ુ ા નં.-1 યવ થા તં , કાય અને ફ2જો.
શાખાનુ ં નામઃ- નાની િસંચાઈ િવભાગ જી લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા.
વહીવટી વડાઃ- િજ લા િવકાસ અિધકારી, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા.
ફોન નંબર. (ઓ) ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૭ (રે .) ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૯૯ (મો). ૯૯૭૮૪૦૬ર૪ર
કાયપ
ર્ ાલક ઈજનેર ીના ટે લીફોન. (ઓ) ૦ર૬૭ર રપ૩૩૮૮. (રે ) - (મો) ૮૧૪૧૫૭૬૧૬૧
શાખાનુ ં કચેરીનું કાયક્ષ
ર્ ેતર્ઃ- સમગર્ પંચમહાલ જી લા પ ૂરત ું મયાર્દીત.
શાખામાં થતી કામગીર .
(૧).િસંચાઇ તળાવો બાંધકામ તેની જાળવણી અને મરામત કરવાની કામગીરી.
(ર).િસંચાઇ તળાવોની કેનાલ બનાવવી તેની જાળવણી અને મરામત કરવાની કામગીરી.
(૩).િસંચાઇ તળાવોમાÕ ખેડૂતોને િસંચાઇ માટે પાણી આપવુ અને તેનો િસંચાઇ કર વસુલ કરવો.
(૪).ચેકડેમો બાંધવા.
(પ).ગુજરાત પંચાયત ધારા ૧૯૯૩ થી િનયત થયેલ િસચાઇ સિમતીને આિધન કામગીરી કરે તેન ુ અમલીકરણ.
(૬).ગુજરાત પંચાયત ધારા ૧૯૯૩ નો અસરકારક અમલ કરવો.
(૭).પેટાિવભાગનુ સુ૫રવીઝન અને અમલીકરણ કરવુ.
(૮).નાની િસંચાઇ િવભાગ હેઠળના મહેકમનુ ં િનયમન કરવુ.
(૯).પુર સંરક્ષણ યોજનાની કામગીરી(ગામતળ હેઠળની જમીન ધોવાણ માટે ૫૦ લાખની મયાર્દામાંનદી િસવાય)
(૧૦).ટર્ાયબલ સબપ્લાન તરફથી આપેલ કામો.
(૧૧).ખાસ અંગભ ૂત યોજનાના કામો.
(૧ર).િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી તરફથી ફાળવવામાં આવતા કામો.
(૧૩).સરકાર ી તરફથી,જી લા પંચાયત તરફથી તતઅ અન્ય સરકારી કચેરી તરફથી સોપવામાં આવેલ કામગીરી.
(૧૪).ફ ડ,કુદરતી આફતો દરમ્યાન ની કામગીરી.

ુ ા -2 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફ2જો.

