોસય કલાકય અને
મે.પ.િે.સ. મેમકા
િાલ.મેલેરીર્ા
શાખા
શ્રી ડી. આર. પટેલ મ.પ.િે.સ.
મેલેરીર્ા શાખા

સદર
શ્રી આર.બી.પરમાર પટાવાળા
શ્રી પી સી.દવે

ડ્રાઇવર

જીલ્લા મેલેરીર્ા અતધકારી

ક્રમ

દસ્તાવેજ દસ્તાવેજન ું નામ અને તેની એક
ની કક્ષા
લીટીમાું ઓળખાણ

દસ્તાવેજ મેળવવાની
નીચેની વ્ર્હકત પાસે છે /તેનાું
કાર્યપધ્ધતત
તનર્ુંત્રણમાું છે .
જીલ્લા પુંચાર્ત, સરે ન્રનગર

૭.૧

પ્રકરણ - ૭ (મનયિ સંગ્રહ-૭) ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની મસ્થતીએ )
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ , પરરષદ, સમિમતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ં પત્રક

જાહેર તંત્રને લગતાં બોર્ડ, પરરષદો, સમમમતઓ અને અન્ય મંર્ળો અંગેની મવગત નીચેના નમનામાં આપો.
માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાન ં નામ અને સરનામ

--

માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ, પરરષદ,
સમમમતઓ, અન્ય મંર્ળો)

--

માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટંકો પરરચય (સંસ્થાના વષ,ડ
ઉદૃ ેેશ/ મખ્ય પ્રવ ૃમતઓ )

--

માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભમમકા (સલાહકાર, સંચાલક,
કાયડકારી, અન્ય)

--

માળખાન ં અને સભ્ય બંધારણ

--

સંસ્થાના વર્ા

--

મખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા

--

બેઠકોની સંખ્યા

--

શ ં જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શકે છે ?

--

શ ં બેઠકોની કાયડનોંધ તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

--

બેઠકોની કાયડનોંધ જનતાને ઉપલબ્ધ છે ? જો તેમ હોય
તો તે મેળવવા માટેની કાયડપધ્ધમતની મારહતી આપો.

--

ઉપરની મારહતી મેલેરીયા શાખાની નીલ ગણવા મવનંતી છે .
જીલ્લા મેલેરીયા અમધકારી
જીલ્લા પંચાયત, સરે ન્રનગર

પ્રકરણ - ૮ (ધનયમ સાંગ્રિ-૭)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાાં નામ, િોદો અને અન્ય ધિગતો ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની ધિતીએ )
૮.૧ જાિેર તાંત્રના સરકારી માહિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી અધિકારીઓ અને ધિભાગીય કાયદાકીય (એપલેટ) સતાધિકારી ધિશેની સાંપકક
માહિતી નીચેના નમ ૂનામાાં
ક્રમ

નામ

હોદો

એિ.ટી.ડી. કોડ

૧
૧

૨
શ્રી પી.એ.ઝાલા

૩
સિ.કા. અને
મદદનીશ જાહેર
માહહતી અસિકારી

૪
૦૨ ૭૫૨

૧

ડો. અરવીંદ િીંગ

જાહેર માહહતી
અસિકારી અને
જિલ્લા મેલેીરયા
અસિકારી

૦૨ ૭૫૨

૧

ડો. એિ.એમ.દે વ (ઇ.ચા.) અપીલ અસિકારી
અને મુખ્ય જિલ્લા
આરોગ્ય અસિકારી

ફોન નંબર
કચેરી
૫
૨ ૮૪૮૫૧ .

િરકારી માહહતી અસિકારી
૨ ૮૪૮૫૧ .

ઘર
૬
--

--

સવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) િતાસિકારી
૦૨ ૭૫૨
૨ ૮૩ ૭૫૨ .
--

ફેકિ

ઇ-મેઇલ

૭
--

૮

--

િરનામુ
૯
જીલ્લા પંચાયત
કચેરી, સુ.નગર

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

૦૨ ૭૫૨
૨ ૮૩ ૪૦૨

જીલ્લા પંચાયત
કચેરી, સુ.નગર

જીલ્લા મેલેરીયા અસિકારી
જીલ્લા પંચાયત, સુરેન્દરનગર

૯.૧

પ્રકરણ -૯
ુ રવાિી કાયણપધ્ધનિ ( િા. ૧/૭/૨૦૧૮ િી નિિીએ )
નિણણય લેવાિી પ્રક્રિયામાાં અનસ

