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કચેરીઃ- િહસાબી શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ, ગોધરા.
કચેરીના વડાઃ- િહસાબી અિધકારી ી, (વગ-ર્ ૧)
કચેરીનું સરનામુ:- િસિવલ લાઈન્સ ગોધરા
ટેલીફોન નંબર:- (કચેરી)૦ર૬૭ર-રપ૩૩૬૩
૧. િજ લા પંચાયતની તમામ શાખાના અિધકારી ી/ કમર્ચારી ીઓનાપગારભથ્થા, કન્ટીજન્સી અને યોજનાકીય
ખચન
ર્ ી નાણાંકીય ચુકવણાની કામગીરી.
ર.સરકાર ીમાંથી મળતી પગારભથ્થાં તથા યોજનાકીય ગર્ાન્ટને ઉગવવાની અને તે િજ લાપંચાયતના પી.એલ.એ.
ખાતામાં જમા કરાવવાની કામગીરી.
૩. િજ લા પંચાયતનું વાિષર્કઅંદાજપતર્ સમયસર તૈયાર કરી િજ લા િવકાસ અિધકાર ી અને િજ લા પર્મુખ ીને
રજુકરી સામાન્ય સભામાં મંજુર કરાવવાની કામગીરી.
૪. િજ લા પંચાયતના તથા તાલુકાપંચાયતના માિસક/ વાિષર્ક િહસાબો તૈયાર કરાવી સમયસર િવકાસકિમ ર ીને
મોકલી આપવા.તેમજ િજ લા પંચાયતને થયેલ આવકો અને ચુકવેલ રકમના ખચન
ર્ ા િહસાબો િનભાવવાની કામગીરી
પ. િશક્ષકો િસવયના વગર્-૩,૪ના કમચ
ર્ ારીઓના જી.પી.ફંડના િહસાબો િનભાવવા.
૬.પેન્શન કેસ વગર્-૩,૪ના મંજુર કરાવવાની કામગીરીનું સંકલન કરવુ.ં
૭. િબન શૈક્ષિણકકમચ
ર્ ારીઓની મકાન, વાહનલોન અંગેની તમામ કાયવ
ર્ ાહી.
૮. િજ લા પંચાયતની તમામશાખાઓના તથા તાલુકા પંચાયતના ઓિડટ પેરાઓના િનકાલ તથા સંકલનની
કામગીરી.
૯.િહસાબી સંવગન
ર્ ા કમચ
ર્ ારીઓની ૬૦ િદવસ સુધીની રજાઓ, તબીબી સારવારની રજાઓ, ઈજાફામંજુર કરવા,
પગાર ફીકસેશન કરવુ,ં ઉચ્તર પગાર મંજુર કરવા, બદલી, બઢતી, િશક્ષાઓ અનેપેન્શનકેસની કામગીરી.

યવ થા તં

ંુ માળ ંુ

િજ લા િવકાસ અિધકારી

િહસાબી અિધકારી વગર્(૧) , િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા

આંતરીક અન્વેષણ અિધકારી ી (વગર્-ર)

િહસાબનીશ

ુ .એકા.કલાક
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ે િવગતે તે પર્માણેનીકામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે અને િજ લાના ૧૧
િહસાબી શાખા ઘ્વારા ઉપરોકત દશાર્વલ
તાલુકાની તાલુકા પંચાયતો સાથે પણઉપરોકત પર્કારની માિહતીઓ માટે સતત સંપકર્માં રહી િહસાબને લગતી
કામગીરી કરવામાં આવેછે.
ૂ ો ઈિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભઃહર તં નો ં ક
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૬૧ અન્વયે પંચાયતીરાજની સં થા તરીકે િજ લા પંચાયતપંચમહાલ,ગોધરા
અિ તત્વમાં આવેલ છે .

માં જુ દીજુ દી શાખાઓ પૈકી િહસાબી શાખા પણઅિ તત્વમાં આવેલ છે . િહસાબી અિધકારી

વગર્-૧ આ કચેરીના વડા તરીકે ફરજ બજાવે છે . અનેતેઓ ીના હાથ નીચે એક આંતરીક અન્વેષ અિધકારી (વગ-ર્ ર)
િહસાબનીશ, નાયબ િહસાબનીશ, સીનીયર એકાઉન્ટસ કલાકર્ અને જુ નીયર એકાઉન્ટસ કલાકર્ ઘ્વારા િહસાબને લગતી
જુ દીજુ દીકામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે .

હર તં ની ફરજોઃતંતર્એબજાવવાની થતી ફરજો તેણે કરવાના થતા કાય મુજબ હોઈ પેરા-ર મુજબ છે .
હસાબી અિધકાર