1. કાયપાલક ઈજનેર,
(૧).િસંચાઈ તળાવો બાંધકામ તેની જાળવણી અને મરામતની કામગીરી.
(ર).િસંચાઈ તળાવોની કેનાલ બનાવવી તેની જાળવણી અને મરામતની કામગીરી.
ૂ ોને િસંચાઈ માટે પાણી આપવુ ં અને તેનો િસંચાઈ કર વસુલ કરવો.
(૩).િસંચાઈ તળાવોમાંથી ખેડત
(૪).ચેકડેમો બાંધવા.
(પ).ગુજરાત પંચાયત ધારા ૧૯૯૩- થી િનયત થયેલ િસંચાઈ સમીતીને આિધન કામગીરી કરે તેન ુ ં અમલીકરણ.
(૬).ગુજરાત પંચાયત ધારા ૧૯૯૩ નો અસરકારક અમલ કરવો.
(૭).પેટા િવભાગનુ ં સુપરવીઝન અને અમલીકરણ કરવાનુ.ં
(૮).નાની િસંચાઈ હેઠળના મહેકમનુ ં િનયમીત કરવુ.ં
(૯).પુર-સંરક્ષણ યોજનાની કામગીરી.
(૧૦).ટર્ાયબલ સબ પ્લાન તરફથી આપેલ કામો.
(૧૧).ખાસ અંગભ ૂત યોજનાના કામો.
(૧ર).િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી તરફથી ફાળવવામાં આવતા કામો.
(૧૩).સરકાર ી તરફથી ,જી લા પંચાયત તરફથી તથા અન્ય સરકારી કચેરી તરફથી સ પવામાં આવેલ કામગીરી.
(૧૪). ફ ડ, કુદરતી આફતો દરમ્યાનની કામગીરી.
ર. નાયબ ચીટનીશ.
શાખામાં વહીવટી દફતરોનું સુપરવીઝનહાલ જગ્યા ખાલી (મહેકમ, િસંચાઈ, વહીવટી)
(૧).સીનીયર કલાકર્ (મહેકમ)
- નાની િસંચાઈ િવભાગ પેટા િવભાગના મહેકમની કામગીરી.
- મહેકમને લગતા સેવા િવષયક રજી ટર્રો િનભાવવા.
- કમર્ચારીઓની સેવાપ થીઓ અ તન રાખવી.
- પેન્શન કેસને લગતી કામગીરી.
- માસીક પીરીઓડીકલ પતર્કો મોકલવા.
(ર).સીનીયર કલાકર્ ( ટોર કીપર) (એસ.કે).હાલ જગ્યા ખાલી
- નાની િસંચાઈ િવભાગ હેઠળના કામો માટે માલસામાન િવગેરે મટીરીયલ સીમેન્ટ િવગેરે ખરીદવાની કાયવ
ર્ ાહી કરવી. તેની
વહેચણી પેટા િવભાગને કરવી. અને તેનો િહસાબો રાખવા.
- લગતી ટે શનરી ફોમર્ રજી ટર્રો ખરીદવા અને તેની વહેચણી અને િહસાબો િનભાવવા.
- િવભાગના પેટા િવભાગના વાહનો ખરીદવા

ની મરામત અને તેને લગતા લોગબુક િહ ટર્ીશીટ,િનભાવવા અને િવમો િવગેરે

િનયમીત ભરાય તેન ું ઘ્યાન રાખવાની કામગીરી.
- લાઈટ બીલો ટે લીફોન બીલો, કન્ટીજન્સીની કામગીરી.
- જુના રદ બાતલ વાહનોનો િબનઉપયોગી સાધનોનો િનકાલ કરવાની કામગીરી◌ે.
-સરકાર ી તરફથી માગવામાં આવતી ગર્ાન્ટ માટે બ ટ તૈયાર કરવુ.અને સરકાર ીમાÕ મોકલવુ.
-આવેલી ગર્ાન્ટના બીલો બનાવવા અને ઉગવવા.
-આવેલી ગર્ાન્ટના હેડવાર િહસાબો િનભાવવા અને એ.જી.કચેરી સાથે મેળવણુ કરવુ.
-થયેલા ખચર્ નો િહસાબ િનભાવવા અને ખચર્ ૫તર્ક મોકલવુ.