જુ દા જુ દા મુદાઓ અંગે નિર્ણય લેવા માટે કઇ કાયણ
પધ્ધનિ અનુસરવામાાં આવે છે ? (સચિવાલય નિયમ
સાંગ્શ્રહ અિે કામકાજિા નિયમોિા નિયમ સાંગ્રહ, અન્ય
નિયમો / નવનિયમો વગેરેિો સાંદર્ણ ટાાંકી શકાય.
અગત્યિી બાબિો માટે કોઇ ખાસ નિર્ણય લેવા માટે િી
દસ્િાવેજી કાયણપધ્ધનિઓ / ઠરાવેલી કાયણપધ્ધનિઓ /
નિયિ માપદાંડો / નિયમો કયા કયા છે ? નિર્ણય લેવા માટે
કયા કયા સ્િરે નવિાર કરવામાાં આવે છે .

જી.સી.એસ.આર. ર૦૦ર

૯.૩

નિર્ય
ણ િે જિિા સુધી પહોંિાડવાિી કઇ વ્યવસ્થા છે ?

૯.૪

નિર્ય
ણ લેવાિી પ્રક્રિયામાાં જેિા માંિવ્યો લેવાિાર છે િે
અનધકારીઓ કયા છે ?
નિર્ણય લેિાર અંનિમ સિાનધકારી કોર્ છે .
જે અગત્યિી બાબિો પર જાહેર સિાનધકારી દવારા
નિર્ણય લેવામાાં આવે છે િેિી માક્રહિી અલગ રીિે
િીિેિા િમુિામાાં આપો.

હાલ કોઇ આવી કાયપ
ણ ધ્ધનિ સરકારરી િરફથી
સુિવવામાાં આવેલ િથી.
વહીવટી કક્ષાએ સીિીયર કલાકણ િથા જીલ્લા મેલેરીયા
અનધકારીરી
જીલ્લા નવકાસ અનધકારીરી
--

૯.૨

૯.૫
૯.૬

િમ િાંબર
જેિા પર નિર્ણય લેવાિાર છે િે નવષય
માગદ
ણ શક
ણ સુિિ / દીશા નિદે શ જો કોઇ હોય િો
અમલિી પ્રક્રિયા
નિર્ણય લેવાિી કાયણવાહીમાાં સાંકળાયેલ અધકારીઓિો હોદો
ઉપર જર્ાવેલ અનધકારીઓિા સાંપકણ અંગેિી માક્રહિી
જો નિર્ણયથી સાંિોષ િ હોય િો, કયાાં અિે કેવીરીિે અપીલ

જી.સી.એસ.આર. િેમજ સરકારરીિા જે િે નવર્ાગિા
ઠરાવો ધ્યાિે લઇિે કમણિારી/અનધકારીઓ દવારા નિર્ણય
લેવામાાં આવે છે .

--------

જીલ્લા મેલેરીયા અનધકારી
જીલ્લા પાંિાયિ, સુરેન્રિગર

પ્રકરણ - ૧૦

અધિકારીઓનાાં અને કમમચારીઓની માહિતી પધુ તકા ( તા. ૧/૫/૨૦૧૫ ની ધિતીએ )
ડીરે કટરી

ક્રમ

નામ

ુ ામાાં જીલ્લાવાર માહિતી આપો.
૧૦.૧ નીચેના નમન
િોદો

૧.
૨.
૧ ડો. અરવીંદ સીંગ

૩.
મેલેરીયા
અધિકારી

૨
૩

સી.કા.(હિ)
સી.કા.(વ)

શ્રી પી.એ.ઝાલા
શ્રી પી.એ.ઝાલા

૪ શ્રી ડી.આર. યાજ્ઞીક
૫ શ્રીમતી એચ.આર.પટેલ
૬ શ્રી સી.એમ.પરમાર

૭ શ્રી ડી. આર. પટેલ
૮
૯

શ્રી આર.જે.રે થળીયા
શ્રી આર.બી.પરમાર

લેબ.ટે ક
લેબ.ટે ક

સ્ટોસસ કલાકસ અને
મે.પ.િે.સુ. મેમકા
િાલ.મેલેરીયા
શાખા.

