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સ્થિતતએ અધતન કરાયેલ)

મદ્દુ ા નં.-૧ વ્યવથિા તંત્ર, કાયો અને ફ૨જો.
૧. જાહે૨તંત્ર ઉદ્દે શ / હેત.ુ :
કચેર ીઃ- આંકડા શાખા,જજલ્લા પંચાયત, ગોધરા.
કચેર ના વડાીઃ- જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી (વગગ -૧)
સ૨નામીઃુ - જજલ્લા પંચાયત કચેર ,આંકડા શાખા,તસતવલ લાઇન્સ રોડ,ગોધરા,જજ.પંચમહાલ
ટેલીફોન નંબ૨ :-(કચેર ) ૦ર૬૭ર-રપ૩૩પ૪

કાયો અને ફરજોીઃ(૧) આંકડાક ય રૂપરે ખા તૈયાર કરવી (વાતષિક)
(ર) સામાજીક આતિિક સમીક્ષા તૈયાર કરવી
(૩) ભાવ માહહતીન ુ એકત્રીકરણ (પખવાડ ક/અધગ વાતષિક)
(૪) પ્રાદે તશક કક્ષાના આંકડાની જાળવણી
ુ ાપંચાયત/જજલ્લા પંચાયત મડ
ુ સર્જન અંગે ની માહહતી તૈયાર કરવી
(પ) ગ્રામપંચાયત,તાલક
ુ ાપંચાયત/જજલ્લા પંચાયત વપરાશી ખચગ અંગે ની માહહતી તૈયાર કરવી
(૬) ગ્રામપંચાયત,તાલક
(૭) ગામવાર તવલેજ પ્રોફાઇલની કામગીર
(૮) આતિિક ગણતર /વસતત ગણતર ની કામગીર
(૯) IIP અંતગગ ત ઔધોગગક એકમો પાસેિી માતસક માહહતત મેળવવી.
(૧૦) CPI અંતગગ ત માતસક ભાવ મેળવવાની કામગીર
(૧૧) તવકેન્રીત જજલ્લા આયોજન મંડળની કામગીર
(૧૨) આયોજનના કામોના તવનીયમનની કામગીર
ુ સવેની કામગીર
(૧૩) ઈનપટ
(૧૪) જજલ્લાની આંકડાક ય પ્રોફાઈલ્સ તૈયાર કરવી
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(૧૫) બી.આર. અને એલ.બી.એ.તૈયાર કરવાની કામગીર
(૧૬) GISS પોટગ લને લગતી કામગીર
(૧૬) વડ કચેર તિા જજલ્લા કક્ષાએિી સોપવામાં આવે તે કામગીર
વ્યવથિા તંત્રન ંુ માળખ ંુ :જજલ્લા તવકાસ અતધકાર શ્રી ------> જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી------> સંશોધન અતધકાર શ્રી----સંશોધન મદદનીશ ------> આંકડા મદદનીશ ------> જુ.કલાકગ
તંત્રન ંુ દુરં દેશીપણ:ંુ જજલ્લાના તવતવધ પ્રકારના આંકડા એકત્રીકરણ તેમજ તવતવધ સવેની કામગીર સરળતાિી િાય
અને જજલ્લાની તવતવધ આંકડાક ય માહહતી લોકોને તિા તવતવધ સરકાર તંત્રની કચેર ઓને મળ રહે તે હેત ુ
રહેલો છે .
જાહેર તંત્રનો ટં કો ઈતતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભગીઃજજલ્લા પંચાયત પંચમહાલ,ગોધરા અંતગગ ત આંકડા શાખા તર કે કચેર કાયાગ સ્ન્વત છે . શાખાના
વડા તર કે જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી છે . તિા તેઓશ્રીની નીચે સંશોધન અતધકાર શ્રી, સંશોધન
મદદનીશ, આંકડા મદદનીશ અને જુ.કલાકગ ફરજ બજાવે છે . જેમાં તમામ પ્રકારના સવે તિા આંકડાક ય
માહહતતને લગતી કામગીર હાિ ધરવામાં આવે છે .
જાહેર તંત્રની ફરજોીઃુ બ હોઈ, પેરા-ર.પ મજ
ુ બ ફરજો છે .
તંત્રએ બજાવવાની િતી ફરજો તેણે કરવાના િતા કાયો મજ
ુ ય પ્રવ ૃતતઓ અને કાયો નીચે મજ
ુ બ છે .:જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી ,ગોધરાની મખ્
ુ ા કક્ષાની
જજલ્લાની આંકડાક ય રૂપરે ખા તૈયાર કરવી,તવતવધ પ્રકારના સવે તિા જજલ્લા/તાલક