-પેટાિવભાગ હાલોલ,ઘોઘંબાના ઓડીટર તરીકેની કામગીરી કરવી.
-પેટાિવભાગના લગતા કામની ફાઇલો ટેન્ડર વકર્ઓડર્રથી માંડી કંમ્પ્લીશન સટ ફીકેટ સુધીની ફાઇલ અઘતન રાખવી.
(૩). સીનીયર કલાકર્, (બ ટ) અને ઓડીટર, હાલ જગ્યા ખાલી,
- સરકાર ી તરફથી માંગવામાં આવતી ગર્ાન્ટ માટે બ ટ તૈયાર કરવુ ં અને સરકાર ીમાં મોકલવુ.ં
- આવેલી ગર્ાન્ટના િબલો બનાવવા અને ઉગવવા.
-આવેલી ગર્ાન્ટના હેડવાર િહસાબો િનભાવવા અને એ.જી. કચેરી સાથે મેળવણુ ં કરવુ.ં
- થયેલા ખચન
ર્ ો િહસાબ િનભાવવા અને ખચર્ પતર્ક મોકલવુ.ં
- પેટા િવભાગ હાલોલ, ઘ ધંબાના ઓડીટર તરીકેની કામગીરી કરવી.
- પેટા િવભાગના લગતા કામની ફાઈલો ટે ન્ડર, વકર્ઓડર્રથી માંડી કંપ્લીશન સટ ફીકેટ સુધીની ફાઈલ અ તન રાખવી.
(૪).સીનીયર એકાઉન્ટ કલાકર્, (એસએસી).
- િવભાગીય કચેરી તેમજ પેટા િવભાગ કચેરીના કન્ટીજન્સી િબલો િહસાબી શાખાને મોકલવા અને તેના ચેકો મેળવવા અને
તે પાટ ને વહેચવા અને બેંકમાં જમા કરાવવા.
- ચેકોનું રજી ટર્ર િનભાવવુ.ં
- થયેલ વાવચરોનું અ તન ફાઈલ િનભાવવી અને રોજમેળ લખવો.
- પી.એ.િસલકનો િહસાબ રાખવો.
- પેટા િવભાગ તરફથી આવેલ કન્ટીજન્સી, િબલો, પી.એ.િબલો, તથા એસ.જી.આર.વાય.િવગેરે કીમના બીલો મંજુર કરવા.
- થયેલા ખચન
ર્ ું હેડવાર વગીર્કરણનુ ં રજી ટર્રિનભાવવુ.ં
- સદરવાર ખચન
ર્ ા િબલોમાં બ ટ એલોકેશન ભરવા
- એલ.એફ.ઓડીટપેરા, પી.આર.સી.પેરાનુ ં રજી ટર્ાર અ તન િનભાવવુ ં તેના જવાબો કરવા અને માહીતી પુરા પાડવી.
- પેટા િવભાગને લગતા કામોની ફાઈલો, ટેન્ડર, વકર્ઓડર્રથી માંડી કંમ્પ્લીશન સટ સુધીની ફાઈલ અ તન રાખવી.
- એમ.પી.એમ.એલ.એ. ની ગર્ાન્ટ તથા મેળવણાની કામગીરી અને ખચર્ પતર્ક મોકલવાની કામગીરી.
(પ). જુનીયર કલાકર્ ( વહીવટ)
-કચેરીમાં આવતી ટપાલ ન ધવી અને શાખાના દરે ક કમચ
ર્ ારીને વહેચવી.
-શાખામાંથી િનકાલ કરે લ જવાબોની ટપાલ અન્ય કચેરીએ મોકલવી.
- ટપાલ ટીકીટો ખરીદવી, તેનો િહસાબ રાખવો.
-અિધકારી ીઓની મળતી મીટીંગ અંગેની કાયવ
ર્ ાહી કરવી.
- જી લા પંચાયતની મળતી મીટીંગોની દરખા તો મોકલવી અને તેના પોસીડીંગની ફાઈલ રાખવી અને તેના અમલીકરણ
અંગે

તે દફતરે આપવી.

- માસીક પીરીયોડીકલ મોકલવા.
- કોટર્ કે સો.
-તમામ િમટીંગોના પર્ોસેડીંગો ફાઇલે રાખવા અને સબંધીત દફતરને કાયર્વાહી માટે જાણ કરવી.
(૬). જુ નીયર કલાકર્.હાલ જગ્યા ખાલી ( િસંચાઈ )
- નાની િસંચાઈના તળાવોમાં ખરીફ સીઝન રિવ, અને ઉના ં ખેતી માટે ખેડૂતો પાસેથી અરજીઓ મેળવવા જાહેરનામુ ં બહાર
પાડવું અને િસંચાઈ માટે પાણી આપવાનુ ં કામગીરી કરવી.
- િસચાઈ માટે ના કર વસુલ લેવાની કામગીરી.
- િસંચાઈ તળાવો, કેનાલો માટે સંપાદન થયેલી જમીનની દરખા તો મેળવી જમીન સંપાદન અિધકારીને મોકલી તેના માટે
ફંડ મેળવી ખાતેદારોને ચુકવવાની કાયવ
ર્ ાહી કરવી.

