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કલમ-૪(૧)(ખ) િેઠળ પ્રધસધ્િ કરવા અંગે ન ં

Pro- Active Disclosure
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કલેકટર કચેરીની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
ુ
કલેકટરશ્રી રાજ્ર્ય સરકારશ્રીના મહેસલ
વિભાગના ખાતાના િડા તેમજ
ુ ી િહીિટીતંત્રના સંકલન કતાા છે . જાહેર
પ્રવતવનવિ તરીકે જજલ્લાના સમગ્ર મહેસલ
પ્રજાજનોને સ્પશાતા પ્રશ્નોમાં સહાર્યરૂપ થિા માટે કલેકટર કચેરી સંકલનકારની ભુવમકા
ભજિે છે . જજલ્લાના નાગરરકની સુરક્ષા, કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા, સંચાલન અને દે ખરે ખ,
કુદરતી આપવિમાં સામાન્ર્ય સહકાર અને સહાર્ય માટે કલેકટર અને જજલ્લા
મેજીસ્રે ટશ્રી કાર્યા કરે છે . લોકશાહીના આિાર સ્થંભ ગણી શકાર્ય તેિી ગ્રામપંચાર્યત,
તાલુકાપંચાર્યત,

જજલ્લાપંચાર્યત,

નગરપાલલકા,

વિિાનસભા,

લોકસભાની

ચુટણીઓની
ં
કામગીરી, જજલ્લામાં નાગરરક પુરિઠાની વ્ર્યિસ્થા, તેન ું વનર્યંત્રણ અને
દે ખરે ખ તેમજ જજલ્લાની જમીનોનો િહીિટ એ કલેકટર કચેરીનું મુખ્ર્ય કાર્યા છે .
(૧) નાગરરકની સુરક્ષા, કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સંચાલન અને દે ખરે ખ કલેકટર અને
જજલ્લા મેજીસ્રે ટશ્રીના

સીિાં માગાદશાન હેઠળ રાખિામાં આિેલ છે .

કાર્યદાઓ હેઠળ ફોજદારી શાખામાં મુખ્ર્યત્િે કાર્યદો વ્ર્યિસ્થા,

વિવિિ

હવથર્યાર પરિાના,

દારૂખાના પરિાના, એકસ્્લોઝીિ એકટ એન્ડ રૂલ્સ હેઠળ ના – િાંિા પ્રમાણપત્ર,
પેરોલીર્યમ એકટ હેઠળ સ્ટોરે જ

પરિાના,

વપ્રમાઈસીસ લાર્યસન્સ આપિા, ચારરત્ર્ર્ય
લાર્યસન્સ,

સામાવર્યકોના શીર્ાક

મંજુર

ના – િાંિા પ્રમાણપત્ર, બુકીંગ
અંગેના અલભપ્રાર્યો આપિા, વિરડર્યો

કરિા, સરકારી અને મદદનીશ સરકારી

િકીલની વનમણકં માટે પેનલ તૈર્યાર કરિી તેમજ વિદે શમાંથી દાન / સહાર્ય
મેળિિા જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપિા અંગેની કામગીરી થાર્ય છે .
(૨) જજલ્લાની જમીનોનો િહીિટ એ કલેકટર કચેરીનું મુખ્ર્ય કાર્યા છે . જમીન શાખામાં
મુખ્ર્યત્િે ખેડત હોિાનો દાખલો મેળિિા અંગે નાના / સીમાન્ત ખેડત હોિા અંગેનો
દાખલો મેળિિા અંગે, ખેતીની જમીન એકત્ર કરિાની મંજુરી અંગે, એકત્રીકરણ
ર્યોજના હેઠળ બ્લોક વિભાજનની મંજુરી મેળિિા અંગે, ગણોતિારાની કલમ – ૪૩
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હેઠળની જમીન ખેતીના હેત ુ માટે તબદીલ કરિા અંગે, સ્મશાન / કબ્રસ્તાન માટે
જમીન નીમ કરિા અંગે, પંચાર્યત હસ્તકના ઝાડ કાપિાની મંજુરી મેળિિા અંગે,
ુ માફ કરિાની સંસ્થાઓ
મત્સ્ર્યોિોગ માટે, તળાિ ભાડે મેળિિા અંગે, જમીન મહેસલ
તરફથી કરિામાં આિતી માંગણી અંગે, ગણોતિારાની કલમ – ૪૩/૬૩ હેઠળની
ુ માફીથી જમીન
જમીન બીનખેતી હેત ુ માટે તબદીલ કરિા અંગે, જમીન મહેસલ
ુ અવિવનર્યમની કલમ – ૬૫ હેઠળ બીનખેતી
મેળિિાની માંગણી અંગે, જમીન મહેસલ
પરિાનગી અંગે, રજીસ્રડા રસ્ટ / જાહેર સંસ્થાઓ તરફથી જુદાજુદા હેત ુ માટે બજાર
રકિંમતથી જમીન િેચાણ મેળિિા અંગેની કામગીરી થાર્ય છે .
(૩)

