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 લોકોન ેમા=હતી મળ� રહ% ત ેમાટ% િનયામકzી, િવકસતી 9િત કbયાણ ખાP,ુ m.ુરા., ગાધંીનગર 

નીચ ેજણાવલે સવલતો ઉ૫લdધ છે. િવકસતી 9િત કbયાણ ખાતા ન ેલગતી મા=હતી આ KLુ7તકામા ં

4કાિશત કરવામા આવલે છે. આ KLુ7તકા સદંભ� અથ½ લોકો િવકસતી 9િત કbયાણ ખાતામાથંી અન ે

તેની }જbલા કચરે�એથી મળેવી શક%  છે. સાથો સાથ િવભાગના નોટ�સ બોડ� ઉ૫ર ૫ણ જUર� િવગતો 

લોકોની 9ણકાર� તથા ઉ૫યોગ અથ½ Oકુવામા ંઆવલે છે. 

 જો કોઈ અરજદારની િનયામક, િવકસતી 9િત કbયાણ ખાતામા ં ઉ૫લdધ ર%કડ�Aુ ં િનર�?ણ 

કરવાની અરc હોય તો ત ેમાટ% ૫ણ એક અલાયદા Uમની �યવ7થા કરવામા ંઆવી છે. aમા ંઅરજદાર% 

માગંણી કર%લ ર%કડ�A ુ ં િનર�?ણ કરવા માટ% સગવડ કરવામા ંઆવી છે. સાથો સાથ કોઈ અરજદારન ે

િનયામક, િવકસતી 9િત કbયાણ ખાતાને લગતા કોઈ આ૫વાપા: દ7તાવજેોની નકલની જUર�યાત 

હોય તો તેની નકલ ૫ણ િનયમોAસુાર જUર� ફ� જમા કરાવી મેળવી શક% છે. 

 િનયામક, િવકસતી 9િત કbયાણ ખાP,ુ mજુરાત રાજય, ગાધંીનગરની કચેર�મા ંકામગીર� માટ% 

ઉ૫યોગમા ંલેવાતા અિધિનયમો, િનયમોની નકલ ૫ણ િવકસતી 9િત કbયાણ ખાP ુઅન ેતનેી }જbલા 

કચરે�ઓમા ં ઉ૫લdધ છે aનો ૫ણ 9હ%ર જનતા જUર ૫ડય ે ઉ૫યોગ કર� શક% છે. આ ઉ૫રાતં કોઈ 

અરજદારને િવકસતી 9િત કbયાણ ખાતાને સબિંધત મા=હતી સહ%લાઈથી તમેના રહ%ણાકંના 7થળે મળ� 

રહ% તે હ%Pસુર િનયામક, િવકસતી 9િત કbયાણ ખાતાની માહ�તી http://sje.gujarat.gov.in/ddcw 

વેબસાઇટ પર Oકુવામા ંઆવલે છે. આ ઉ૫રાતં વષ� દરqયાન કોઈ અગ5યની મા=હતી ક% 9ણકાર� ક% 

aની જનતાને 9ણ કરવી ૫ણ જUર� હોય તવેી મા=હતી a ત ેવખત ેવત�માન૫:ોમા ં9હ%ર ખબર/ 

અખબાર� યાદ� Iવારા ૫ણ 4િસIધ કરવાAુ ંઆયોજન છે. તવેી જ ર�ત ેક%ટલીક 9ણકાર�ઓ સદંભ�મા ં

િવકસતી 9િત કbયાણ ખાતા હ7તકની }જbલા કચેર�ઓ Iવારા િશYબર યોcન ે 9હ%ર જનતા માટ% 

9ણકાર� ૫ણ આ૫વામા ંઆવ ેછે. આ િશYબરની 9ણ જનતાન ે૫હtચ ેતે માટ% ૫ણ ત:ં Iવારા જUર� 

કાળc લેવામા ંઆવ ેછે. 