- િસંચાઈ તળાવો મત્ યો ોગ માટે આપી તેના આવકના નાણાં મેળવવા.
- એ.જી. ઓડીટ પેરાના જવાબોની કામગીરી.
- માસીક પખવાડીયા, અઠવાડીક, પતર્કો મોકલવા.
- એમ.પી., એમ.એલ.એ. ગર્ાન્ટના કામોનુ ં માસીક પતર્ક મોકલવુ.ં
(૭). જુનીયર કલાકર્હાલ જગ્યા ખાલી (ટેન્ડર)
-કામો માટે તૈયાર થઇને આવેલ ટે ન્ડરો માટે જાહેર િનિવંદા બહાર પાડવી.ઇજારદારોને કોરા ટે ન્ડરો આપવા અને સીલ બંધ
આવેલા ટે ન્ડરો મંજુર થયેલા ટે ન્ડરને વકર્ઓડર્ર આપવા અને તે અંગે લીધેલ ટેન્ડર ફી અને ડીપોઝીટ અંગેન ુ રજી ટૃર
િનભાવવુ અને યોગ્ય સમગે ડીપોઝીટ પરત કરવાની કાયવ
ર્ ાહી.
- વકર્વાર ટેન્ડરની અલગ ફાઈલ રાખવી.
(૮).જુ નીયર કલાકર્, હાલ જગ્યા ખાલી (િહસાબ).
- કમર્ચારીઓના પગાર બીલો બનાવવા ઓડીટર રજી ટર્રે ન ધવા પાસીંગની કાયવ
ર્ ાહી કરી ચુકવણા માટે િહસાબી શાખામાં
મોકલવા.
- કમર્ચારીઓના પગાર િબલોથી કરે લ કપાત જમા કરાવવી.
- કમર્ચારીઓને આપેલ એડવાન્સ રજી ટર િનભાવવાને વસુલાત કરવી.
કમર્ચારીઓના ટી.એ. બીલો મંજુર કરવા.
(૯). ગુજરાતી / અંગર્ેજી ટાઈપી ટ.હાલ બેજગ્યા ખાલી આઉટ સોસીર્ંગથી કામગીરી કરાવવામાં આવેછે.
(૧). ગુજરાતી ટાઈપ કરવુ.ં
(ર). કોમ્પ્યુટરથી ટાઈપનુ ં કામ કરવુ,ં
િવભાગીય હસાબનીશ હાલ જ યા ખાલી
-િહસાબીને લગતા એસ.એ.સી, ટે ન્ડર, એસ.કે, બ ટ દફતરોનુ ં સુપરવીઝન.
- િહસાબી કામ અંગે િનણાર્યત્મક ભ ૂિમકા.
તાં ીક શાખા
-મદદનીશ ઈજનેર ૩ જગ્યા ખાલી
-અિધક મદદનીશ ઈજનેર ૧ જગ્યા ખાલી
-િસંચાઈ તળાવો ચેકડેમોનુ ં પ્લાનીંગ કરવુ.ં
-સબ ડીવીઝનમાંથી આવેલ પ્લાન એ ટીમેન્ટની ચકાસણી કરવી.
-કામોની ટે કનીકલ મંજુરી આપવી.
-િસંચાઈ તળાવો, ચેકડેમોના મરામત અંગે મરામત અંગેની કાયર્વાહી કરવી.
-ટેન્ડરો તૈયાર કરી ચકાસી આગળની કાયવ
ર્ ાહી માટે મોકલવા.
-પેટા િવભાગમાંથી આવેલા આર.એ. ફાયનલ બીલોની ચકાસણી કરવી.
-અન્ય યોજનામાંથી આવેલ કામોનું આયોજન કરવુ.ં
ડર્ાફટમેન સીવીલ ( ડી.એમ.) ડર્ોઈંગ બર્ાન્ચ.હાલ જગ્યા ખાલી
-ડર્ોઇંગ િવભાગના ટાફનુ ં સુપરવીઝન અને કામોના પ્્લાનના નકશા દોરવા.

