ુ બ
મદ્દુ ા-૧ કામો અને ફરજો કલમ ૪ ખ(૧) મજ

રજીસ્ટ્રીશાખા

ભારતના સવિધાનમાાં ૭૩માાં સુધારાથી બાંધારણમાાં પાંચાયતી રાજવ્યિસ્થાની ખાસ બાંધારણીય જોગિાઈ દાખલ કરિામાાં આિેલલ છે .જેથી પાંચાયતી રાજ્ય
વ્યિસ્થાનો ૧૯૯૩ના પાંચાયત અવધવનયમ અમલ શરુ થયેલ છે .પાયાની લોકશાહીને મ ૂવતિમત
ાં કરિા તથા ગ્રામ સ્િરાજના આદશશને અમલમાાં મુકિાનો હેત ુ રહેલ છે .
જીલ્લા પાંચાયત પાંચમહાલ અંતગશત રજીસ્રીશાખાનો હેત ુ જીલ્લા પાંચાયતની તમામ શાખાઓની ટપાલ ઇનિર્શ /આઉટિર્શ કામગીરી કરિામાાં આિે છે .

ટુકો ઈતિહાસ
પ્રાચીન સમયમાાં ગામર્ાઓનો િહીિટ/સ્થાવનક પ્રશ્નોનો વનકાલ ગામના પાંચો/આગેિાનો મારફતે થતો હતો.હિે અિાશ ચીન યુગમાાં કાન ૂની સ્િરૂપે લોકશાહી માળખુ ાં
આકાર લેતા ગુજરાત રાજ્યમાાં તા.૦૧/૦૪/૧૯૬૩ થી ગ્રામ/તાલુકા/જીલ્લ્લા એમ ત્રણ સ્તરની પાંચાયતી રાજ વ્યિસ્થા અમલમાાં મુકેલ છે .જીલ્લા કક્ષાએ પ્રજાના ચુટાયેલા
પ્રવતવનવધઓ દ્વારા લોકોના પ્રજાના હહતના કામો કરિા માટે અ સાંસ્થા કાયશરત છે . જીલ્લા પાંચાયત પાંચમહાલ,ગોધરાની રજીસ્રીશાખા એનો એક ભાગ છે .

ુ બરજીસ્ટ્રીશાખા
મદ્દુ ા-૧ કામો અને ફરજો કલમ ૪ ખ(૧) મજ
ભારતના સવિધાનમાાં ૭૩માાં સુધારાથી બાંધારણમાાં પાંચાયતી રાજવ્યિસ્થાની ખાસ બાંધારણીય જોગિાઈ દાખલ કરિામાાં આિેલલ છે .જેથી પાંચાયતી
રાજ્ય વ્યિસ્થાનો ૧૯૯૩ના પાંચાયત અવધવનયમ અમલ શરુ થયેલ છે .પાયાની લોકશાહીને મ ૂવતિમત
ાં કરિા તથા ગ્રામ સ્િરાજના આદશશને અમલમાાં
મુકિાનો હેત ુ રહેલ છે
જાહેર િંત્રની ફરજો
રજીસ્રી

શાખામાાં ટપાલ નોધણી,ફાળિણી,રિાનગીને લગતી વિવિધ કામગીરીઓ હાથ ધરિામાાંઆિે છે

કાર્યો
રજીસ્રી શાખાએ જીલ્લા પાંચાયત નો નોંધણી વિભાગ છે . અહીં અરજદારો તથા વિવિધ કચેરીઓ તરફથી આિતી ટપાલોની નોંધણી
કરિામાાં આિે છે . કચેરીમાાં ટપાલની વ્યિસ્થા રજીસ્રી શાખા દ્વારા કચેરી પર આિેલ ટપાલો (પત્રો) કચેરીના કલાકો દરવમયાન સ્િીકારિામાાં આિે
છે .આ ટપાલોને કચેરીના િર્ાની િાંચાણે મ ૂકિામાાં આિે છે .