ી વગ-1

િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાનીમુખ્ય પર્વ ૃિતઓ અને કય નીચે મુજબ છે .
સ ાઓ (વહ વટ )
૧.િહસાબી સંવગન
ર્ ા કમચ
ર્ ારીઓની ૬૦ િદવસ સુધીની રજાઓ મંજુર કરવાની અને તબીબી સારવારઅંગેની રજાઓ
મંજુર કરવી.
ર. િહસાબી સંવગર્ના કમચ
ર્ ારીઓના ઈજાફા મંજુર કરવા પગારફીકસેસન કરવુ ં ઉચ્ચતર પગાર મંજુર કરવુ.ં
૩. િહસાબી સંવગન
ર્ ારીઓની આંતિરકબદલી કરવી.
ર્ ા કમચ
૪. વગ-ર્ ૩ જુ િનયર એકાઉન્ટસ કલાકર્ની િનમણુક, બદલી, બઢતી તથાિશક્ષાત્મક કાયર્વાહી અને િનવ ૃિત હુકમો વગેરે.
નાણાંક યઃ
૧.િજ લા પંચાયતની બાંધકામ, િસંચાઈ અને િશક્ષણ શાખાઓ િસવાયની અન્ય તમામ શાખાઓમાંથીચુકવણા માટે રજુ
થતા તમામ બીલોની ચકાસણી કરી, મંજુર કરી, તેના ચેક આપવા.
ર.બાંધકામ, િસંચાઈ અને િશક્ષણ શાખાઓ રજુ થતા બીલોના ચેક ઈ યુ કરવા.
૩. િબનશૈક્ષિણક કમર્ચારીઓના જી.પી.ફંડના ઉપાડ અને પેશગીના બીલોની ચકાસણી કરી મંજુર કરવાતથા તેના ચેકો
ઈ યુ કરવા.
૪. કચેરીનાવડા તરીકે આકિ મક ખચર્ કરવા બાબત.
પ.પરચુરણ ખરીદી, પાણીવાળા કમર્ચારીઓની વેતન ચુકવણી.
ફરજો
૧. િજ લાપંચાયતના નાણાંકીય સલાહકાર તરીકે યોજનાકીય અને નાણાંકીય બાબતોને પશર્તા પર્ ોઅંગે યોગ્ય
સલાહ સુચના આપવી.
ર. નાણાંકીય વહેવારને લગતા િહસાબો યોગ્ય રીતેિનભાવવા.
૩. િજ લા પંચાયતના ઉપાડ અિધકારી તરીકે િતજોરી કચેરીમાંથી નાણાંઉપાડવા સબંિધત કામગીરી કરવી. િજ લા
પંચાયતને સરકાર ીમાંથી િવિવધ ખાતાઓના વડાઓતરફથી ગર્ાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવતાં િતજોરી કચેરીમાં
બીલ રજુ કરી સદરહુ રકમોિજ લા પંચાયતના પી.એલ.એ. ઓફ ડી.ડી.ઓમાં જમા કરવા.
૪. િજ લા પંચાયતના વાિષર્કઅંદાજો તથા સુધારે લ અંદાજો તૈયાર કરવા અને સામાન્ય સભામાં મંજુર કરાવવા.
પ.િજ લા પંચાયતના માિસક તથા વાિષર્ક િહસાબો િનયત સમયમયાર્દામાં તૈયાર કરી માિસકિહસાબો કારોબારી
સિમતીમાં અને વાિષર્ક િહસાબો સામાન્ય સભામાં મંજુર કરાવવા. સદરહિુ હસાબો િવકાસ કિમ ર ીની કચેરીએ સાદર
કરવા.
૬. િજ લા પંચાયતના િનવ ૃતકમચ
ર્ ારીઓના પેન્શન કે સો લોકલફંડ કચેરીમાં રજુ કરી સંકલન સબંિધ કાયવ
ર્ ાહી કરવી.
૭. પર્ાથિમક ઓિડટર તરીકે રજુ થયેલ તમામ હકદાવાઓની કાયદે સરતા અને યોગ્યતાતપાસવી.
૮. િજ લા પંચાયતના આવક/ ખચન
ર્ ા િહસાબો તથા અન્ય રજી ટરો િનયિમતઅઘ્યતન રીતે િનભાવવા અને
ે વણુ ં કરવુ.ં
રોકડમેળની સમયાંતરે ખરાઈ કરવી તથા િતજોરી િસલકની સાથેમળ
૯. િજ લા પંચાયતના િબન શૈક્ષિણક કમર્ચારીઓના જી.પી.ફંડનાિહસાબો િનભાવવા અને પેશગીઓ તેમજ આખરી
ઉપાડના દાવાઓ મંજુર કરી ચુકવવા.
૧૦.િજ લા પંચાયતના તાબાની કચેરીઓની સમયાંતરે િહસાબી તપાસણી કરવી. અને ઘ્યાને આવેલક્ષિતઓ િનવારવા
સુચનાઓ આપવી.
૧૧. લોકલફંડ ઓિડટ તથા એ.જી.ઈન્ પેકશનની કામગીરીમાટે જ રી યવ થા કરવી તથા તેમના ઘ્વારા ઈ યુ
કરવામાં આવતી ઓિડટ/ ઇન્ પેકશનન ધના સમયમયાર્દામાં જવાબો તૈયાર કરાવી સાદર કરવા.

૧ર. તાલુકા પંચાયતનાવાિષર્ક અંદાજપતર્ો િનયત સમયમયાર્દામાં મેળવી અવલોકનમાં લેવા અને જ રી સુચનો
સાથેપરત કરવા.
ં યોજના હેઠળ Ôસરકાર ીની ગાઈડલાઈનમુજબ િવિવધ પર્કારના િવકાસના કામો
૧૩. યોજનાકીય કામગીરી નાણાંપચ
ે ી કામગીરી.(દા.ત. દરખા તોમંગાવવી, િવકાસ કિમ ર ીની બહાલી મેળવવી, વહીવટી મંજુરી
હાથ ધરવા સબંધન
આપવી, કામગીરીની દે ખરે ખરાખી ખચપ
ર્ તર્ક મેળવવા તથા યુ.ટી.સી. તૈયાર કરવા.
સં થાગત માળખાનો આલેખ
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા
િહસાબી અિધકારી ી (વગ-ર્ ૧)
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા
આંતિરક અન્વેષણ શાખા િહસાબી શાખા

હર તં નીઅસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટની લોકો પાસેથી અપે ાઓ
૧. જાહેરકામગીરીમાં િબનજ રી હ તક્ષેપ ન થાય
ુ ાયર્ ન કરવુ.ં
ર. સરકારી માલ િમ કતને નુકશાન થાય તેવક
લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને પ ધિતઓ
કચેરી ઘ્વારા કરવામાં આવતી કામગીરી અંગેની ફરીયાદ, અરજી- રજુઆત ઘ્વારા લઈયોગ્ય તપાસ હાથ ધરી ઘટત ું
કરવામાં આવે છે .
સેવા આપવાના દખરખ િનયં ણઅને

હર ફર યાદ િનવારવા માટ ઉપલ ધ તં

કચેરી ઘ્વારા હાથ ધરાતીકામગીરી, આપવામાં આવતી સેવાઓ વગેરે માટે દે ખરે ખ અને િનયંતર્ણ તથા જાહેર
ફરીયાદિનવારવા માટે નીચે મુજબની યવ થા ઉપલબ્ધ છે . િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાનાવહીવટી વડા
તરીકે મે. િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના િનયંતર્ણ હેઠળ િવિવધ શાખાઓ આવેલીછે તે પૈકી િહસાબી શાખા કાયાર્િન્વત
છે .