ુ ા કક્ષાના
કચેર ઓ પાસેિી આંકડાક ય માહહતત મેળવવી અને આ કામગીર અંગે જજલ્લા/તાલક
ુ ન આપવા અને તનયામકશ્રી અિગસાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર,ગાંધીનગર
અતધકાર /કમગચાર ઓને સલાહ,સચ
તરફિી સોંપવામાં આવતી તવતવધ કામગીર તિા દે ખરે ખ.
તંત્ર ઘ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને તવવરણીઃતવતવધ પ્રકારની આંકડાક ય માહહતી તવતવધ કચેર / સંથિા અને લોકોને આપવી.
સંથિાગત માળખાનો આલેખ
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જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી ,જજલ્લા પંચાયત કચેર ,આંકડા શાખા,તસતવલ લાઇન્સ રોડ, ગોધરા,
જજ.પંચમહાલ
જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયગક્ષમતા વધારવા માટેની લોકો પાસેિી અપેક્ષાઓ.:૧. જાહેર કામગીર માં બીન જરુર હથતક્ષેપ ન િાય.
ર. સરકાર માલ તમલ્કત ને નકુ શાન િાય તેવ ંુ કાયગ કે પવ ૃતિ ન કરવી.
૩. તંત્ર ઘ્વારા િતી તમામ કામગીર માં સહયોગ આપવો. તે જોવાની દરે ક નાગર કની નૈતતક ફરજ છે તેન ંુ
ુ બ અપેક્ષાઓ
પાલન કરવ.ંુ જાહેર તંત્ર ઘ્વારા લોકો પાસે અસરકારકતા અને કાયગક્ષમતા વધારવા ઉપર મજ
રાખવામાં આવે છે .
૪.જજલ્લાની તવતવધ આંકડાક ય માહહતીઓ લોકોને સરળતાિી મળ રહે તે માટે તવતવધ સંથિા,સરકાર
કચેર ઓ તરફિી સમયસર માહહતી મળ રહે તેવી અપેક્ષા છે .
લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પઘ્ધતતઓીઃકચેર ઘ્વારા કરવામાં આવતા કામો અંગે ની ફર યાદ અરજી-રજુઆત ઘ્વારા લઈ,યોગ્ય તપાસ
હાિ ધર દ્યટતા પગલાં લેવામાં આવે છે . સરકારશ્રીની યોજનાનો મહતમ લાભ આપવા ધારે લ વ્યહકતુ ને લભ્ય બને તે માટે લોક પતતતનતધ ઘ્વારા ભલામણ િયેલ કામોને કેટલીક યોજનામાં
જાતત કે લોક સમહ
પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે .જીલ્લા કક્ષાએ યોગ્ય રજુઆત કરવા નાગહરક સતુ વધા કેન્ર ની સેવા ઉપલબ્ધ
છે .
સેવા આ૫વાના દે ખરે ખ તનયંત્રણ અને જાહે૨ ફહરયાદ તનવા૨વા માટે ઉ૫લબ્ધ તંત્રીઃકચેર ઘ્વારા હાિ ધરાતા કામો, આપવામાં આવતી સેવાઓ તવગે રે માટે દે ખરે ખ અને તનયંત્રણ
ુ બની વ્યવથિા ઉપલબ્ધ છે .
તિા જાહેર ફહરયાદ તનવારવા માટે નીચે મજ
જજલ્લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાના વહ વટ વડા જજલ્લા તવકાસ અતધકાર શ્રીના તનયંત્રણ હેઠળ
તવતવધ શાખાઓ પૈક આંકડાશાખા કાયાગ સ્ન્વત છે .જેના શાખાઘ્યક્ષ જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી ગોધરા છે .
જેમના હાિ નીચે સંશોધન અતધકાર ,સંશોધન મદદનીશ, આંકડા મદદનીશ તિા જુ.કલાકગ ફરજ બજાવે
છે . જાહેર ફહરયાદ તનવારણ માટે વ્યહકત થિાતનક કક્ષાએ જીલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રીને રજુઆત કર શકે
છે . તેઓની ઉપર ઉપલી કક્ષાએ મે.જજલ્લા તવકાસ અતધકાર શ્રી તનયંત્રણ અતધકાર છે .

