ુ ા નં.-1 યવ થા તં , કાય અને ફ2જો.
1.

હ2તં

ઉ ે શ / હ ુ.:

ુ ,વહીવટ,દબાણ,અછત, અને સેવા ૫સંદગી સિમતી, ,િજ લા પંચાયત, ગોધરા.
કચેરીઃ- મહેકમ ,મહેસલ
ુ ) (વગર્-૧)
કચેરીના વડાઃ- નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારી ી,(મહેસલ
સ૨નામુઃ-િજ લા પંચાયત-પંચમહાલ, િસિવલ લાઈન્સ રોડ, ગોધરા.
ટે લીફોન નંબ૨ :-(કચેરી) ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૫૨
(૨હેઠાણ) ફેકસ :- ુ ) હ તક મહેકમ / મહેસલ
ુ / વહીવટ/ ૫સંદગી સિમિત/ અછત/ દબાણ/
નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારી(મહેસલ
૨જી ટર્ી- નાગિરક સુિવધા કેન્દર્ િવગેરે શાખાઓ આવેલી છે .

માં મહેકમ ને લગતા િવિવધ વગર્-૩,૪ના વહીવટી

સંવગ ની િનમણકં ૂ ો , બદલી, બઢતી, િશક્ષા , ૨જાઓ, પેન્શન કેસ, િવગેરેની તેમજ વગર્- ૧ ,૨ ના અિધકારી ીઓના
ુ ને લગતી બીનખેતીની મંજુરી, ૭૩ એ એ
મહેકમને લગતી કામગીરી , શાખાના૫ગા૨ બીલો ની કામગીરી / મહેસલ
ુ , િશક્ષણ ઉ૫ક૨, અન્ય વસુલાતો, આ૨.આઈ.સી. પારાના િનકાલ , જમાબંધી િહસાબોની
ના કેસો ,જમીન મહેસલ
િવગેરે કામગીરી /વહીવટ ને લગતી જાહે૨ ૨જાઓ, કામના કલાકો, રા ટર્ીય તહેવારોની ઉજવણી, શાખાિધકારી ,
તા.િવ.અિધ.મીટીંગ, શાખાિધકારીની રોજનીશી ની મંજુરી, સા.વ.િવ.તથા પંચાયત િવભાગ અને િવ.કિમ.કચેરી ઘ્વારા
મળતી વહીવટી સુચનાઓ ની અમલવારી, તા.પંચા. તથા જી.પંચા. ની વાષિર્ ક વહીવટી તપાસણીઓ ની કામગીરી,
પીપા ઘ્વારા અિધકારી ી ઓની તાલીમ / ૫સંદગી સિમિત ઘ્વારા ૪૦૦૦-૬૦૦૦ ના ૫ગા૨ ધો૨ણ વાળી િવિવધ
ભ૨તીની જાહેરાતો પર્િસઘ્ધ ક૨વી તથા તે િસવાયના સંવગ ની ભ૨તી - બઢતી ની બોડર્માં દ૨ખા તો
કરાવડાવવાની, ભાષાકીય ,ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ લેવડાવવાની િવગેરે કામગીરી / અછત તથા ફલડ ને લગતી
તમામ કામગીરી / દબાણો દૂ ૨ કરાવવા ની કામગીરી / ૨જી ટર્ી િવષયક ટપાલ ન ધણી , ફાળવણી ,ડી પેચ
નેગતી િવિવધ કામગીરીઓ ઉ૫રાંત જાહે૨ જનતા માટે બેસીને લખવાની , પાણીની િવગેરે ની નાગિરક સુિવધા કેન્દર્
ઘ્વારા સુિવધા આ૫વાની કામગીરી િવગેરે હાથ ધ૨વામાં આવે છે .
તં