ના શાખાઘ્યક્ષ ી િહસાબી અિધકારી છે . મના હાથ નીચે આંતરીક અન્વેષણ અિધકારી ી, િહસાબનીશ, નાયબ

િહસાબનીશ, સીનીયરએકાઉન્ટસ કલાકર્, જુનીયર એકાઉન્ટસ કલાકર્ ફરજ બજાવે છે .
જાહેર ફરીયાદ િનવારણમાટે યિકત થાિનક કક્ષાએ િહસાબી અિધકારી ીને રજુઆત કરી શકે છે . તેઓની ઉપર
ઉપલીકક્ષાએ મે. િજ લા િવકાસ અિધકારી ી િનયંતર્ણ અિધકારી છે .
ુ ય કચેર અને

ુ દા

ુ દા થળોએ આવેલી અ ય કચેર ઓના સરનામાં

મુખ્યકચેરીઃ- િહસાબીશાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ, ગોધરા.

કચેરીનું સરનામુ:ં - િસિવલ લાઈન્સ ગોધરા
કચેરીનો સમયઃ- કચેરી શ થવાનો સમયઃ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે કચેરી બંધ થવાનોસમયઃ સાં

૦૬:૧૦ કલાકે

ુ ા -2 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અનેફ2જો.
1. હસાબી અિધકાર

ી (વગ-1)

સરકાર ી ઘ્વારા નકકી થયેલ જોબચાટર્માં સુપર્ત થયેલ તમામ સ ા અને ફરજો સરકાર ી અને િજ લા પંચાયત
ઘ્વારાસુપર્ત કરવામાં આવતી અને વખતો વખત ફેરફાર મુજબની સ ાઓ અને ફરજો તથા મુ ાનં-૧માં દશાર્વેલ
કામગીરી કરવા માટે મળે લ સ ા અને ફરજોને આિધન
ર.

ત રક અ વેષણ અિધકાર ઃ (વગ-ર)

નાણાંકીય સ ાઃ
૧. િજ લાપંચાયતની જુદી જુદી શાખાઓ તરફથી .૪૦ હજાર અન તેથી ઉપરની રકમના પગારભથ્થા િસવાયનાખચન
ર્ ા
િબલોનુ ં િપર્-ઓિડટ કરવુ.ં
ર. તાલુકા પંચાયત તરફથી .૧પ હજાર અને તેથીઉપરના પગારભથ્થા િસવાયના ખચન
ર્ ા મંજુરી હુકમોનુ ં િપર્-ઓિડટ
કરવુ.ં
૩. િજ લાપંચાયતની તથા તાલુકા પંચાયતની કચેરીઓમાં જ ર જણાયે ભૌિતક ચકાસણી કરવી.
ફરજો :
ં
૧. િજ લા તથા તાલુકા પંચાયતઘ્વારા રજુ થતાં ખચન
કરવુ.ં
ર્ ા બીલોનુિપર્-ઓિડટ
ે ેટલીક ફાઈલો ઉપર જ રીયાત મુજબ અિભપર્ાય
ર. જુ દીજુ દી શાખાઓની નાણાંકીય મંજુરી કે િહસાબી કામગીરી સબંધક
આપવા.
૩. િજ લા પંચાયતની તાબાનીકચેરીઓની સમયાંતરે તપાસણી કરવી અને ઘ્યાને આવેલ ક્ષિતઓ િનવારવા માટે જ રી
સુચનાઓઆપવી.
૪. તાબાની કચેરીઓમાં જુ દાજુ દા િહસાબી રજી ટરો િનયમોનુસાર િનભાવવામાં આવેતેની તકે દારી રાખવી.
પ. િજ લા પંચાયતના વાિષર્ક તથા સુધારે લ અંદાજો તૈયારકરવા.
ે ા તથા યોગ્ય રીતે સરભર
૬. પંચાયતોને તબદીલ થયેલ સરકારી પર્વ ૃિતઓમાંથી થયેલ આવક સમયસર િહસાબમાંલવ
થાય તેની તકેદારી રાખવી.
૭. લોકલ ફંડ/ એ.જી. ઘ્વારાઓિડટ શ કરવાની જાણ થતાં સબંિધત શાખઓને જ રી રે કડર્ ઉપલબ્દ રાખી ઓિડટની
પુવત
ર્ ૈયારી અંગે દે ખરે ખ રાખવી અને જ રી માગર્દશર્ન આપવુ.ં
3. હસાબનીશઃ
૧. િજ લા પંચાયત ગોધરાની તમામ શાખાઓના તમામ પર્કારના બીલોની કાયદે સરતા/યોગ્યતા ચકાસણી કરી પાસ
કરવાની અને તેના ચુકવણા અંગેની દે ખભાળ રાખવી.
ર. બેન્ક િતજોરીના જનરલ કેસબુક સાથે મેળવણાની કામગીરીનું સુપરિવઝન
૩.પી.એલ.એ.તથા વભંડોળને લગતી તમામ કામગીરીનુ ં સુપર િવઝન
ં ની કામગીરીની ચકાસણી કરી િહસાબી અિધકારી ીને રજુ કરવાની કામગીરી
૪. નાણાંપચ
પ. ટેબલ ૩,૪,પ,૬,૭,૯ ની સુપરિવઝનની કામગીરી.
૬. પોતાની કામગીરીને લગતા ઓડીટ પેરા, એજી.અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબો તૈયાર કરાવવાની કામગીરી

તથા રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી.
4. નાયબ હસાબનીશઃ

૧. તાલુકા પંચાયત માિસક તથા વાિષર્ક િહસાબો તૈયાર કરી િજ લા પંચાયતની કારોબારી/સામાન્ય સભામાં મંજુર
કરાવી માન. િવકાસ કિમ રી ીને મોકલવાની કામગીરી તેમજ પતર્કો મોકલવાની કામગીરી.
ર. નાણાપંચની કામગીરીમાં મદદ કરી પતર્કો તૈયાર કરાવવાની કામગીરી.
૩. તાલુકાના બ ટને સમથન
ર્ આપવાની ટે બલ-૪ ની કામગીરીનું સુપરિવઝન.
૪. ટેબલ નં-૮ ની સુપરિવઝનની કામગીરી.
પ. ીનોધી નામા પધ્ધિતના કામગીરીનુ ં સુપરિવઝન તથા િહસાબી અિધકારીના માગર્દશન
ર્ હેઠળ સીધી કામગીરી
કરવાની રહેશે.
૬. પોતાની કામગીરીને લગતા ઓડીટ પેરા, એ.જી.અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરાવવાની કામગીરી
તથા રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી.