ુ ય કચેર અને જુદા જુદા થતરોએ આવેલી અન્ય કચેર ઓના સ૨નામાીઃમખ્
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ુ ય કચેર :- જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી ,જજલ્લા પંચાયત કચેર ,આંકડા શાખા,તસતવલ લાઇન્સ રોડ,
મખ્
ગોધરા, જજ.પંચમહાલ
કચેર નો સમય :કચેર શરુ િવાનો સમય :- સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે.
કચેર બંધ િવાનો સમયીઃ- સાંજે ૬-૧૦ કલાકે.

મદ્દુ ા -૨ અતધકાર ઓ અને કમગચાર ઓની સિા અને ફ૨જો.
૧. જજલ્લા આંકડા અતધકાર ીઃ
જજલ્લા તવકાસ અતધકાર શ્રી,પંચમહાલ-ગોધરાના સીધા તનયંત્રણ અને દે ખરે ખ હેઠળ જજલ્લાની
ુ ા કક્ષાની કચેર ઓ પાસેિી
આંકડાક ય રૂપરે ખા તૈયાર કરવી,તવતવધ પ્રકારના સવે તિા જજલ્લા/તાલક
ુ ા કક્ષાના અતધકાર /કમગચાર ઓને
આંકડાક ય માહહતત મેળવવી અને આ કામગીર અંગે જજલ્લા/તાલક
ુ ન આપવા અને તનયામકશ્રી અિગસાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર,ગાંધીનગર તરફિી સોંપવામાં
સલાહ,સચ
આવતી તવતવધ કામગીર તિા દે ખરે ખ.
૨. સંશોધન અતધકાર ીઃ
જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી,પંચમહાલ-ગોધરાના સીધા તનયંત્રણ અને દે ખરે ખ હેઠળ જજલ્લા
ુ ા કક્ષાની
આંકડા જજલ્લાની આંકડાક ય રૂપરે ખા તૈયાર કરવી,તવતવધ પ્રકારના સવે તિા જજલ્લા/તાલક
ુ ા કક્ષાના
કચેર ઓ પાસેિી આંકડાક ય માહહતત મેળવવી અને આ કામગીર અંગે જજલ્લા/તાલક
ુ ન આપવા અને તનયામકશ્રી અિગસાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર,ગાંધીનગર
અતધકાર /કમગચાર ઓને સલાહ,સચ
તરફિી સોંપવામાં આવતી તવતવધ કામગીર તિા દે ખરે ખ.
૩. સંશોધન મદદનીશીઃજજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી,પંચમહાલ-ગોધરાના સીધા તનયંત્રણ અને દે ખરે ખ હેઠળ
(૧) આંકડાક ય રૂપરે ખા તૈયાર કરવી (વાતષિક)
(ર) સામાજીક આતિિક સમીક્ષા તૈયાર કરવી
(૩) ભાવ માહહતીન ુ એકત્રીકરણ (પખવાડ ક/અધગ વાતષિક)
(૪) ગામવાર તવલેજ પ્રોફાઇલની કામગીર
(૫) આતિિક ગણતર /વસતત ગણતર ની કામગીર
(૬) IIP અંતગગ ત ઔધોગગક એકમો પાસેિી માતસક માહહતત મેળવવી.
(૭) CPI અંતગગ ત માતસક ભાવ મેળવવાની કામગીર
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ુ સવેની કામગીર
(૮) ઈનપટ
(૯) બી.આર. અને એલ.બી.એ.તૈયાર કરવાની કામગીર
(૧૦) જજલ્લા આયોજન મંડળની કામગીર .
(૧૧) GISSને લગતી કામગીર .
(૧૨) વથતી ગણતર ને લગતી કામગીર .
ુ રવીઝન
(૧૩) કચેર ની દે ખરે ખ અને અન્ય કમગચાર ઓન ુ સપ
ુ રનો ઉપયોગ
(૧૪) કચેર ખાતે કોમ્પ્યટ
૪. આંકડા મદદનીશ :(૧) ભાવ માહહતીન ુ એકત્રીકરણ (પખવાડ ક/અધગ વાતષિક)
(૨) પ્રાદે તશક કક્ષાના આંકડાની જાળવણી
ુ ાપંચાયત/જજલ્લા પંચાયત મડ
ુ સર્જન અંગે ની માહહતી તૈયાર કરવી
(૩) ગ્રામપંચાયત,તાલક
ુ ાપંચાયત/જજલ્લા પંચાયત વપરાશી ખચગ અંગે ની માહહતી તૈયાર કરવી
(૪) ગ્રામપંચાયત,તાલક
(૫) ગામવાર તવલેજ પ્રોફાઇલની કામગીર
(૬) આતિિક ગણતર /વસતત ગણતર ની કામગીર
ુ સવેની કામગીર
(૭) ઈનપટ
(૮) પંચાયત થતરના મહેકમ, પગાર, ભથ્િાખચગની તવગત તૈયાર કરવી.
ુ સવે
(૯) ઈનપટ
(૯) ૮૦% નોમગલ ્લાન પ્રગતત અહેવાલ.
૫. જુ. કલાકગ :(૧) શાખાને લગતી ટપાલ, નોંધ તિા આઉટવડગ , ઈનવડગ
(ર) કચેર ના મહેકમને લગતી કામગીર
(૩) કચેર ની હહસાબી તમામ કામગીર .
(૪) પગાર બીલ
ુ
(પ) કેશબક
(૬) તમામ પ્રકારના બીલને લગતી કામગીર
(૭) તવકેન્રીત જજલ્લા આયોજન મંડળની કામગીર
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મદ્દુ ા -૩ દે ખરે ખ અને જવાબદાર ના માઘ્યમ સહહત તનણગય લેવાની પ્રહિયામાં
ુ ૨વાની કાયગર તી.
અનસ
જેના પર તનણગય લેવાનાર છે તે તવષય