મ.પ.િે.સુ.
મેલેરીયા
શાખા.
ડ્રાઇવર
પટાવાળા

એસ.ટી.
ડી. કોડ
૪.
૦૨ ૭૫૨

ફોન નંબર
કચેરી
ઘર
૫.
૬.
૨ ૮૪૮૫૧ .
--

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૭.
--

૯
સુ.નગર

---

---

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

સદર
સદર
સદર

----

----

,,
,,
,,

સુ.નગર
સુ.નગર
સુ.નગર

સદર

સદર

--

--

,,

સુ.નગર

સદર
સદર

સદર
સદર

---

---

,,
,,

સુ.નગર
સુ.નગર

સદર
સદર
સદર
સદર
સદર

સદર
સદર

સુ.નગર
સુ.નગર

જીલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત, સુરેન્દરનગર

ુ ામા માહિતી આપો ( તા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની સ્થિતીએ )
૧૧.૧ નીચેના નમન
ક્રમ

નામ

૧.
૧

૨.
ડો. અરવીંદ િીંગ

૨
૩

શ્રી પી.એ.ઝાલા
શ્રી પી.એ.ઝાલા(ઇ.ચા)

૪
૫

શ્રી ડી.આર. યાજ્ઞીક
શ્રીમતી
એચ.આર.પટેલ
શ્રી િી.એમ.પરમાર
શ્રી ડી. આર. પટેલ
શ્રી આર.જે.રે થળીયા
શ્રી આર.બી.પરમાર

૬
૭
૮
૯

હોદો

માસિક
મહેનતાણુ

વળતર /
સવનીમયમાાં જણાવ્યા
વળતર ભથ્થ ુ મુજબ મહેનતાણુાં નકકી
કરવાની કાયપ
ય ધ્ધસત

૩.
મેલેરીયા અસધકારી

૪.
૧ ૨ ૨ ૯૦૦

૫.
-

િી.કા.(હહ)
િી.કા.(વ)

૨ ૮૦૦૦
૨ ૮૦૦૦

-

૯
જી.િી.એિ.આર પે.રૂલ્િ
૧ ૯૯૮ મુજબ
િદર
િદર

લેબ.ટે ક
લેબ.ટે ક

૬૦૪૦૦

-

િદર
િદર

મ.પ.હે.સુ.
મ.પ.હે.સુ.
ડ્રાયવર
પટાવાળા

૪૧ ૬૦૦
૪૧ ૬૦૦
૪૨ ૮૦૦
૨ ૧ ૪૮૦

-

િદર
િદર
િદર
િદર

જીલ્લા મેલેરીયા અસધકારી
જીલ્લા પાંચાયત, સુરેન્દરનગર

પ્રકરણ - ૧૨ (નિયમ સંગ્રહ-૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્થાિે ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર ( તા. ૧/૫/૨૦૧૭ િી નસ્થતીએ )

ક્રમ

૧
૧.

તમામ યોજિાઓ, સુચિત ખિચ અિે કરે લ ચુકવણી અંગે અહેવાલોિી નવગતો નવકાસ, નિમાચ ણ અિે તકિીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેરતંત્ર માટે
જુદી જુદી યોજિાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવ ૃનતઓ માટે અંદાજપત્રિી નવગતોિી માહહતી િીિેિા િમુિામાં આપો
વર્ચઃ ર૦૧3-ર૦૧૪
યોજનાન ું નામ / સદર
પ્રવ ૃતિ
પ્રવ ૃતિ શરૂ
પ્રવ ૃતિના અંિની સ ૂચિિ રકમ
મુંજર
છુટી કરે લ
છે લ્લા
કાયાની ગણવિા માટે
કયાાની િારીખ અંદાજેલ િારીખ
થયેલ
/ચકવેલ
વર્ાનો
સુંપણા પણે કામગીરી માટે
રકમ
રકમ
ખરે ખર ખિા
જવાબદાર અતિકારી
(હપ્િાની
રકમ)
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

અન્ય જાહેર તંત્રો માટે
અ.નું
સદર

.........નીલ.........

સચિિ અંદાજપત્ર

મુંજર થયેલ અંદાજપત્ર

છુટી કરે લ ચકવેલ રકમ (હપ્િાની રકમ)

કલ ખિા

.........નીલ.........