ંુ ુ રં દશી5 :ંુ -

ુ , વહીવટી, ભ૨તી, અછત, દબાણ,
મહેકમ શાખા ઘ્વારા ઉ૫૨ દશાર્વેલ િવગતે િવિવધ પર્કારની મહેકમ ,મહેસલ
૨જી ટર્ી / નાગિરક સુિવધા કે ન્દર્ િવગેરે કામગીરી હાથ ધ૨વામાં આવે છે . તેમજ જી લાના ૧૧ તાલુકાની તાલુકા
પંચાયતો સાથે ૫ણ ઉ૫રોકત પર્કારની માિહતીઓ માટે સતત સં૫કર્માં ૨હી કામગીરી ક૨વામાં આવે છે .
ૂ ો ઈિતહાસ અને તેની 2ચનાનો સંદભઃહ2 તં નો ં ક
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ,ગોધરા અંતગત
ર્ મહેકમ શાખા તરીકે કચેરી કાયાર્િન્વત છે .શાખાના વડા તરીકે નાયબ
ુ ) છે . તથા તેઓ ીની નીચે ચીટનીશ કમ તા.િવ.અિધ. ી દબાણ ફ૨જ બજાવે છે .
જી લા િવકાસ અિધકારી (મહેસલ
ુ , વહીવટ, ૫સંદગી સિમિત, અછત, દબાણ, ૨જી ટર્ી શાખા િવગેરેની પારા-૨.૧ માં દશાર્વેલ
માં મહેકમ, મહેસલ
તમામ કામગીરીઓ હાથ ધ૨વામાં આવે છે . અને દશાર્વેલ તમામ શાખાઓમાં નાયબ ચીટનીશ ી તથા જુ .કલાકર્ ી
ઓ ઘ્વારા

તે શાખા િવષયક કામગીરી ૨જુ ક૨વામાં આવે છે .

હ2 તં ની ફ2જોઃતંતર્એ બજાવવાની થતી ફ૨જો તેણે ક૨વાના થતા કાય મુજબ હોઈ, પેરા-૨.૫ મુજબ ફ૨જો છે .
નાયબ

લા િવકાસ અિધકાર

ુ ),ગોધરાની
ી (મહ લ

ુ ય

ૃિતઓ અને કાય નીચે

ુ બ છે .:જ

ુ ) હ તક મહેકમ / મહેસલ
ુ / વહીવટ/ ૫સંદગી સિમિત/ અછત/
(૧) નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારી(મહેસલ
દબાણ/ ૨જી ટર્ી િવગેરે શાખાઓ આવેલી છે .
(૨)

માં મહેકમ ને લગતા િવિવધ વગ-ર્ ૩,૪ના વહીવટી સંવગ ની િનમણકં ૂ ો , બદલી, બઢતી, િશક્ષા , ૨જાઓ,