પ્રકરણ-ર ના ર.પ અંગે ના કાયો ના સંદભે.

ુ ન / હદશાતનદે શનો કોઈ હોય તો.
માગગ દશગક સચ

ુ બ લાગ ુ પડતા તનયમો,સરકાર
કાયોના પ્રકાર મજ
ઠરાવો,કાયદા અને સચનાઓ.

ુ બ
સરકારશ્રીએ વખતો વખત નકક કયાગ મજ

અમલની પ્રહિયા

ુ બ કે યોજના મજ
ુ બ.
કાયોના પ્રકાર મજ
તનણગય

લેવાની

કાયગવાહ માં

સંકળાયેલ ૧. જજલ્લા આંકડા અતધકાર શ્રી પંચમહાલ ગોધરા

અતધકાર નો હોદ્દો.

ર. જજલ્લા તવકાસ અતધકાર શ્રી પંચમહાલ ગોધરા

ઉપર જણાવેલ અતધકાર ઓના સંપકગ અંગે ની અ.નં.૧ અને ર માટે જજલ્લા પંચાયત પંચ.ગોધરા.
માહહતી
જો તનણગયિી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કેવી

અન.ુ નં.૧ના સામે ર નં. ને અપીલ કરવાની રહે છે .

ર તે અપીલ કરવી

મદ્દુ ા -૪ પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતે નકક કરે લા ધો૨ણો.
ુ બ લોકો તરફિી મળતી અરજીઓનાં તનકાલ માટે નીચે મજ
ુ બના ધોરણો નકક
નાગહરક અતધકાર પત્ર મજ
કરવામાં આવેલ છે .

અ.નં.

તવગત

૧.

જાહેર જનતા તરફિી મળતી અરજીઓની તવગત

તનકાલ મયાગદા હદવસ
સરકારશ્રીના તનયમ
ુ ાર
અનસ
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મદ્દુ ા -૫ પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અિવા પોતાના તનયંત્રણ
હેઠળના અિવા કમગચાર ઓ ઘ્વારા ઉ૫યોગમાં લેવાતા તનયમો, તવતનયમો,
ુ નાઓ, તનયમ સંગ્રહો અને રે કડગ .
સચ
આંકડા શાખાીઃતનયામકશ્રી, અિગશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર,ગાંધીનગર તરફિી તવતવધ પ્રકારની આંકડાક ય માહહતી
તિા તવતવધ સવે માટેના વખતો વખતના પહરપત્રો ઘ્યાને લેવામાં આવે છે .