ટપાલોની નોંધણી
રજીસ્રી શાખામાાં આિેલ ટપાલો આિક રજીસ્ટરમાાં નોંધિામાાં આિે છે .આ માટે જુદા-જુદા રજીસ્ટરો વનભાિિામાાં આિે છે
(૧)જનરલ અથિા સ્થાવનક ટપાલો નુ રજીસ્ટર
(૨)સરકારી રજીસ્ટર
(૩)વિકાસ કવમશનર તરફથી આિતા પત્રોનુ ાં રજીસ્ટર

(૪)અધશસરકારી પત્રોનુ ાં રજીસ્ટર
(૫)સાંસદસભ્યશ્રીના પત્રોનુ રજીસ્ટર
(૬)ધારાસભ્યશ્રીના પત્રોનુ રજીસ્ટર
(૭)મુખ્યમાંત્રીશ્રીના પત્રોનુ રજીસ્ટર
(૮)વિધાનસભા તારાાંહકત-અતારાાંહકત પ્રશ્નોનુ ાં રજીસ્ટર
(૯)આર.ટી.આઈ ના પત્રોનુ ાં રજીસ્ટર
(૧૦)સ્િાગત પ્રશ્નોનુ ાં રજીસ્ટર
(૧૧) કોટશ કેસ રજીસ્ટર
(૧૨) સેિાપોથી રજીસ્ટર
(૧૩)તકેદારી આયોગ આિતા પત્રોનુ ાં રજીસ્ટર
િગેરે રજીસ્ટરો વનભાિિામાાં આિે છે
ઉપરોકત જુદા-જુદા રજીસ્ટરોમાાં નોધણી થયા પછી જુદી-જુદી શાખાની પહોંચ પોથીમાાં(ટપાલ બ ૂક) નોંધીને જે તે શાખાને
મોકલી આપિામાાં આિે છે .
તનર્યતમિ સમર્યાંિરે ટપાલ વહેંચણી:નોંધણી કરે લ ટપાલ જે તે શાખાઓને વનયવમત સમયાાંતરે એટલે કે સિારે .૧૧:૩૦ કલાક થી બપોરે ૦૧:૦૦ સાાંજે ૦૪:૩૦ િાગે
વિવિધ શાખાઓમાાં મોકલિામાાં આિે છે .તાર અને અગ્રતા વનદે શિાળી ટપાલો તાત્કાલીક મોકલી આપિામાાં આિે છે .

ટપાલની રિાનગી(આઉટ િર્શ ):જજલ્લા પાંચાયતની રિાનગીનુ ાં કાયશ રજીસ્રીશાખા દ્વારા કરિામાાં આિે છે . જુદી જુદી શાખાઓ માાંથી મળે લ રિાનગી કરિાની ટપાલોની
નોંધણી કરી પોસ્ટ દ્વારા અથિા રૂબરૂ સહી લઈ મોકલિામાાં આિે છે . રિાનગી ક્લાકશ દ્વારા સવિિસ સ્ટેમ્પ ટપાલ હટહકટોના દરરોજ થતા ખચશનો હહસાબ
રાખિાની કામગીરી કરિામાાં આિે છે

ુ ર્ય કચેરી અને ુુાા ુુાા સ્ટ્િરો
મખ્

વવેલી અ્ર્ય કચેરીનના સરનામા

વિકાસ/પાંચાયત્શાખાની પ્રવુવિઓ માટે જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા પાંચાયતના કાયાશ લયમાાં નાયબ જીલ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રી(વિકાસ)ની કચેરી કાયશરત છે .તાલુકા
કક્ષાએ તાલુકા પાંચાયત/ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામ પાંચાયત કાયશરત છે .આ તમામ કચેરીઓ સામાન્ય રીતે રવિિાર તથા જાહેર રજાના હદિસો વસિાય સિારના
૧૦-૩૦ થી ૧૮-૧૦ કલાક સુધી કાયશરત રહે છે .

નાર્યબ ચચટનીસ(રજીસ્ટ્રી)
કર્યો અને ફરજો
૧) આિેલ ટપાલમાાં જેતે શાખાને ફાળિિા માકશ કરિાની કામગીરી.