પેન્શન કેસ, િવગેરેની તેમજ વગર્-૧ ,૨ ના અિધકારી ીઓના મહેકમને લગતી કામગીરી , શાખાના૫ગા૨ બીલો ની
કામગીરી
ુ ી અિધકારો જમીન મહેસલ
ુ કાયદા કલમ-૬૫,૬૬,૬૭,અન્વયે
(૩) જી લા/તાલુકા પંચાયતોને સુપર્ત થયેલ મહેસલ
ખેતીની જમીનમાં બીનખેતીની ૫૨વાનગી, ખેતી જમીનમાં િવના મંજુરીએ થયેલ બીનખેતીના કૃત્ય િનયિમત ક૨વા
ુ િનયમો ૧૯૭૨ ના િનયમ -૧૦૦/૧૦૧ અન્વયે
તેમજ કલમ-૬૫ હેઠળના હક
ુ મોની શ૨તોનુ ં ભંગ થયે જમીન મહેસલ
ુ સિહત સ૨કારી લેણાં (ગર્ામ્ય િવ તા૨)ની વસુલાતની કામગીરી,અને
દં ડનીય કાયર્વાહી ક૨વા તેમજ જમીન મહેસલ
ુ િહસાબોની જમાબંધી / િહસાબ બંધની કામગીરી , પંચાયતોને વહીવટમાં સંપર્ાપ્ત ગામતળના
જમીન મહેસલ
ખુ લા પ્લોટો બેઠી િકંમત / હરાજીથી કબજા હકકની ૨કમ વસુલ લઈ િનકાલ ક૨વાના અિધકારોની કામગીરી તેમજ
ુ
ખેતી જમીનના સવેર્ નંબરોની હદ િનશાન દુ૨ તીની કામગીરી વાષર્િક ધો૨ણે ક૨વામાં આવે છે . જમીન મહેસલ
કાયદાની કલમ -૭૩ એ એ િનયંિતર્ત સ ા પર્કારની જમીનોના આિદજાિત િવ તા૨ પુ૨તા જમીન વેચાણ / તબદીલ
ક૨વાની મંજુરી આ૫વાના અિધકારોની કામગીરી . (૪) વહીવટ ને લગતી જાહે૨ ૨જાઓ, કામના કલાકો, રા ટર્ીય
તહેવારોની ઉજવણી, શાખાિધકારી , તા.િવ.અિધ.મીટીંગ, શાખાિધકારીની રોજનીશી ની મંજુરી, સા.વ.િવ.તથા
પંચાયત િવભાગ અને િવ.કિમ.કચેરી ઘ્વારા મળતી વહીવટી સુચનાઓની અમલવારી, તા.પંચા. તથા જી.પંચા. ની
વાષિર્ ક વહીવટી તપાસણીઓની કામગીરી, પીપા ઘ્વારા અિધકારી ી ઓની તાલીમ
(૫) ૫સંદગી સિમિત ઘ્વારા ૪૦૦૦-૬૦૦૦ ના ૫ગા૨ ધો૨ણ વાળી િવિવધ ભ૨તીની જાહેરાતો પર્િસઘ્ધ ક૨વી તથા
તે િસવાયના સંવગ ની ભ૨તી - બઢતીની બોડર્માં દ૨ખા તો કરાવડાવવાની, ભાષાકીય,ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ
લેવડાવવાની િવગેરે કામગીરી
(૬) અછત તથા ફલડને લગતી તમામ કામગીરી
(૭) દબાણો દૂ ૨ કરાવવાની કામગીરી
(૮) ૨જી ટર્ી િવષયક ટપાલ ન ધણી, ફાળવણી, ડી પેચને લગતી િવિવધ કામગીરીઓ હાથ ધ૨વામાં આવે છે .તેમજ
જાહે૨ જનતા માટે નાગિરક સુિવધા કેન્દર્ ઘ્વારા સુિવધા.
તં

વારા આ5વામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને િવવ2ણઃ-

૧. વહીવટી સંવગર્ને લગતા આિ તના કેસોમાં અવસાન પામેલ કમર્ચારીના વા૨સદા૨ને ૨હેમરાહે િનમણકં ૂ
આ૫વાની કામગીરી ૨. સ૨કા૨ ીના ધારાધો૨ણ/સુચનાઓ પર્માણે જુ .કલાકર્ , ગર્ામ પંચાયત મંતર્ી, ૫ટાવાળા, ડર્ાઈવ૨, િવગેરે સંવગ માં
ખાલી જગ્યાઓના પર્માણમાં વખતો વખત જાહેરાતો પર્િસઘ્ધ કરી િનમણકં ૂ ો આ૫વી.
૩. તાલુકા પંચાયત / ગર્ામ પંચાયતના મા૨ફતે ગૌચ૨ તથા ગામતળના દબાણો દૂ ૨ કરાવવા
૪. અછત જાહે૨ થયેથી તાલુકા પંચાયતોના મા૨ફતે અછતના કામો કરાવવા તથા ફલડ િવષયક ગર્ામ્ય કક્ષાએ
અસ૨ગ ૂ તોને કેસ ડો સ, મ ૃત્યુસહાય િવગેરેની સ૨કા૨ ીના ઠરાવો મુજબ ચુકવણુ કરાવવુ.ં

૫. રા ટર્ીય તહેવારો ની ઉજવણી ક૨વી.
૬. જાહે૨ જનતાના માટે નાગિરક સુિવધા કેન્દર્ની યવ થા જી લા પંચાયત ખાતે રાખેલ છે .