ુ નીયર એકાઉ ટસ કલાકઃ ટબલ-3

૧. િજ લા પંચાયત હ તકના પર્ા.િશક્ષકો િસવાયના તમામ કમચ
ર્ ારીઓને ( ટેટ પર્ો.ફંડ િસવાય) પર્ા.ફંડના ખાતાઓ
િનભાવવા અ તન કરવા તથા તમામ પર્કારનો ઉપાડ મંજુર કરી ચેકો તૈયાર કરી ચુકવવાની કામગીરી તથા પર્ો.ફંડનું
ઓડીટ કરવાની કામગીરી વાઉચર સાચવણી તથા િનભાવણી કરવી.
ર. જી.પી.ફંડ પી.એલ.એ ખાતાની કેસબુક િનભાવવી તથા તેન ુ ટર્ે ઝરી સાથે િનયિમત મેળવણુ ં કરવાની કામગીરી.
૩. િજ લા મહેકમની કામગીરી, ઉચ્ચ ર પગાર ધોરણ, બદલી, બઢતી, ખાતાકીય તપાસ, પોલીસ કેસ,
કોટર્કેસ,આર.ટી.આઇ િવગેરેની લગતી જનરલ મહેકમની તમામ કામગીરી.
૪. ખરીદી, ટેશનરી, ડાયરી, િપર્ન્ટીંગ તથા અન્ય પરચુરણ ખરીદી િવગેરેની કામગીરી તથા ડેડ ટોક રજી ટર
િનભાવવાની કામગીરી.
૫. પોતાની કામગીરીને લગતાં ઓડીટ પેરા, એ.જી અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી તથા
રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી.
ુ નીયર એકાઉ ટસ કલાકઃ ટબલ-4
૧.અન્ય શાખામાંથી તેમજ આવેલ તમામ ટપાલ શાખા અિધક્ષકને વંચાણે મુકવા અંગેની કામગીરી.
૨. શાખામાં આવતા તમામ પર્કારના બીલોની ન ધ કરી લાગતા વળગતા ટે બલે આપવાની કામગીરી શાખામાં ઓલ
તમામ ટપાલો ટપાલ બુકમાં ન ધી સબંધીત કમચ
ર્ ારીઓને આપવાની કામગીરી.
૩. શાખાની ટપાલ આઉટ વડર્ કરવાની કામગીરી.
૪. રાજય સમકારીિનધી, િજ લા સમકારી િનધી, વભંડોળ રોકાણ િવગેરેની કેશબુક િનભાવતી, ફીકસ ડીપોઝીટ, રસીદો
િનભાવવા તથા સમયે રીન્યુ કરાવી કેશબુક અ તન રાખવાની કામગીરી.

૫. તમામ િહસાબી શાખાની િનધીની થાપણો તથા લોન િવગેરે તેની લગતી કામગીરી.
૬. તમામ પર્કારના એડવાન્સ(પેશગી) બીલોનુ ં રજી ટર િનભાવી મંજુર કરવા તેન ુ રીકુપમેન્ટ કરાવવુ તથા તેને લગતા
રજી ટરો િનભાવવાની કામગીરી.
૭. ડીપોઝીટ રજી ટર િનભાવવાની તથા તેને લગતી તમામ પર્કારની કામગીરી.
૮. પોતાની કામગીરીને લગતાં ઓડીટ પેરા, એ.જી અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી તથા
રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી

સીનીયર એકાઉ ટસકલાકઃ ટબલ-પ
૧.શાખાઓમાંથી આવતા (ગર્ાન્ટ, જુ થિવમા, ડીપોઝીટ એન્ડવાન્સ િસવાયના) તમામ પર્કારના બીલોની ચકાસણી
કરવાની કામગીરી.
ર. શાખાઓમાંથી આવતા તમામ બીલોની ચકાસણી બાદ ચેક, ડર્ાફટ, ચલનો, કપાતની રકમો જમા કરાવવાની
કામગીરી પગાર ભથ્થાના ચેકો બેન્કમાં

તે કમર્ચારીઓના ખાતામાં જમા કરાવવાની કામગીરી.

૩. જનરલ કેશબુક, પેટીકેશબુક, યુડીઆર, એકવીટન્સ રોલ િવગેરે િહસાબીને લગતા રજી ટરો અ તન તૈયાર કરી
િનભાવવા તથા જાળવણીની કામગીરી.
૪. તમામ બીલોના વાઉચર, ચેકના અડિધયા િનભાવવા તથા જાળવણીની કામગીરી.
પ. જનરલ કેશબુક અને િહસાબોનો મેળ કરવાની કામગીરી.
૬. તમામ ટેબલની ઓડટ કરાવવા ઓડીટમાં રે કડર્ પુરુ પાડવાની તથા તેના લગતા ઓડીટ પેરાના જવાબો તૈયાર કરી
રજુ કરવાની કામગીરી.
૭.પોતાની કામગીરીને લગતાં ઓડીટ પેરા, એ.જી અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી તથા
રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી.
ુ નીયર એકાઉ ટસ કલાકઃ ટબલ-6
૧. િહસાબીશાખાનાકમચ
ર્ ારીઓના પગાર-ભથ્થા, તફાવત બીલો, ઉચ્ચ ર પગાર ધોરણના પગાર બીલો, રજા
પગારબીલો તથા ઓનલાઇન ઇજાફા છોડવાની તમામ મહેકમને લગતી કામગીરી.
ર. કમર્ચારીઓના સી.પી.એફ.ને લગતી કામગીરી.
૩.િજ લા પંચાયત બ ટ તથા િવકાસ કિમ ર ીને મોકલવાની બ ટ શાખા અિધકક્ષકની રાહબરી હેઠળ તૈયાર કરી
સમયસર મંજુર કરાવવા તથા િવકાસ કિમ ર ીને મોકલવાની રહેશે.
૪. મકાન/વાહન પેશગીના િહસાબો િનભાવવા તથા તેને લગતી તમામ કામગીરી.
પ. વભંડોળમાંથી કરવામાં આવતા િજ લા સદ ય ીઓના કામોની દરખા ત તૈયાર કરી કારોબારીમાં મુકવા તથા
સામાન્ય સભામાં મુકી મંજુરી મેળવવાની કામગીરી તેમજ રે કડર્ અ તન રાખવાની કામગીરી.
૬. વભંડોળ પુરતા આવક/ખચન
ર્ ા િહસાબો િનભાવવા તથા તેને લગતા તમામ.
૭. તાલુકા બ ટ સમથન
ર્ માટે આવે તેની ચકાસણી કરી ન ધ રીપોટર્ તૈયાર કરી સહીમાં કામગીરી તેમજ કચેરી િસકકા
રજી ટર િનભાવવુ.ં
૮.તાલુકા બ ટો સમથર્ન માટે આવે તેની ચકાસણી કરી ન ધ રોપોટર્ તૈયાર કરી નાયબ િહસાબનીશની સહીમાં મુકવાની
રહેશ.ે
૯. પોતાની કામગીરીને લગતાં ઓડીટ પેરા, એ.જી અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી તથા

રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી

ુ નીયર એકાઉ ટસ કલાકઃ ટબલ-7
૧. િજ લા પંચાયતની તમામ શાખામાંથી આવતા ગર્ાન્ટના બીલો ઓનલાઇન ચકાસણી કરી એકા.ઓ.માં ઓનલાઇન
કરી િપર્ન્ટ તૈયાર કરી અવર-જવર પુ તીકા તથા ગર્ાન્ટ રજી ટરમાં ન ધ કરવાની કામગીરી.
ર. ઉપર મુજબ જુથ િવમાના બીલો તથ ટેટ પર્ો.ફંડના બીલોની કાયવ
ર્ ાહી.
૩.ગર્ાન્ટ બીલના ચલણો, િતજોરી ટેટમેન્ટ, જુથ િવમા યોજના તથા ટેટ પર્ો.ફંડના ચેકો મેળવી તેની જ રી રજી ટરમાં
ન ધ કરી શાખાઓને મોકલવાની કામગીરી.
૪. ગર્ાન્ટ રજી ટરો શાખાવાર તથા પેટા સદરવાર પ્લાન/નોન પ્લાનમાં િનયત નમુનામાં િનભાવવા તેમજ મેળવણુ ં કરી
ખુલતી િસલક તથા વષાર્ન્તે બંધ િસલકની ન ધ કરી અ તન િનભાવવુ.
પ.તાલુકા ફાળવણીના ગર્ાન્ટ બીલો તાલુકાવાર ન ધ કરવા.
૬. જુ થ િવમાના બીલ રજી ટર બનાવી ન ધવા.
૭. ગર્ાન્ટનું મેળવણુ ં શાખા સાથે કરવુ ં અને તેને લગતા ગર્ાન્ટ પતર્કો તૈયાર કરવા.
૮.પોતાની કામગીરીને લગતાં ઓડીટ પેરા, એ.જી અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી તથા
રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી

ુ નીયર એકાઉ ટસ કલાકઃટબલ-8
૧. ટે .નં.ર ના પતર્કો તૈયાર કરવામાં મદદ પ થવુ જ ર પડે ત્યારે િહસાબોની કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા એન્ટર્ી કરવાની
કામગીરીમાં મદદ કરવી.
ં ને લગતા પતર્કો ટે.નં.ર ની સુચના મુજબ તૈયાર કરવા.
૨. નાણાંપચ
૩. પોતાની કામગીરીને લગતાં ઓડીટ પેરા, એ.જી અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી તથા
રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી
ુ નીયર એકાઉ ટસ કલાકઃટબલ-9
૧. િહસાબીશાખાનાકમર્ચારીઓના પગાર-ભથ્થા, તફાવત બીલો, ઉચ્ચ ર પગાર ધોરણના પગાર બીલો, રજા
પગારબીલો તથા ઓનલાઇન ઇજાફા છોડવાની તમામ મહેકમને લગતી કામગીરી.
૨. િજ લા પંચાયત હ તકની તમામ શાખાના વગર્-૩ અને વગર્-૪ ના કમર્ચારીઓના અને િહસાબી સંવગર્ના તમામ
કમચ
ર્ ારીઓના પેન્શન કેસોની શાખામાંથી આવેથી પર્ાથિમક ચકાસણી કરી લોકલફંડ તથા પેન્શન પર્ો.ફંડ િનયામક ીને
મોકલી આપવાની તથા માિસક પતર્કો તૈયાર કરી સંકલનની િમટીંગમાં તથા િવકાસ કિમ ર ીને મોકલવાની કામગીરી.
૩. મા.પર્મુખ ી તથા મા.િજ લા િવકાસ અિધકારી ી હ તકના રહેતા વાહનોની િહ ટર્ીસીટ રજી ટર વાહન હ તક ખરીદી
રીપેરીંગ િવગેરે કન્ટી બીલો તથા ફાઇલો અ તન રાખવાની કામગીરી.
૪. િહસાબી શાખાના વભંડોળ કન્ટીબીલ ખચર્ તથા અન્ય કન્ગીજન્સી બીલો બનાવવાની કામગીરી.
૫. તમામ પર્કારની િમટીંગોની ફાઇલ

તે ટેબલથી, પતર્કો મેળવી તૈયાર કરી િહસાબી અિધકારી ીને રજુ કરવાની

કામગીરી. ડીપોઝીટ રજી ટર િનભાવવાની તથા તેને લગતી તમામ પર્કારની કામગીરી.
૬. પોતાની કામગીરીને લગતાં ઓડીટ પેરા, એ.જી અને પી.આર.સી. ફકરાઓના જવાબ તૈયાર કરવાની કામગીરી તથા

રે કડર્ ઓડીટમાં રજુ કરવાની કામગીરી

ુ ા -3 દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સ હત િનણયલેવાની
ના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય.

માગદ
ર્ શક
ર્ સુચન / િદશાિનદેર્ શનો કોઈ હોય

ુ 2વાની કાયર તી.
યામાં અ સ

કરણ-રમાં જણાવેલ બાબતના સંદભ.