-એસ.આઇ.એન્ડ ડી.એમ.ના (સવેર્ સાધનો)ની જાળવણી અને િનણાવણીની કામગીરી.
આસી. ડર્ાફટમેન (એ.ડી.એમ.) હાલ જગ્યા ખાલી
-ડર્ોઇંગ બર્ાન્ચમાં ડી.એમ.ને મદદગારી કરવી અને નકશા પ્લાનના નકશા બનાવવામાં માગર્દશન
ર્ મેળવી અધતન અમલ
નકશા બનાવવા અને િનભાવવા.
ટર્ેસર. ( ૪ જગ્યા ) હાલ જગ્યા ખાલી
કામો અંગે આવેલા નકશા ટે ટીંગ કરવા.તેની બ્ યુ પર્ીન્ટ કાઢવી કલરીંગ કરી પી.બી.શાખાને આપવાની કામગીરી.
ડર્ાયવરહાલ જગ્યા ખાલી આઉટ સોસીર્ંગથી કામગીરી કરાવવામાં આવેછે.
-િવભાગીય કચેરીનું વાહન ચલાવવુ ં અને તેન ુ ં મેન્ટે ન્સ કરવુ.ં

ુ ા -3 દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સ હત િનણય લેવાની

ુ 2વાની કાયર તી.
યામાં અ સ

દે ખરે ખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સિહત િનણર્ય લેવાની પર્િકયામાં અનુસરવાની કાયર્પધ્ધતી. શાખા ધ્વારા હાથ ધરવામાં
આવતી મુ ા નં.૧ માં જણાવેલ યોજનાઓના અમલીકરણમાં સરકાર ીએ

તે યોજનાના નક્કી કરે લ માપદં ડો થાયી હક
ુ મો

િનયમો મુજબ મળે લ દરખા તોની ચકાસણી કરી િનણર્ય કરવો.

ુ ા -4 પોતાના કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલા ધો2ણો.

જન સંપકર્ ારા લોકો તરફથી મળતી અરજીઓના િનકાલ માટે નીચે મુજબના ધોરણો નકકી કરવામાં આવેલ છે .

ૂ ોની અરજીઓ
૧ િસંચાઈ માટે આવેલા ખેડત

તુતર્જ

ે ે નક્કી કરે લ સમયમયાદાર્માં કામ પ ૂણર્
ર બાંધકામો સંબધ

જુદાજુદા કામ માટે કામ પ ૂણર્ કરવાની

કરવા.

તારીખ નક્કી થયા મુજબ.

૩ કમર્ચારીઓ / બાંધકામો સબંધેની રજુઆતો અરજીઓ.

૩૦ િદવસમાં.

૪ િસંચાઈ સમીતીની બેઠકની કાયવ
ર્ ાહીની અમલીકરણ.

સમય મયાર્દા.