માં અ૨જદારોને

બેસીને લખવાની તથા પાણી િવગેરે સુિવધા પુરી પાડવામાં આવે છે .
સં થાગત માળખાનો આલેખઃિજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા. :
નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારી ી
ુ ) જી લા પંચાયત પંચમહાલ,ગોધરા :
(મહેસલ
મહેકમ

ુ
મહેસલ

શાખા

શાખા

વહીવટશાખા

૫સંદગી

અછત

દબાણ

૨જી ટર્ીશાખા/ નાગરીક

સિમિત

શાખા

શાખા

સુિવધા કેન્દર્

હ2 તં ની અસ2કા2કતા અને કાય મતા વધા2વા માટની લોકો પાસેથી અપે ાઓ.:૧. જાહે૨ કામગીરીમાં બીન જ રી હ તક્ષે૫ ન થાય.
૨. ગર્ામ્ય / તાલુકા કક્ષાએ કોઈ૫ણ પર્કારના દબાણો ન ક૨વામાં આવે.
૩. અછત / પુ૨ રાહત

ે લાભ મળે તેવા
વી કામગીરીમાં પુ૨તો સહકા૨ આ૫વામાં આવે.સાચા લાભાથીર્નજ

પર્યત્નો ક૨વામાં આવે.
૪. સ૨કા૨ ી ઘ્વારા નકકી થયેલ ક૨ અને ફી સમયસ૨ ભ૨વામાં આવે.તથા બાકી સ૨કારી લેણાં ભ૨વામાં સહકા૨
આ૫વો.
૫. સ૨કારી માલ િમ કત ને નુકશાન થાય તેવ ુ ં કાયર્ કે પર્વ ૃિ

ન ક૨વી.

૬. તંતર્ ઘ્વારા થતી તમામ કામગીરીમાં સહયોગ આ૫વો. તે જોવાની દરે ક નાગરીકની નૈિતક ફ૨જ છે તેન ું પાલન
ક૨વુ.ં જાહે૨ તંત ૂ ઘ્વારા લોકો પાસે અસ૨કા૨કતા અને કાયક્ષ
ર્ મતા વધા૨વા ઉ૫૨ મુજબ અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવે
છે .
લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને 5 ધિતઓઃકચેરી ઘ્વારા ક૨વામાં આવતા કામો અંગેની ફરીયાદ અ૨જી-૨જુ આત ઘ્વારા લઈ,યોગ્ય તપાસ હાથ ધરી

ટતા

૫ગલાં લેવામાં આવે છે . સ૨કા૨ ીની યોજનાનો મહતમ લાભ આ૫વા ધારે લ યિકત-જાિત કે લોક સમુહને લભ્ય
બને તે માટે લોક પર્િતિનિધ ઘ્વારા ભલામણ થયેલ કામોને કેટલીક યોજનામાં પર્ાધાન્ય આ૫વામાં આવે છે .જી લા
કક્ષાએ યોગ્ય ૨જુ આત ક૨વા નાગિરક સુિવધા કે ન્દર્ ની સેવા ઉ૫લબ્ધ છે .
સેવા આ5વાના દખરખ િનયં ૂણ અને

હ2 ફ રયાદ િનવા2વા માટ ઉ5લ ધ તં ઃ-

કચેરી ઘ્વારા હાથ ધરાતા કામો, આ૫વામાં આવતી સેવાઓ િવગેરે માટે દે ખરે ખ અને િનયંત ૂણ તથા જાહે૨
ફિરયાદ િનવા૨વા માટે નીચે મુજબની યવ થા ઉ૫લબ્ધ છે .
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાના વહીવટી વડા િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના િનયંતર્ણ હેઠળ િવિવધ શાખાઓ
ુ ) છે . મના હાથ નીચે
પૈકી મહેકમ શાખા કાયાર્િન્વત છે . ના શાખાઘ્યક્ષ નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારી ી(મહેસલ