જીલ્લા મેલેરીયા અતિકારી
જીલ્લા પુંિાયિ, સરે ન્દરનગર

પ્રકરણ - ૧૩
સહાયકી કાયયક્રમોનાાં અમલ અંગે ની પધ્ધતિ ( િા. ૧/૭/૨૦૧૮ ની તિિીએ )
૧ ૩ .૧ નીચેન નમુન મુજબ મ હીતી આપો
ક યક્ર
ક મ / યોજન નુાં ન મ

જજલ્લ ન દરે ક ગ મોમ ાં મેલેરીય ની સ્લ ઇડો
લેવ ની ચક સણી ક યકક્રમ

ક યકક્રમ / યોજન નોસમયગ ળો

૧ ર મ સ (જાન્દય ુ ર્થી ડીસેમ્બર)

ક યકક્રમનો ઉદે શ

મેલેરીય રોગન ધનયાંત્રણ તર્થ દે ખરે ખ મ ટે

ાં ો (છે લ્લ વર્)ક
ક યક્ર
ક મન ાં ભૌધતક અને ન ણ કીય લક્ષ ક

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

લ ભ ર્થીની પ ત્રત

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

લ ભ અંગેની પુવક જરૂરીય તો

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

પ ત્રત નકકી કરવ અંગેન ાં મ પદાંડો

ગ મની વસ્તીન ૧ ૮ ટક જેટલી ઓછ મ ાં ઓછી
સ્લ ઇડો મેળવી ચક સણી કરવી.
મેલેરીય રોગન ધનયાંત્રણ તર્થ દે ખરે ખ

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

ક યકક્રમનો લ ભ લેવ ની પધ્િધત

ક યકક્રમમ ાં આપેલ લ ભની ધવગતો (સહ યકીની રકમ)
સહ યકી ધવતરણની ક યકપધ્િતી

જજલ્લ ન ગ્ર મ્ય કક્ષ એ સ .આ.કે.પ્ર .આ.કે.ન
સ્ટ ફ ર ર

અરજી કય ાં કરવી કે અરજી કરવ મ ટે કચેરીમ ાં કોનો

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

અરજી ફી (લ ગુ પડત ુાં ન હોય તય )ાં

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

અન્દય ફી (લ ગુ પડત ુાં ન હોય તય )ાં

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

અરજી પત્રકનો નમુનો ( લ ગુ પડતુાં હોય તો જો સ દ

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

બીડ ણોની ય દી (પ્રમ ણપત્રો / દસ્ત વેજો)

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

બીડ ણોનો નમુનો

લ ગુ પડતુાં નર્થી.

પ્રક્રક્રય ને લગતી સમસ્ય ઓ અંગે કય ાં સાંપકક કરવો

જજલ્લ મેલેરીય શ ખ

ઉપલબ્િ ધનધિની ધવગતો (જજલ્લ કક્ષ , ઘટક કક્ષ વગેરે લ ગુ પડતુાં નર્થી.

ક્રમ

નીચેન ાં નમુન મ ાં લ ભ ર્થીઓની ય દી
લ ભ ર્થીનુાં
સહ યકીની
મતનમ
રકમ
પીત /વ લી

પસાંદગીનો
મ પદાંડ

જીલ્લો

શહેર

સરન મુ

નગર/ગ
મ

ઘર નાં.

ે ીય અધિક રી
જીલ્લ મેલર
જીલ્લ પાંચ યત, સુરેન્દરનગર

પ્રકરણ - ૧ ૪ (પનયમ સંગ્રહ - ૧ ૩ )
તેણે આિેલ રાહતો, િરપમટ કે અપિકૃપત મેળવનારની પવગતો ( તા. ૧ /૭/૨ ૦૧ ૮ ની પર્થતીએ )
કાયક્ર
ા મન ં નામ
પ્રકાર (રાહત/િરમીટ/અપિકૃપત)
ઉદે શ
નકકી કરે લ લક્ાંક (છે લ્લા વર્ા માટે)
િાત્રતા
િત્રતા માટે ના માિદં ડો
પ ૂવા િરૂરરયાતો
લાભ મેળવવાની િધ્િપત
રાહત / િરમીટ / અપિકૃપતની સમય મયાાદા
બીડાણોની યાદી (પ્રમાણિત્રો / દતાવેિો)
બબડાણોનો નમનો