કાય ના પર્કાર મુજબ લાગુ પડતા િનયમો, સરકારી ઠરાવોિવગેર.

તો.
અમલની પર્િકર્યા

સરકાર ીએ વખતો વખત નકકી કયાર્ મુજબ.

િનણય
ર્ લેવાની કાયર્વાહીમાં સંકળાયેલ

૧.િહસાબીઅિધકારી ી

અિધકારીનો હો ો.

ર.િજ લાિવકાસઅિધકારી ી
૩. િવકાસકિમ ર ી ગાંધીનગર

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપકર્ અંગેની

અ.નં.૧ અને અ.નં ર માટે િજ.પંચા.પંચ. ગોધરા. અને અ.નં ૩ માટે

માિહતી.

િવકાસકિમ ર ીની કચેરી ગાંધીનગર

જો િનણય
ર્ થી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કેવી અનુ.નં.૩ માટે િવ.કિમ. ીની કચેરી ગાંધીનગર અ.નં ૧ સામે અ.નં ર, અને અ.નં
રીતે અપીલ કરવી.

રની સામે અ.નં ૩ને અપીલ કરવાની રહેછે.

ુ ા -4 પોતાના કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલાધો2ણો.

નાગિરક અિધકાર પતર્ મુજબ લોકો તરફથી મળતી અરજીઓના િનકાલ માટે નીચે મુજબનાધોરણો નકકી કરવામાં આવેલ છે .

િનકાલ
મ

અર નો

કાર

માટ
સમય
મયાદા

િહસાબી શાખા
૧

બીલો મંજુર કરી ચુકવણીની અરજી

૩ િદવસ

ર

ગર્ામ નગર પંચાયતોના પેન્શનરોને લગતી અરજીઓ

૩૦ િદવસ

૩

કમર્ચારીઓના ટીએબીલ

૧પ િદવસ

૪

જ.પર્ો.ફંડના ખાતા ખોલવવા

૩૦ િદવસ

પ

જ.પર્ો.ફંડના ઉપાડ

૧પ િદવસ

૬

જ.પર્ો.ફંડના િહસાબો ન મળવા ભુલ અંગેની અરજીઓ

૧પ િદવસ

૭

જ.પર્ો.ફંડના િહસાબો તબદીલ કરવા અંગેની અરજીઓ

૯૦ િદવસ

૮

મકાનલોન, વાહનલોન,ગ ૂ◌ેજયુઈટી

૩૦ િદવસ

૯

પેન્શનકેસ આખરી કરવો.

૩૦ િદવસ

આંતિરક ઓિડટ સેલ શાખા

-

િજ.પ.ના .૪૦ થી હજારઉપરની અને ખચન
ર્ ા બીલોના નાણાંની ચુકવણી કરવા અંગે (પગારબીલો િસવાય)

૧૦ િદવસ

૧૦
૧૧

તા.પં.ના

.૧પ હજારથી ઉપનાખચન
ર્ ા બીલોની ચકાસણી કરવી ઓિડટ કચેરીને િપર્-ઓિડટમાટે મોકલવાની

હકકદાવા ની ચકાસણી કરવી.

૧૦ િદવસ

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

ુ નાઓ, િનયમ સં હ
ચ
ં ો અને રકડ.

હસાબી શાખા

મ

કાયદો, િનયમો, ઠરાવ, પ રપ

વષ

બાબત/ િવષય

૧

કાયદો

૧૯૯૩

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ

ર

કાયદો

૧૯૬૩

ગુજરાન થાિનક ફંડ ઓિડટ અિધિનયમ

૩

િનયમો

૧૯૬૩

ગુજરાત તાલુકા અને િજ લા પંચાયતના નાણાંકીય
અને અંદાજપતર્નાિનયમો

૪

િનયમો

૧૯૭૧

ગુજરાત નાણાંકીય િનયમો

પ

િનયમો

૧૯પ૯

ં
મુબઈ
આકિ મક ખચન
ર્ ા િનયમો

૬

િનયમો

૧૯૭પ

સામાન્ય ભિવ ય િનિધના િનયમો

૭

િનયમો

૧૯૯૮

નાણાંકીય સ ા (સ પણી) િનયમો

૮

િનયમો

૧૯૮૮

તબીબી સારવાના િનયમો

૯

િનયમો

ર૦૦ર

જી.સી.એસ.આર (રજા)

૧૦

િનયમો

ર૦૦ર

જી.સી.એસ.આર (પેન્શન)

૧૧

િનયમો

ર૦૦ર

જી.સી.એસ.આર (પગાર)

૧ર

િનયમો

૧૯૯૭

ગુજરાત પંચાયત સેવા િશ ત અને અપીલ

૧૩

િનયમો

૧૯૯૮

ુ ં ના િનયમો
ગુજરાત પંચાયત સેવા વતર્ણક

૧૪

િનયમો

-

૧પ

િનયમો

ર૦૦૦

ગુજરાત પી.ડબ યુ.ડી. મેન્યુઅલ
ગુજરાત િતજોરી

સ

૧૬

િનયમો

-

ં
મુબઈ
િતજોરી

સ

.

ુ ા -6 પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળ હોયતેવા દ તાવેજોના વગ
દ તાવેજ ંુ નામ એક લીટ મા ઓળખાણ

અ.નં. દ તાવેજની
ક ા

ંુ 5 ક.

દ તાવેજ મેળવવાની

નીચેની

કાયપ ધિત.

ય કતઓ
પાસે છે /
તેના
િનયં ણમાંછે.