ુ ), ના.ચીટનીશ(વહીવટ),
ચીટનીશ ી છે . તથા તેઓના નીચે ના.ચીટનીશ ી(મહેકમ), ના.ચીટનીશ(મહેસલ
ના.ચીટનીશ (દબાણ) ના.ચીટનીશ(૫સંદગી) ના.ચીટનીશ(અછત) તથા જુ.કલાકર્ ીઓ ફ૨જ બજાવે છે . જાહે૨
ફિરયાદ િનવા૨ણ માટે યિકત થાિનક કક્ષાએ નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારી ીને ૨જુઆત કરી શકે છે . તેઓની
ઉ૫૨ ઉ૫લી કક્ષાએ મે.િજ લા િવકાસ અિધકારી ી િનયંતર્ણ અિધકારી છે .
ુ ય કચેર અને

ુ દા

ુ દા તરોએ આવેલી અ ય કચેર ઓના સ2નામાઃ-

ુ શાખા,અછત શાખા
મુખ્ય કચેરી :- મહેસલ
જી લા પંચાયત પંચમહાલ, ગોધરા.
કચેરીનો સમયઃકચેરી શ થવાનો સમય :- સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે.
કચેરી બંધ થવાનો સમયઃ- સાં

૬-૧૦ કલાકે.

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફ2જો.

૧. નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારીઃસ૨કા૨ ી ઘ્વારા નકકી થયેલ જોબચાટર્માં સુપર્ત થયેલ તમામ સ ા અને ફ૨જો, સ૨કા૨ ી અને િજ લા પંચાયત
ઘ્વારા સુપર્ત ક૨વામાં આવતી અને વખતો વખત ફે૨ફા૨ મુજબની સ ાઓ અને ફ૨જો તથા મુ ા નં.૨.૫ માં
દશાર્વેલ કામો ક૨વામાં મળે લ સ ા અને ફ૨જો.
૨. ચીટનીશ :ુ , વહીવટ, ૫સંદગી સિમિત, દબાણ, અછત અને ૨જી ટર્ી શાખા ઘ્વારા ૨જુ થતી ફાઈલોમાં
મહેકમ , મહેસલ
સુ૫૨વીઝન, દે ખરે ખ, િવગેરે કામગીરી.
૩. નાયબ ચીટનીશ :ુ , અછત શાખાના નાયબ ચીટનીશ ીઓ ઘ્વારા મુ ા નં.૨.૫ માં દશાર્વેલી અને નીચે જણા યા પર્માણેની
મહેસલ
તે શાખાના જુ.કલાકર્ ઘ્વારા થતી કામગીરીની ફાઈલો માં સુ૫૨વીઝન દે ખરે ખ તથા િનણય
ર્ અથેર્ જ રી િરમાકર્સ
સહ ચીટનીશ ી ત૨ફ મોકલવાની તથા અિધકારી કક્ષાએથી િનણર્ય થઈ આ યેથી તે મુજબના ૫તર્ મુસ ા તૈયા૨
કરાવડાવવાની તથા લેવાયેલ િનણય
ર્ ૫૨ત્વે આગળની કાયવ
ર્ ાહી જુ .કલાકર્ મા૨ફતે કરાવવામાં આવે છે .