૨) સ્ટોક રજીસ્ટર જોવુ ાં અને ખરાય કરિી.

ુુ.ક્લાકક
કર્યો અને ફરજો.
૧) ટપાલ ઇનિર્શ કરિી.
૨) ટપાલ આઉટિર્શ કરિી.
૩)સ્ટોક રજીસ્ટર વનભાિવુ.ાં
૪)રજીસ્રીશાખામાાં વનભાિિામાાં આિતા તમામ રજીસ્ટરો જેિાકે આઈ.ટી.આઈ રજીસ્ટર,એમ.પી.એમ.એલ.એ રજીસ્ટર,સરકારી રજીસ્ટર,એલ.એ.કયુ ાં રજીસ્ટર વિગેરે
રજીસ્ટરોની વનભાિણી કરિી.

ુ રવાની કાર્યક પ્રધ્ધતિ
મદ્દુ ા-૩-ાે ખરે ખ અને જવાબાારીના માધ્ર્યમ સહહિ તનણકર્ય લેવાની પ્રહકર્યામાં અનસ
૧.આિેલ ટપાલ નીયવમત જેતે શાખામાાં પહોચતી થાય.

મદ્દુ ા-૪-પોિાના કર્યો બજાવવા માટે પોિાની પાસેના અથવા પોિાના તનર્યંત્રણ હેઠળના અથવા પોિાના કમકચારીન દ્વારા ઉપર્યોગમાં
લેવાિા તનર્યમો,તવતનર્યમો,સ ૂચનાન,તનર્યમ સંગ્રહ અને રે કર્ક
પોતાના કયો બજાિિા માટે કમશચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાાં લેિામાાં આિતા વનયમો,સ ૂચનાઓ,વનયમ સાંગ્રહો તથા રે કર્શ ની વિગત નીચે મુજબ છે .




ગુજરાત પાંચાયત અવધવનયમ-૧૯૯૩ તથા તે અન્િયે થયેલા વનયમો,



ગુજરાત પાંચાયત કાયશરીતી વનયમો-૧૯૯૭



નાણાકીય વનયમો



ગુજરાત સીિીલ સવિિસ રૂલ્સ-૨૦૦૨



ગુજરાત પગાર સુધારણા વનયમો-૧૯૯૮



માહહતી અવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫






મદ્દુ ા-૫-પોિાની પાસે અથવા પોિાના તનર્યંત્રણ હેઠળ હોર્ય િેવા ાસ્ટ્િાવેજોના વગોન ું પત્રક
પોતાની વનયાંત્રણ હેઠળ હોય તેિા ઉપલબ્ધ રે કર્શ ની વિગત નીચે મુજબ છે .

અ.નંુુ

૧

ાસ્ટ્િાવેજની
કક્ષા

જીલ્લા કક્ષાએ

ાસ્ટ્િાવેજન ંુ નામ અને

ક લીટીમાં નળખાણ

આ કચેરીને સ્પશશતી ટપાલ/વનભાિણી રજીસ્ટર

ાસ્ટ્િાવેજ કોના તનર્યંત્રણમાં છે .
િેની તવગિ

ુુ

ના.લચટનીસ/જુ.ક્લાકશ

મદ્દુ ા-૬-િેની નિી અથવા િેના અમલીકરણના ઘર્િર સંબધ
ં માં જનિાના સભ્ર્યો સાથે તવચાર તવતનમર્ય માટે અથવા િેમના દ્વારા
રુૂવિ માટેની તવદ્યમાન કોઈ ગોઠવણીની તવગિો.
ઉક્ત હેત ુ માટે નીચેની વ્યિસ્થાને અનુસરે છે .
(૧)સામાન્ય સભા જીલ્લા પાંચાયત પાંચમહાલ ગોધરા.
(૨)કારોબારી સવમવત જીલ્લા પાંચાયત પાંચમહાલ ગોધરા.
જનતાના પ્રવતવનવધઓ ઉપરોક્ત બાબતે સામાન્ય સભા કારોબારી સવમવતમાાં ચચાશ પરામસશ દ્વારા વનણશય પ્રહકહરયામાાં ભાગીદાર થાય છે .