મદ્દુ ા -૬ પોતાની પાસે અિવા પોતાના તનયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દથતાવેજોના
વગોન ંુ ૫ત્રક.
અ.નં દથતાવેજની કક્ષા

દથતાવેજન ંુ નામ એક લીટ માં

દથતાવેજ

નીચેની

મેળવવાની

વ્યહકતઓ પાસે

કાયગપઘ્ધતત

છે /તેના
તનયંત્રણમાં છે .

1

આંકડાશાખા

જજલ્લાની આંકડાક ય રૂપરે ખા

--

આંકડા મદદનીશ

2

સરકાર પ્રેસ

વથતી ગણતર પસ્ુ થતકા

તનયત રકમ

તનયામકશ્રી,

ભયેિી

વસતત ગણતર ,
ગાંધીનગર

મદ્દુ ા -૭ તનતત અિવા અમલીક૨ણના દ્યડત૨ના સબંધમાં જનતાના સભ્યો સાિે
તવચા૨ તવનીમય માટે અિવા તેમના ઘ્વારા ૨જુઆત માટે ની તવઘ્યમાન કોઈ
ગોઠવણીની તવગતો.
ુ રે છે .
ઉકત હેત ુ માટે કચેર નીચેની વ્યવથિાને અનસ
૧. કારોબાર સતમતત-જજલ્લા પંચાયત ગોધરા.
ર. સામાન્ય સભા - જજલ્લા પંચાયત ગોધરા.
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ઉલ્લેગખત સતમતતઓ ઉપરાંત આ કચેર ને થપશગતી બેઠકો લોકો માટે ખલ્ુ લી છે .તિા તનયત ફ
ભયાગિી તેની કાયગવાહ ની નોંધ લોકોને મળવાપાત્ર છે .

મદ્દુ ા -૮ તેના ભાગ તર કે અિવા તેની સલાહના હેત ુ માટે બે અિવા તેિી વધ ુ
વ્યહકતઓના બનેલા બોડગ , કાઉસ્ન્સલો, સતમતતઓ અને બીજા મંડળોની બેઠકો લોકો
માટે ખલ્ુ લી છે કે કેમ અિવા તેવી બેઠકોની કાય”નોંધો લકોને મળવાપાત્ર છે કે
કેમ .
ુ રાત પંચાયત અતધતનયમ-૧૯૯૩ હેઠળ જજલ્લા પંચાયતની રચાયેલ સામાન્ય સભા,
ગજ
કારોબાર સતમતત તિા અપીલ સતમતતની બેઠકો લોકો માટે ખલ્ુ લી છે . તિા કાયગવાહ નોંધો માંગણી કયેિી
તનયત ફ ભયે“િી મળવાપાત્ર છે .

મદ્દુ ા નં. ૯ તિા મદ્દુ ા નં. ૧૦ તેના અતધકાર ઓ અને કમગચાર ઓની માહહતી
પસ્ુ થતકા
નામ

હોદ્દો

અ.

ટ.

નં.
૨
શ્રી એ.પી.રાવલ
(ઇ.ચા)
૨

ફોન નંબર
ઓહફસ

ઘર

શ્રી એ.પી.રાવલ

૩
જિ.આંકડા

૪

૫

૬

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૫૪

-

અધિકારી
સંશોિન

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૫૪

-

અધિકારી
૩.

શ્રી આઇ.એ.ટપ

સંશોિન

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૫૪

-

મદદનીશ
૪.

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

માતસક
મહેનતાણું

ડ . કોડ

૧
૧

એસ.

શ્રી વી.એમ.

જુ .કલાકક

અમલીયાર

(હિ)

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૫૪

-

૭

૮

૯

dso-ddo-pan@
gujarat. gov.in

જિ.પંચાયત

dso-ddo-pan@
gujarat. gov.in

જિ.પંચાયત

dso-ddo-pan@
gujarat. gov.in

જિ.પંચાયત

dso-ddo-pan@
gujarat. gov.in

જિ.પંચાયત

૧૯૯૫૦/-

ક્ચેરી, ગોિરા

હિકસ

૪૪૯૦૦/-

ક્ચેરી, ગોિરા

૪૪૯૦૦/-

ક્ચેરી, ગોિરા

૩૯૯૦૦/-

ક્ચેરી, ગોિરા
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૫.