ુ ):જુ .કલાકર્ (મહેસલ
ુ ી અિધકારો જમીન મહેસલ
ુ કાયદા કલમ-૬૫,૬૬,૬૭,અન્વયે
જી લા / તાલુકા પંચાયતોને સુપર્ત થયેલ મહેસલ
ખેતીની જમીનમાં બીનખેતીની ૫૨વાનગી, ખેતી જમીનમાં િવના મંજુરીએ થયેલ બીનખેતીના કૃત્ય િનયિમત ક૨વા
ુ િનયમો ૧૯૭૨ ના િનયમ -૧૦૦/૧૦૧ અન્વયે
તેમજ કલમ-૬૫ હેઠળના હક
ુ મોની શ૨તોનુ ં ભંગ થયે જમીન મહેસલ

ુ સિહત સ૨કારી લેણાં (ગર્ામ્ય િવ તા૨) ની વસુલાત ની
દં ડનીય કાયર્વાહી ક૨વા તેમજ જમીન મહેસલ
ુ િહસાબોની જમાબંધી / િહસાબ બંધની કામગીરી , પંચાયતોને વહીવટમાં સંપર્ાપ્ત
કામગીરી,અને જમીન મહેસલ
ગામતળના ખુ લા પ્લોટો બેઠી િકંમત / હરાજીથી કબજા હકકની ૨કમ વસુલ લઈ િનકાલ ક૨વાના અિધકારોની
કામગીરી તેમજ ખેતી જમીનના સવેર્ નંબરોની હદ િનશાન દુ૨ તીની કામગીરી વાષિર્ ક ધો૨ણે ક૨વામાં આવે છે .
ુ કાયદાની કલમ -૭૩ એ એ િનયંિતર્ત સ ા પર્કારની જમીનોના આિદજાિત િવ તા૨ પુ૨તા જમીન
જમીન મહેસલ
વેચાણ / તબદીલ ક૨વાની મંજુરી આ૫વાના અિધકારોની કામગીરી .
જુ.કલાકર્ (અછત):પીવાના પાણીના પર્ ો નો િનકાલ તથા ચોમાસા દરમ્યાન બનતા બનાવમા સહાય ચુકવવાની િવગેરે કામગીરી
ક૨વામાં આવે છે .

દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સ હત િનણય લેવાની

ના ૫૨ િનણય
ર્ લેવાના૨ છે તે િવષય.

ુ 2વાની કાયર તી.
યામાં અ સ

પર્ક૨ણ ૨ ના ૨.૫ અંગેના કાય ના સંદભેર્.

માગર્દશક
ર્ સુચન / િદશાિનદેર્ શનો કોઈ

કાય ના પર્કાર મુજબ લાગુ ૫ડતા િનયમો,સ૨કારી ઠરાવો,કાયદા અને

હોય તો.

સ ૂચનાઓ.

અમલની પર્િકર્યા

સ૨કા૨ ીએ વખતો વખત નકકી કયાર્ મુજબ કાય ના પર્કાર મુજબ કે
યોજના મુજબ.

િનણર્ય લેવાની કાયવ
ર્ ાહીમાં સંકળાયેલ

ુ )
૧. નાયબ જી લા િવકાસ અિધકારી(મહેસલ

અિધકારીનો હો ો.

૨. િજ લા િવકાસ અિધકારી ી

ઉ૫૨ જણાવેલ અિધકારીઓના સં૫કર્

અ.નં.૧ અને ૨ માટે િજ લા પંચાયત પંચ.ગોધરા.

અંગેની માિહતી.
જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો કયાં
અને કેવી રીતે અપીલ ક૨વી.

અનુ.નં.૧ના સામે ૨ નં. ને અપીલ ક૨વાની ૨હે છે .

પોતાના કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલા ધો2ણો.

નાગિરક અિધકા૨ ૫તર્ મુજબ લોકો ત૨ફથી મળતી અ૨જીઓના િનકાલ માટે નીચે મુજબના ધો૨ણો નકકી ક૨વામાં
આવેલ છે .
અ.નં.