૧

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ (કાયદો)

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

ર

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત થાિનક ફંડ ઓિડટ અિધિનયમ ૧૯૬૩ (કાયદો)

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૩

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત

પંચાયતના નાણાંકીય અને િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

તાલુકા અને િજ લા

અંદાજપતર્ના િનયમો૧૯૬૩
૪

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત નાણાંકીય િનયમો ૧૯૭૧

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

પ

સરકારી પર્ેસ

ં ઈ આકિ મક ખચન
મુબ
ર્ ા િનયમો ૧૯પ૯

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૬

સરકારી પર્ેસ

સામાન્ય ભિવ ય િનિધના િનયમો ૧૯૭પ

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૭

સરકારી પર્ેસ

નાણાંકીય સ ા (સ પણી) િનયમો ૧૯૯૮

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૮

સરકારી પર્ેસ

તબીબી સારવાના િનયમો ૧૯૮૮

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૯

સરકારી પર્ેસ

જી.સી.એસ.આર (રજા) ર૦૦ર

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૧૦

સરકારી પર્ેસ

જી.સી.એસ.આર (પેન્શન) ર૦૦ર

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૧૧

સરકારી પર્ેસ

જી.સી.એસ.આર (પગાર) ર૦૦ર

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૧ર

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા િશ ત અને અપીલના િનયમો ૧૯૯૭

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૧૩

સરકારી પર્ેસ

ુ ં ના િનયમો ૧૯૯૮
ગુજરાત પંચાયત સેવા વતર્ણક

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૧૪

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પી.ડબ યુ.ડી. મેન્યુઅલ

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૧પ

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત િતજોરી

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

૧૬

સરકારી પર્ેસ

મુબ
ં ઈ િતજોરી

િનયત રકમ ભરવાથી

સરકારી પર્ેસ

સ
સ

ુ ા -7 િનિત અથવા અમલીક2ણના

ડત2ના સબંધમાં જનતાનાસ યો સાથે િવચા2 િવનીમય માટ

અથવા તેમના વારા 2 ુ આત માટની િવ યમાન કોઈગોઠવણીની િવગતો.
ઉકત હેત ુ માટે નીચેની યવ થાને અનુસરે છે .
(૧) સામાન્ય સભાિજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા.
(ર) કારોબારી સિમિત િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા.
જનતાના પર્િતિનિધઓ ઉપરોકત બાબતે સામાન્ય સભા કારોબારી સિમિતમાં ચચાર્પરામશર્ ઘ્વારા િનણર્ય પર્િકર્યામાં
ભાગીદાર થાય છે .

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

મંડળોની બેઠકોલોકો માટ

ુ લી છે ક કમ અથવા તેવી બેઠકોની

છે ક કમ .

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ હેઠળ િજ લા પંચાયતની રચાયેલ સામાન્ય સભા, કારોબારી સિમિત તથા અપીલ
સિમિતની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે . તથા કાયર્વાહીનીન ધોમાંગણી કયેર્થી િનયત ફી ભરવાથી મળવાપાતર્ છે .

ુ ાનં- 9 તેના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા
િહસાબી શાખામાં ફરજ બજાવતા અિધકારી/ કમચ
ર્ ારીઓની માિહતી પુિ તકા (ડીરે કટરી)

મ
1

અિધકાર / કમચાર

ંુ નામ

હોદો

ઘર ંુ સરના ંુ

ટલીફોન
નંબર

ી પી.એમ.વસાવા

િહસાબી અિધકારી

સરકારી કવાટર્સ

૨૫૩૩૫૮

ી પી.એમ.વસાવા

આંતરીક અન્વેષણ અિધકારી

સરકારી કવાટર્સ

253365

2

ી

.ડી.પટેલ

િહસાબનીશ

અંકુ ર કુ લની પાસે,ગોધરા.

૨૫૩૩૫૮

3

ી એ.આર.બારીઆ

એસ.એ.સી

બામરોલી રોડ,ગોધરા

૨૫૩૩૫૮

4

ી એ.એન.જોષી

એસ.એ.સી

મોદીની વાડી,ગોધરા.

5

ીમતીએ.એન.રાણા

જુ નીયર કલાકર્

ભુરવાવ,ગોધરા.

6

ી એચ.આર.પટે લ

જુ નીયર કલાકર્

મહાદે વ નગર સોસાયટી,ગોધરા.

૨૫૩૩૫૮

૨૫૩૩૫૮
૨૫૩૩૫૮

7

ીમિત એસ.એ.તાબીયાર

જુ નીયર કલાકર્

સરકારી કવાટર્સ

૨૫૩૩૫૮

8

ી એન.એચ.ડામોર

જુ નીયર કલાકર્

સરકારી કવાટર્સ

૨૫૩૩૫૮

9

ી બી.સી.બારીયા

પટાવાળા

H,FZFD ;M;FI8L 45M,L8[SGLSGL 5F;[

૨૫૩૩૫૮

પટાવાળા

H,FZFD ;M;FI8L 45M,L8[SGLSGL 5F;[

10

zLDTL V[;PALPAFZLIF

તા.ગોધરા.
તા.ગોધરા.

૨૫૩૩૫૮

હસાબી શાખામાંફરજ બ વતા અિધકાર / કમચાર ઓને મળતા માિસક મળતરની મા હતી.
કર્મ અિધકારી/ કમચ
ર્ ારીનુ ં નામ

હોદો

ફરજની કચેરી

પગાર

મ ૂળ પગાર

કુ લ

િવિનયમમાં

ધોરણ

(તા.1/1/18

મળતર

જણા યા

ના રોજ)

મુજબ
મહેનતાણુ ં
નકકીકરવાની
કાયર્પઘ્ધિત

1

ી પી.એમ.વસાવા

િહસાબી અિધકારી

િજ.િવ.અિધ ીની

૯૩૦૦-

કચેરી

૩૪૮૦૦

60000

60000 સરકાર ી તરફથી
િનયત

થયેલ

ઠરાવો િનયમોની
જોગવાઈ
અનુસાર
2

3

4

5

6

7

ી પી.એમ.વસાવા

ી

.ડી.પટેલ

ી એ.એન.જોષી

ી એ.આર.બારીઆ

ીમતીએ.એન.રાણા

ી એચ.આર.પટે લ

આંતરીક અન્વેષણ અિધકારી િજ.પં.પંચ.ગોઘરા

િહસાબનીશ

એસ.એ.સી

એસ.એ.સી

જુ નીયર કલાકર્

જુ નીયર કલાકર્

૯૩૦૦-

િહસાબી શાખા

૩૪૮૦૦

િજ.પં.પંચ.ગોઘરા

૯૩૦૦-

િહસાબી શાખા

૩૪૮૦૦

િજ.પં.પંચ. ગોધરા

૯૩૦૦-

િહસાબી શાખા

૩૪૮૦૦

િજ.પં.પંચ. ગોધરા

૯૩૦૦-

િહસાબી શાખા

૩૪૮૦૦

િજ.પં.પંચ. ગોધરા

૯૩૦૦-

િહસાબી શાખા

૩૪૮૦૦

િજ.પં.પંચ. ગોધરા

૫૨૦૦-

િહસાબી શાખા

ર૦ર૦૦

60000

60000

!!