ુ ા -5 પોતાના કાય બ વવા માટ પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળના અથવા કમચાર ઓ
વારા ઉ5યોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનયમો,

ુ નાઓ, િનયમ સં હો અને રકડ.
ચ

પોતાના કાય બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળના અથવા પોતાના કમચ
ર્ ારીઓ ારા
ઉપયોગમાં લેવાના િનયમો, િબનપતર્ો સુચનાઓ િનયમ સંગર્હો અને રે કડર્.
(૧). ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ- ૧૯૯૩.
(ર). ગુજરાત પંચાયત કાયર
ર્ ીતીના િનયમો ૧૯૯૭.
(૩).નાણાંકીય િનયમો (જી.ટી.આર)
(૪).આક મીક િનયમો.
(પ).જી.પી.એસ.આર.(કમર્ચારીના મહેકમ િવયષક પર્ ોના િક સામાં)
(૬).પી.ડબ યુ.મેન્યુઅલ.

ુ ા -6 પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળ હોય તેવા દ તાવેજોના વગ

ંુ 5 ક.

પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળ હોય તેવા દ તાવેજોના વગ નું પતર્ક કચેરીમાં ઉપલબ્ધ રે કડર્ની િવગત નીચે
મુજબ છે .

દફતર ંુ નામ.

અ.

સં યા.

નં.

૧

મહેકમ

૭૫

ર

બ ટ

૧૦૨

૩

વહીવટ

૨૩

૪

િસંચાઇ,જમીન સંપાદન,એ.બી.

૩૭

પ

પી.બી.

૧૦૨

૬

ડી.બી.

૧૨

૭.

એસ.કે

૪૪

ુ ા -7 િનિત અથવા અમલીક2ણના

ડત2ના સબંધમાં જનતાના સ યો સાથે િવચા2 િવનીમય માટ

અથવા તેમના વારા 2 ુ આત માટની િવ યમાન કોઈ ગોઠવણીની િવગતો.

સમીતીમાં નાગરીક રજુઆત કરી શકે છે . અને આ સભાઓમાં િવચારણામાં લઈ િનણર્યો લેવામાં આવે છે .

ુ ા -8 તેના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના હ ુ માટ બે અથવા તેથી વ ુ ય કતઓના બનેલા બોડ,
કાઉ સલો, સિમિતઓ અને બી
ન ધો લકોને મળવાપા

મંડળોની બેઠકો લોકો માટ

ુ લી છે ક કમ અથવા તેવી બેઠકોની કય

છે ક કમ .

સામાન્ય સભા, િસંચાઈ સિમતી ,કારોબારી સમીતીમાં ઉ લેિખત સિમિતઓ ઉપરાંત આ કચેરીને પશર્તી બેઠકો લોકો માટે
ખુ લી છે , તથા િનયત ફી ભયાર્થી તેની કાયવ
ર્ ાહીની ન ધો લોકોને મળવાપાતર્ છે .
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ુ ા -11 તમામ યોજનાઓ,

ુ ચત ખચ અને કરલી વહચણી 52ના અવલોકનોની િવગતો દશાવતી તેની

દરક એજ સીને ફાળવેલ
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દાજ5

આ કચેરી હ તકની િવિવધ કામોઓમાં સને. ર૦૧૭-૧૮. ના વષમ
ર્ ાં માચર્ -ર૦૧૮. અંતીત ફાળવેલ ગર્ાન્ટ અને થયેલ ખચન
ર્ ી
િવગત નીચે મુજબ છે .

અ.નં

નાની િસચાઈ પેટા િવભાગ

યોજના ંુ નામ.

યોજનાની નીચે આપેલ

િસ ધ.

કામોનો લ યાંક
ભૌિતક

નાણાંક ય

ભૌિતક

નાણાંક ય

૧

ચેકડેમ

ટી.એ.એસ.પી.

૮

૫૨.૧૦

૮

૨૨.૬૩

૩

ચેકવોલ

જી લા

૧

૩.૦૦

૧

૧.૬૭

૧૪

૫૦.૫૦

૧૪

૩૦.૫૨

આયોજનમંડળ
૩

ચેકડેમ રીપેરીંગ

રાજ્ય બ ટ

૪

ગામતળાવો ઉંડા

િવકાસસીલ તાલુકા

૫

૨૫.૦૦

૫

૧૮.૬૨

ઉતારવાના કામો
૫

પ ૂર સંરક્ષણ િદવાલ

િવકાસસીલ તાલુકા

૧

૬.૦૦

૧

૪.૨૫

૬

નહેર સુધારણાના કામો

રાજ્ય બ ટ

૬

૬૪.૫૦

૫

૪૧.૧૫

ુ ા -12 ફાળવેલ 2કમો અને એવા કય મોના લાભાથ ઓની િવગતો સ હત આિથક સહાય કય મોની
અમલ બજવણીની ર ત.