અ2 નો

કાર

િનકાલની
સમય
મયાદા

ુ શાખા.
મહેસલ
૧

ગામતળની જમીન માટે ની અ૨જીઓ (દૂ ધ મંડળી,હિરજનો, અન્ય સં થાઓ)

૯૦

૨

બીનખેતીના કેસને લગતી અ૨જીઓ

૯૦

૩

લાગુ જમીનના કે સની અ૨જીઓ

૯૦

૪

ગામતળની જમીનની હરાજીથી િનકાલ અંગેની અ૨જીઓ

૯૦

૫

ગામતળ જમીન હરાજીથી ગર્ામ પંચાયતને અનુદાનની ૨કમ મળવા બાબત

૪૫

૬

રાહત પુરી ન મળવા બાબત તપાસ

૧૫

૭

કુદ૨તી આફતોમાં સહાય મેળવવાની અ૨જીઓ :

૩૦

(અ) પુ૨,વાવાઝોડુ,ં અછત સમયે સહાય
૮

સહાયમાં અિનયિમતતાની અ૨જી

૧૫

૯

તલાટીએ એન્ટર્ી ન ન ધવાની ફરીયાદ

૩૦

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

ુ કાયદો ૧૮૭૯
૧. જમીન મહેસલ
ુ િનયમો- ૧૯૭૨
૨. જમીન મહેસલ
૩. ગુજરાત પંચાયત ધારો- ૧૯૯૩
૪.ગુજરાત િડઝા ટર મેનેજમેન્ટ એકટ- ૨૦૦૩

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

અ.નં.

ંુ 5 ક.

દ તાવેજની
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િનિત અથવા અમલીક2ણના

ડત2ના સબંધમાં જનતાના સ યો સાથે િવચા2 િવનીમય માટ

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

ઉકત હેત ુ માટે કચેરી નીચેની યવ થાને અનુસરે છે .
૧. કારોબારી સિમિત-િજ લા પંચાયત ગોધરા.
૨. સામાન્ય સભા - િજ લા પંચાયત ગોધરા.
ઉ લેિખત સિમિતઓ ઉ૫રાંત આ કચેરીને થશર્તી બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે .તથા િનયત ફી ભયાર્થી તેની

કાયર્વાહીની ન ધ લોકોને મળવાપાતર્ છે .

તેના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના હ ુ માટ બે અથવા તેથી વ ુ ય કતઓના બનેલા બોડ,
કાઉ સલો, સિમિતઓ અને બી

ુ લી છે ક કમ અથવા તેવી બેઠકોની

મંડળોની બેઠકો લોકો માટ

છે ક કમ .

કાય”ન ધો લકોને મળવાપા

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ હેઠળ જી લા પંચાયતની ૨ચાયેલ સામાન્ય સભા,કારોબારી સમીતી, તથા
અપીલ સમીતીની બેઠકો લોકો માટે ખુલ ્ લી છે . તથા કાયર્વાહી ન ધો માંગણી કયેર્થી િનયત ફી ભયેઁથી મળવાપાતર્
છે .

તેના અિધકાર ઓ ના અને કમચાર ઓની મા હતી

ુ તીકા તેના િવિનયમોમાં જોગવાઈ કયા

માણે

વળતરની પ ધિત સ હત તેના દરક અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓ ને મળતા માિસક વળતર

ફોન નંબ૨
અ.

નામ.

નં.

૧

૨

૩

૪

ી
આર.કે.રાજન

ી
કે.જી.સોલંકી

હો ો.

ુ )
અિધ.(મહેસલ

૨૬૭૨

ગોધરા
ચીટનીશ કમ
તા.િવ.અિધ.

૨૬૭૨

દબાણ
ના.ચીટનીશ(મહે

રાણા

સુલ)

.આર.ગાંધી

ડી

ના.જી.િવ.

કુ.ટી.બી.

ી

એસટી

સી.કલાકર્

૨૬૭૨

૨૬૭૨

કચેરી

૨૫૩૩
૫૨

૨૫૩૩
૫૨

૨

-

૫ગા૨

મહેનતા

ધો૨ણ

ણું કુલ
.