ક્રમ નં./
કોડ

૧
ર

લાભાર્થીન ં નામ

-

નીચે આિેલા નમનામાં લાભાર્થીની પવગતો
માતાકાયદે સરતાની
પિતા /
સરનામ ં
મદત
વાલી
જિલ્લો શહેર
નગર/ગામ
ઘર નંબર

આિેલ
લાભની
પવગત
લાભોન ં
પવતરણ
જીલ્લા મેલેરીયા અપિકારી
જીલ્લા િંચાયત, સરે ન્દરનગર

પ્રકરણ - ૧ પ (તનર્મ સંગ્રહ - ૧ ૪)
કાર્ો કરિા માટે નકકી કરે લા િોરણો ( િા. ૧ /૭/૨ ૦૧ ૮ ની તસ્થિીએ )
૧પ
ક્રમ
૧

તિતિિ પ્રવ ૃતિઓ / કાર્યક્રમો હાથ િરિા માટે તિભાગે નકકી કરે લ િોરણોની તિગિો આપો.
પ્રવ ૃતિઓ ( કાર્યક્રમ )
તિગિ
મેલેરીર્ા શાખાને લગિા િમામ દસ્િાિેિો જે કમયચારી પસે રહે છે . િેના ઉપરી અતિકારી સરકારશ્રી એ નકકી કરે લ જિલ્લા મેલેરીર્ા અતિકારીશ્રીની સિાઓ
ભોગિિી, ફરિ તનભાિિી, સરકારશ્રી િરફથી જે ર્ોિનાઓ રજુ થાર્
િેનો અમલ કરિો. અને કરાિિો. િેમિ સામાન્ર્ િહીિટ તિભાગના િા.
૦૧ /૦૨ /૨ ૦૦૫ ના ઠરાિ અનુસાર માહહિી અતિકારી િરીકેની ફરિો
તનભાિિી.
મેલેરીર્ા શાખાના િહીિટી તનર્મો, ઠરાિો, બદલી, બઢિી મહેકમ, પેન્શન કેશ, અંગની મેલેરીર્ા શાઆ નીચેના સંિગયની િહીિટી િમામ કામગીરી, સીનીર્ોરીટી,
િમામ
બદલી, બઢિી, રજા, ઇજાફા, પેન્શન અંગેની કામગીરી
કાર્યિાહી

નામ
ડો. અરિીંદ સીંગ

હોદો
જિલ્લા મેલેરીર્ા
અતિકારી

૨

શ્રી પી.એ.ઝાલા
(ઇ.ચા)

સી.કા (િહીિટ)

૩

શ્રી પી.એ.ઝાલા

સી.કા (હીસાબી)

મેલેરીર્ા શાખાની િમામ હહશાબી કામગીરી, ઠરાિો, તનર્મો હહસાબી િમામ રે કોડય ની
જાળિણી

૪

શ્રી ડી.આર.
ર્ાજ્ઞીક

લેબોરે ટરી ટેકનીશ્ર્ન

૫

શ્રીમિી
એચ.આર.પટેલ

લેબોરે ટરી ટેકનીશ્ર્ન

જિલ્લાની પ્રા.આ. કેન્રની િથા અન્ર્ કચેરીસ ધ્િારા આિિી મેલેરીર્ાની માહીિી એકત્રીિ જિલ્લાના િમામ પ્રા.આ.કેન્ર અને અન્ર્ કચેરી ધ્િારા મેલેરીર્ા અંગેના
કરી કોમ્૫યુટરાઇઝડ કરી, તનર્િ નમ ૂનામા’ સરકારશ્રીમાં મોકલિી.
કેસોની માહીિીએકઠી કરી તનર્િ નમ ૂનામાં સરકારશ્રી માં તનર્મીિ પણે
મોકલિી. મેલેરીર્ાને તનર્ંત્રણમાં લેિા માટે િરૂરી માહીિી િૈર્ાર કરી,
િરૂરી સુચનાઓ લગિ પ્રા.આ.કેન્ર ને આપિી. િથા આ અંગેના રજીસ્ટરો
તનભાિિા.
જિલ્લાની પ્રા.આ. કેન્ર ધ્િારા લેિામાં આિિા મેલે. અંગેના લોહીના નમ ૂનાની સ્લાઇડો
જિલ્લાના દરે ક ગામમાંથી લેિામાં આિિી મેલેરીર્ા અંગેની લોહીના
ચકાસિી.
નમુનાની સ્લાઇડોની ૧ ૦ ટકા સ્લાઇડો ફેર ચકાસણી કરિી. િેના
િથા મેલેરીર્ાને કાબુમાં લેિા િરૂરી દિાઓ આપિી. સ્લાઇડો અંગેન ું રજી. તનભાિવુ.ં
રજીસ્ટરો તનભાિિા િથા િેને લગિ માહીિી તનર્મીિ પણે સરકારશ્રીમાં
તનર્િ પત્રકમાં મોકલિી.