કોઈ યિકત ગત લાભો આ કચેરી હેઠળ આપવામાં આવતા નથી.
પરં ત ુ િસંચાઈ તળાવોમાંથી ખેડૂતોને િસંચાઈ માટે અરજીઓ મેળવી ખેતી માટે પાણી પુરુ પાડવામાં આવે છે .

ુ ા -13 તેણે આપેલ

ટછાટો, 52વાનગીઓ અથવા અિધ ત
ૃ ીઓ મેળવનારાની િવગતો.

અતર્ેથી બહાર પાડવામાં આવતા ટે ન્ડરો સરકાર ીના પર્વતમ
ર્ ાન િનયમો પર્માણે પર્થમ રજી ટર મંડળીઓને આપવા અંગેની
ટછાટો છે .

ુ ા -14 િવ

ંુ પે ઉ5લ ય મા હતી

- કોમ્પ્યુટર નંગ-૯ આ કચેરી હેઠળ છે .
- કચેરીની તમામ કામગીરી કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરવામાં આવે છે .

ુ ા -15

હ2 ઉ5યોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોય તો તેવા

થ
ં ાલય અથવા તેના વાંચનાલયના

કામકાજના કલાકો સ હતની મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉ5લ ધ

- આમ જનતા માટે - નાગરીક સુિવધા કક્ષ છે .
-ટેબલ ,ખુરશીની યવ થા રાખેલ છે .
- લાઈટ, પંખા, પાણીની યવ થા રાખેલ છે .

િુ વધાઓને િવગતો.

ુ ા -16

અનં

૧

ર

હ2 મા હતી અિધકાર ઓના નામો, હો ાઓ અને બી

િવગતો.

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ંુ

પેટા િવભાગ ંુ

કચેર ટલીફોન

ઘરનો ટલીફોન

નામ.

નામ.

નંબર

નંબર

ી એ.એચ.શુક્લ

ી આર.એલ.પટે લ

હાલોલ

૦૨૬૭૨-

(ઇ.ચા.)

૨૨૦૪૭૧

ગોધરા

૦૨૬૭૨-

મોબાઈલ નંબર

-

૯૯૨૪૦૩૮૩૯૫

-

૮૧૪૧૫૭૬૧૬૧

-

૯૪૨૭૩૪૭૪૨૪

૨૫૩૩૮૭
૩

ી વી.ડી.ચૌધરી

ઘોઘંબા(ઇ.ચા.

૦૨૬૭૮-

)

૨૪૪૭૩૩

ુ ા -17 ઠરાવવામાં આવે તેવી બી

મા હતી

(૧). િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, જી લા પંચાયતના વહીવટી વડા છે .
(ર). કાયર્પાલક ઈજનેર, નાની િસંચાઈ િવભાગ જાહેર માહીતી અિધકારી છે .
ે અિધકારી.- િજ લા િવકાસ અિધકારી ી છે .
(૩).એપેલટ
ે અિધકારીઃ- કાયપ
(૪).નાની િસંચાઈ પેટા િવભાગ માટે પર્થમ એપેલટ
ર્ ાલક ઈજનેર ી છે .
(પ).માહીતી મેળવવાનુ ં થળઃ- િજ લા કક્ષાએ નાની િસંચાઈ િવભાગ, ગોધરા. નાની િસંચાઈ પેટા િવભાગ માટે
િવભાગીય કચેરી છે .

તે પેટા