જી લા પંચાયત

૧૫૬૦

કવાટસ.ર્

૦-

ગોધરા.૩૮૯૦૦૧ ૩૯૧૦૦
ઘ્ઘાનગર
-

૫૨

૫૨

સ૨નામુ.ં

ઘ

૨૫૩૩

૨૫૩૩

માિસક

૭૦,૬૫
૦

૯૩૦૦-

સોસાયટી,કાલો

૩૪૮૦

લ

૦

જી લા પંચાયત

૯૩૦૦-

કવાટસ.ર્

૩૪૮૦

૫૨૦૦૦

૩૧૩૪૦

ગોધરા.૩૮૯૦૦૧ ૦
-

ગંગોતર્ી

૯૩૦૦-

સોસાયટી,બામ

૩૪૯૦

૫૨૦૦૦

રોલી

૦

રોડ,ગોધરા
રામદે વપીરના
મંિદરની

ી
૫

એન.આર.ચેો

જુ.કલાકર્

૨૬૭૨

હાણ

૨૫૩૩
૫૨

-

સામે,મારવાડી

૫૨૦૦-

વાસ,

૨૦૨૦૦

૧૯૯૫૦

બહારપુરા,
ગોધરા

૬

ી કે.એચ.ભ

તમામ યોજનાઓ,

જુ.કલાકર્

૨૬૭૨

૨૫૩૩
૫૨

-

નવી ધરી,

૫૨૦૦-

તા.ગોધરા

૨૦૨૦૦

૧૯૯૫૦

ુ ચત ખચ અને કરલી વહચણી 52ના અવલોકનોની િવગતો દશાવતી તેની

દરક એજ સીને ફાળવેલ

દાજ5

અતર્ેની કચેરી હ તક કોઈ યોજના ન હોઈ માિહતી શુન્ય છે .

ફાળવેલ 2કમો અને એવા કાય મોના લાભાથ ઓની િવગતો સ હત આિથક સહાય કાય મોની
અમલ બજવણીની ર ત.
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ુ દ યોજનાઓ અ વયે

ુદ
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ૃિતઓ માટ

દાજ5 ની િવગતોની મા હતી વષ 2004-05

યોજનાઓ ન હોઈ માિહતી શુન્ય છે .

તેણે આપેલ

ટછાટો, 52વાનગીઓ અથવા અિધ ત
ૃ ીઓ મેળવનારાની િવગતો.

ુ /અછત શાખા જી લા પંચાયત પંચમહાલ ,ગોધરા ખાતે સહાયકી કાયક
મહેસલ
ર્ ૂમ સ૨કા૨ ી ત૨ફથી ફાળવવામાં
આવેલ ન હોઈ અતર્ેની માિહતી શ ૂન્ય છે .

ંુ પે ઉ5લ ય મા હતી

િવ

સ૨કા૨ ી ઘ્વારા માંગવામાં આવતી માિહતીઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝ કરી મોકલવામાં આવે છે .

હ2 ઉ5યોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોય તો તેવા

થ
ં ાલય અથવા તેના વાંચનાલયના
િુ વધાઓને િવગતો.

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

લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અ૫નાવેલ સાધનો, ૫ઘ્ધિતઓ અથવા સવલતો

વી કેઃ- જી લા પંચાયત

ખાતે નાગિરક સુિવધા કેન્દર્માં નાગિરકોને બેસવાની , બેસીને લખવાની તથા પાણી પીવાની િવગેરે સવલતો
ઉ૫લબ્ધ છે .

હ2 મા હતી અિધકાર ઓના નામો, હો ાઓ અને બી

િવગતો.
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ઠરાવવામાં આવે તેવી બી

મા હતી

ઠરાવવામાં આવે તેવી માિહતી પર્િસઘ્ધ ક૨વામાં આવશે તથા ઉ૫૨ ૧ થી ૧૬ મુ ાઓમાં દશાર્વેલ માિહતી દ૨ વષેર્
અઘ્યતન ક૨વામાં આવશે.