શ્રી આર.એમ.

પટાવાળા

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૫૪

-

બારીયા

dso-ddo-pan@
gujarat. gov.in

જિ.પંચાયત

૩૦૨૦૦/-

ક્ચેરી, ગોિરા

મદ્દુ ા -૧૧ તમામ યોજનાઓ, સગુ ચત ખચગ અને કરે લી વહેંચણી ૫૨ના
અવલોકનોની તવગતો દશાવતી તેની દરે ક એજન્સીને ફાળવેલ અંદાજ૫ત્ર
અત્રેની કચેર એ કોઇ યોજનાક ય કામગીર િતી નિી.

મદ્દુ ા -૧૨ ફાળવેલ ૨કમો અને એવા કાયગિમોના લાભાિીઓની તવગતો સહહત
આતિિક સહાય કાયગિમોની અમલ બજવણીની ર ત.
અત્રેની કચેર એ કોઈ યોજનાક ય કામગીર િતી ન હોઈ માહહતી શન્ુ ય છે .

મદ્દુ ા -૧૩ તેણે આપેલ છુટછાટો, ૫૨વાનગીઓ અિવા અતધકત
ૃ ીઓ
મેળવનારાની તવગતો.
અત્રેની કચેર એ કોઈ સહાયક કાયગિમો અમલમાં નિી.

મદ્દુ ા -૧૪ તવજાણરૂંુ પે ઉ૫લભ્ય માહહતી
૧. આંકડાક ય રૂપરે ખા
ર. સામાજીક આિીક સમીક્ષા
૩. વસતત ગણતર ની માહહતી
૪.તવલેજ પ્રોફાઇલ
૫.બી.આર./ એલ.બી.એ.ની માહહતત

મદ્દુ ા -૧૫ જાહે૨ ઉ૫યોગ માટે તનભાવવામાં આવતા હોય તો તેવા ગ્રંિાલય
અિવા તેના વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો સહહતની માહહતી મેળવવા માટે
નાગહરકોને ઉ૫લબ્ધ સતુ વધાઓને તવગતો.
જાહેર ઉપયોગ માટે તનભાવવામાં આવતા હોય તો તેવા ગ્રંિાલય અિવા તેના વાંચનાલયના
કામકાજના કલાકો સહહતની માહહતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સતુ વધાઓને તવગતો.
લોકોને માહહતી મળે તે માટે તવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પઘ્ધતતઓ અિવા સવલતો
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જેવી કેીઃજજલ્લા પંચાયત ખાતે નાગહરક સતુ વધા કેન્રમાં નાગહરકોને બેસવાની તિા પાણી પીવાની તવગે રે
સવલતો ઉપલબ્ધ છે .

મદ્દુ ા -૧૬ જાહે૨ માહહતી અતધકાર ઓના નામો, હોદ્દાઓ અને બીજી તવગતો.
જાહેર તંત્રના સરકાર માહહતી અતધકાર ઓ,મદદનીશ સરકાર માહહતી અતધકાર ઓ અને
ુ ામાં સામેલ છે .
તવભાગીય કાયદાક ય (એપલેટ) સિાતધકાર તવશેની સંપકગ માહહતી નીચેના નમન
૧.જાહેર માહહતી અતધકાર
નામીઃ-શ્રી એ.પી.રાવલ (ચા.ઇ)
હોદ્દોીઃ-જજલ્લા આંકડા અતધકાર , જજલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ,ગોધરા
ફોન: (૦૨૬૭૨) ૨૫૩૩૫૪
સરનામ ુ : જજલ્લા પંચાયત કચેર ,આંકડા શાખા, ગોધરા
૨ અપીલ અતધકાર
નામ: શ્રી અજય જે.શાહ
હોદ્દોીઃ જજલ્લા તવકાસ અતધકાર શ્રી, જજલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ,ગોધરા
ફોન નંબર: (૦૨૬૭૨) ૨૫૩૩૭૭
સરનામ ુ : જજલ્લા પંચાયત કચેર , ગોધરા

મદ્દુ ા -૧૭ ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માહહતી
ઠરાવવામાં આવે તેવી તેમજ ઉપરના ૧ િી ૧૬ મદ્દુ ાઓમાં દશાગ વેલ માહહતી અઘ્યતન કરવામાં
આવશે.
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