મદ્દુ ા-૭-િેના ભાગ િરીકે અથવા િેની સલાહના હેત ુ માટે બે અથવા િેથી વધ ુ વ્ર્યક્ક્િનના બનેલા બોર્ક ,કૌ્સીલો,સતમતિન અને બીજા
મંર્ળોની બેઠકો લોકો માટે ખલ્ુ લી છે કે કેમ? અથવા િેવી બેઠકોની કાર્યક નોધો લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ?............................................
ગુજરાત પાંચાયત અવધવનયમ ૧૯૯૩ હેઠળ જીલ્લ્લા પાંચાયતની રચાયેલી સામાન્ય સભા,કારોબારી સવમવત તથા અપીલ સવમવતની બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે .તથા
કાયશિાહીની નોધો માાંગણી કયેથી વનયત ફી ભરિાથી મળિાપાત્ર છે .

મદ્દુ ા-૮- િમામ ર્યોજનાન સ ૂચચિ ખચક અને કરે લી વહેચણી પરના અહેવાલોની તવગિો ાશાક વિી િેની ારે ક

જ્સીને ફાળવેલ

અંાાજપત્રક
રજીસ્રીશાખા,જીલ્લા પાંચાયત પાંચમહાલ ગોધરાની માહહતી સુનય છે .

મદ્દુ ા-૯-ફાળવેલ રકમો અને

વા કાર્યકક્રમોના લાભાથીનની તવગિો સહહિ વતથિક સહાર્ય કાર્યકક્રમોની બજવણી

ફાળિેલ રકમો તથા લાભાથીની વિગત મુદા નાં.૧૧ની વિગતો મુજબ તથા કાયશક્રમોના અમલ બજિણીની રીત મુદ્દા નાં.૩ માાં જણાિેલ વિગતો મુજબ છે .

મદ્દુ ા-૧૦-િેણે વપેલ છુટકારો,પરવાનગીન અથવા અધીકૃતિન મેળવનારની તવગિો.
અત્રેથી આિી છૂટછાટો,પરિાનગીઓ આપિામાાં આિતી નથી.

મદ્દુ ા-૧૧-ઈલેક્રોતનક સ્ટ્વરૂપમાં િેને ઉપલબ્ધ અથવા િેને ધરાવેલ માહહિીને લગિી તવગિો.
રજીસ્રીશાખા,જીલ્લા પાંચાયત પાંચમહાલ ગોધરાની માહહતી સુનય છે .

મદ્દુ ા-૧૨-જાહેર ઉપર્યોગ માટે તનભાવવામાં વવિા હોર્ય િેવા ગ્રથાલર્ય અથવા વાંચનાલર્ય અથવા િો વાંચનાલર્યના કામકાજના કલાકો
સહહતની માહહિી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સતુ વધાની તવગિો.
જીલ્લ્લા પાંચાયતમાાં નાગહરક સુવિધા કેન્રની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે .જેનો કામગીરીનો સમય ૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૫ છે .

મદ્દુ ા-૧૩-જાહેર માહહિી અતધકારીનના નામો,હોદ્દાન અને અ્ર્ય તવગિો.
જાહેર માહહિી અતધકારી

અ.નં

૧

નામ

હોદ્દો

શ્રી

નાયબ જીલ્લા વિકાસ

િી.જી.ભાભોર

અવધકારીશ્રી (વિકાસ)

ટેલીફોન નંબર

કચેરી:-૨૫૩૩૬૦-૨૫૩૩૬૧
૨૫૨૫૬૧

સરનામ ંુ

અપીલ અતધકારી

જી.પાંચા.કચેરી વસવિલ

જીલ્લ્લા વિકાસ

લાઇન્સ રોર્,ગોધરા

અવધકારીશ્રી પાંચમહાલ

મદ્દુ ા-૧૪-ઠરાવવામાં વવે િેવી બીજી માહહિી.
બીજી કોઈ માહહતી રજુ કરિાની રહેતી નથી.