૬

શ્રી
મ.પ.હે.સુ.
સી.એમ.પરમાર .
પટેલ
શ્રી ડી.આર. પટેલ મ.પ.હે.સુ.

૬

સ્ટોર દિા િથા સ્પેઇંગ

મેલેરીર્ા શાખા નીચેના સંિગયની હહસાબી િમામ કામગીરી, હહસાબીને
લગિ બીલો પસ કરિા, ચેક કાઢી ચુકિણી િથા હહસાબીના િમામ
પ્રકારના રજીસ્ટરો તનભાિિા એલ.એ.ડી.પેરા તનકાલ, એ.જી.ઓડીટ
તનકાલ, પીઆર.સી. પારા

સ્ટોર દિા િથા સ્પેઇંગ

િેકટર કંટ્રોલ ટીમ મોનીટરીંગ અને મચ્છરદાની દિાયુકિ કરિી. િથા દરે ક પી.એચ.સી. િેકટર કંટ્રોલ ટીમ મોનીટરીંગ અને મચ્છરદાની દિાયુકિ કરિી. િથા
પાસેથી આિિા રીપોટીંગની કામગીરી
દરે ક પી.એચ.સી. પાસેથી આિિા રીપોટીંગની કામગીરી

જીલ્લા મેલેરીર્ા અતિકારી
જીલ્લા પંચાર્િ, સુરેન્રનગર

પ્રકરણ - ૧ ૬ (ધનયમ સંગ્રિ )
વીજાણુ રૂપે ઉપલભ્ય માહિતી ( તા. ૧ /૭/૨ ૦૧ ૮ ની ધિતીએ )
૧ ૬.૧

વીજાણુ રૂપે ઉપલભ્ય ધવધવિ યોજનાઓની માહિતીની ધવગતો આપો.

જીલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત, સુરેન્દરનગર

પ્રકરણ - ૧ ૭ (વનયમ સંગ્રિ - ૧ ૬)
માહિતી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉપલભ્ધય સિલતોની વિગતો ( તા. ૧ /૭/૨ ૦૧ ૮ ની વસ્ધથતીએ )

૧ ૭.૧ લોકોને માહિતી મળે તે માટે વિભાગે અપનાિેલ સાધનો, પ્ધ્ધધવતઓ અથિા સિલતો જેિી કે,
કચેરી ગ્રંથાલય
મેલેરીયા શાખામાં જરૂરી પુસ્ધતકો રાખિામાં આિે છે . જેનુ ં વનયમ
અનુસાર લાયબરે રી રજીસ્ધટર રાખિામાં આિે છે .
નાટક અને શો
િતતમાનપત્રો
જે તે ખરીદીની કાયતિાિી માટે સરકારશ્રી ના ઠરાિો અનુસાર
િતતમાનપત્રમાં જાિેરાત આપિામાં આિે છે .
પ્રદશતનો
નોટીસ બોર્ત
જજલ્ધલાના નોટીસ બોર્ત ઉપર વિગતો મુકિામાં આિે છે .
કચેરીમાં રે કર્તન ું વનરીક્ષણ
કચેરીમાં રે કર્ત વ્ધયિવસ્ધથત વનભાિિામાં આિે છે .
દસ્ધતાિેજોની નકલો મેળિિાની સરકારશ્રી ની તાજેતરની સુચના અનુસાર
પ્ધધવત
ઉપ્ધલભ્ધય મુદ્રીત વનયમસંગ્રિ
ઉપલબ્ધધ છે .
જાિેર તંત્રની િેબસાઇટ
જાિેર ખબરનાં અન્ધય સાધનો

-

જીલ્ધલા મેલેરીયા અવધકારી
જીલ્ધલા પંચાયત, સુરેન્ધદ્રનગર