૩૮૦૯૦

૩૮૦૯૦

!!

૨૭૧૦૦

૨૭૧૦૦

!!

૫૦૫૦૦ ૫૦૫૦૦

૧૯૯૫૦

૧૯૯૫૦

!!

૧૯૯૫૦

૧૯૯૫૦

!!

8

9

ીમિત એસ.એ.તાબીયાર

ી એન.એચ.ડામોર

જુ નીયર કલાકર્

જુ નીયર કલાકર્

િજ.પં.પંચ. ગોધરા

૫૨૦૦-

િહસાબી શાખા

ર૦ર૦૦

િજ.પં.પંચ.

ગોધરા

િહસાબી શાખા
10

ી બી.સી.બારીયા

પટાવાળા

િજ.પં.પંચ.

zLDTL V[;PALPAFZLIF

પટાવાળા

િજ.પં.પંચ.

ગોધરા

એજ સીને ફાળવેલ

!!

૧૯૯૫૦

૧૯૯૫૦

!!

૪૪૪૦-

૨૬૪૦૦

૨૬૪૦૦

!!

૨૭૨૦૦

૨૭૨૦૦

!!

૭૪૪૦
ગોધરા

િહસાબી શાખા

ુ ા -11 તમામ યોજનાઓ,

૨૦૫૦૦

ર૦ર૦૦

િહસાબી શાખા
11

૫૨૦૦-

૨૦૫૦૦

૪૪૪૦૭૪૪૦

ુ ચત ખચ અને કરલી વહચણી52ના અવલોકનોની િવગતો દશાવતી તેની દરક

દાજ5

િહસાબી શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાની માિહતી શુન્ય છે .

ુ ા -12 ફાળવેલ 2કમો અને એવા કાય મોનાલાભાથ ઓની િવગતો સ હત આિથક સહાય કાય મોની અમલ
બજવણીની ર ત.

િહસાબી શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાની માિહતી શુન્ય છે .

ુ ા -13 તેણે આપેલ

ટછાટો, 52વાનગીઓ અથવા અિધ ત
ૃ ીઓમેળવનારાની િવગતો.

િહસાબી શાખા િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા ખાતે સહાયકી કાયકર્
ર્ મ સરકાર ીતરફથી ફાળવવામાં આવેલ ન હોઈ અતર્ેની
માિહતી શ ૂન્ય છે .

ુ ા -14 િવ
િવ

ંુ પે ઉ5લ ય મા હતી

ંુ ુ પે ઉપલ ધ િવિવધ યોજનાઓની મા હતીની િવગતો .

(૧) િજ લાપંચાયતના માિસક/ વાિષર્ક િહસાબો
(ર) િજ લા પંચાયતનુ ં વાિષર્ક મ ૂળ તથા સુધારે લઅંદાજપતર્
(૩) િજલલા પંચાયતના િબન શૈક્ષિણક કમર્ચારીઓના જી.પી.એફ એકાઉન્ટસ

ુ ા -15

હ2 ઉ5યોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોય તોતેવા

કલાકો સ હતની મા હતી મેળવવા માટનાગ રકોને ઉ5લ ધ

થ
ં ાલય અથવા તેના વાંચનાલયના કામકાજના

િુ વધાઓને િવગતો.

લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો પઘ્ધિતઓ અથવા સવલતો

વીકેિજ લા પંચાયત ખાતે નાગરીક સુિવધા

કેન્દર્માં નાગરીકોને બેસવાની, લખવાની તથા પીવાનાપાણી િવગેરે સુિવધા ઉપલબ્ધ છે .

ુ ા -16

હ2 મા હતી અિધકાર ઓના નામો, હો ાઓ અનેબી

િવગતો.

ે )
જાહેર તંતર્ના સહકારી માિહતી અિધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અનેિવભાગીય કાયદાકીય (એપેલટ
સ ાિધકારી િવશેની સંપકર્ માિહતી નીચેના નમુનામાં સામેલછે .

મદદનીશ

હર મા હતી અિધકાર ઓ.

અનં.

૧

નામ.

ી પી.એમ.વસાવા

હો ો

એસટ ડ

ફોન નંબર

કોડ.

કચેર

આંતરીક અન્વેષણ

૦ર૬૭ર

ફોન નંબર

ફકસ સરના .ંુ

ર/મોબા.

રપ૩૩૬૫

- સરકારી કવાટર્સ

અિધકારી ી

મા હતી અિધકાર ઓ.

અનં.

૧

નામ.

ી પી.એમ.વસાવા

હો ો

એસટ ડ

ફોન નંબર

કોડ.

કચેર

િહસાબી અિધકારી

૦ર૬૭ર

ફોન નંબર

ફકસ સરના .ંુ

ર/મોબા.

રપ૩૩૬૩

- સરકારી કવાટર્સ

અપીલઅિધકાર .

અનં.

નામ.

હો ો

એસટ ડ

ફોન

ફોન નંબર

કોડ.

નંબર

ર/મોબા.

ફકસ

સરના .ંુ

કચેર
૧

zL અજય.

.શાહ

િજ લાિવકાસ અિધકારી

૦ર૬૭ર

પંચ.ગોધરા

રપ૩૩૭૭

રપ૩૩૯૯
મો.- ૯૮૨૫૩૨૪૨૪૦

રપ૩૩પ૦ િજ.િવ.અિધ ીનો બંગલો
સીિવલ લાઈન્સગોધરા

ુ ા -17 ઠરાવવામાં આવે તેવી બી મા હતી
ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માિહતી પર્િસઘ્ધ કરવામાં આવશે તથા ઉપર ૧થી૧૬મુ ાઓમાં દશાર્વેલ માિહતી દર વષેર્ અઘ્યતન
કરવામાં આવશે.