જજલ્લામાં નાગરરક પુરિઠાની વ્ર્યિસ્થા, તેન ું વનર્યંત્રણ દે ખરે ખ, પુરિઠા શાખા

કલેકટર કચેરી ધ્િારા કરિામાં આિે છે . સરકાર ધ્િારા જાહેર થર્યેલ ર્યોજનાઓ
પ્રમાણે

નાગરરકોને

મળિાપાત્ર

જથ્થો

વ્ર્યાજબી

ભાિની

દુકાનેથી

અથિા

અવિકૃતકરે લ કરે લા એજન્ટ, સ્ટોકીસ્ટ, િેપારી ધ્િારા મળે તે જોિાની ફરજ આ
કચેરીની છે . પુરિઠા શાખા ધ્િારા નવું રે શનકાડા મેળિિા અંગે, રે શનકાડા માં નામ
દાખલ કરિા અંગે,

ડુ્લીકેટ રે શનકાડા મેળિિા અંગે, રે શનકાડા માંથી નામ કમી

કરિા અંગે, રે શનકાડા અલગ કરિા અંગે, રે શનકાડા જાહેર વિતરણમાંથી રાહતદરનું
કરિા અંગે, સંસ્થાકીર્ય કાડા આપિા અંગે, વ્ર્યાજબી ભાિની દુકાનના લાર્યસન્સ અંગે
એન તેમાં કેરોસીન શબ્દ ઉમેરિા અંગે, પેરોલીર્યમ પેદાશોના લાર્યસન્સમાં સ્થળફેર,
ભાગીદારી ખત આિારે કરિા અંગે, કેરોસીન ફેરીર્યાને મર્યાાદીત જથ્થાનું લાર્યસન્સ
આપિા અંગે, કેરોસીન છુટક પરિાના મંજુર કરિા અંગે, પશુ આર્યાત લાર્યસન્સ
મેળિિા અંગે, તાજી ભેંસ વનકાલ લાર્યસન્સ અંગેની વિગેરે કામગીરી થાર્ય છે .
(૪) લોકશાહીના આિાર સ્તંભ ગણી શકાર્ય તેિી ગ્રામ પંચાર્યત, તાલુકા પંચાર્યત,
જજલ્લા પંચાર્યત, નગરપાલલકા, વિિાનસભા, લોકસભાની ચુટણીઓની
ં
કામગીરી
ચુટણી
ં
શાખા ધ્િારા થાર્ય છે . મતદાર ર્યાદીમાં નામ દાખલ કરિા, કમી કરિા, ચુટણી
ં
આચારસંરહતના પાલન અંગેની વિગેરે કામગીરી થાર્ય છે .
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(૫)

જજલ્લાના વિકાસ, આર્યોજનની જિાબદારી જજલ્લા આર્યોજન મંડળની છે . અને

જજલ્લા આર્યોજન મંડળનું કાર્યાાલર્ય કલેકટર કચેરી છે . તેથી જજલ્લાને ફાળિિામાં
આિતી વિકાસ માટેની રકમ, સહાર્ય, અનુદાન, િગેરેન ું આર્યોજન તેના અમલીકરણ
ઉપર દે ખરે ખ અને વનર્યંત્રણ આ કચેરી ધ્િારા રાખિામાં આિે છે . સને ૨૦૧૯-ર૦ના
નાણાંકીર્ય િર્ામાં જજલ્લા આર્યોજન મંડળની િાવર્િક બજેટની જોગિાઈ નીચે મુજબ
અ. નં.

જોગિાઈ

રકમ રૂ. (લાખમાં)

૧

૧૫ ટકા વિિેકાિીન

૭૪૭.૦૦

૨

૫ ટકા પ્રોત્સાહક

૩

ખાસ પછાત વિસ્તાર

૪

િારાસભ્ર્ય ફંડ

૫

ખાસ અંગભત ર્યોજના

૩૫.૦૦
૨૬.૦૦
૧૦૫૦.૦૦
૬૭.૦૦
કલ :૧૯૨૫.૦૦

સંસદ ફંડ:(૧)

( બે ) સંસદ સભ્યશ્રી, આણંદ
સમગ્ર કલ

:
:

૧૨૫૦.૦૦ લાખ
૩૧૭૫.૦૦ લાખ

( V\S[ ~l5IF +6 CHFZ V[S;M 5\RMT[Z ,FB 5]ZF )
(૬)

ગણોતશાખા ધ્િારા મુબ
ં ઈ ગણોત િહીિટ અને ખેતીની જમીનોના કાર્યદા,

ુ ી
ગુજરાત ખેત જમીન ટોચમર્યાાદા િારા, િતન ઈનામી નાબુદી િારો તેમજ મહેસલ
ુ ી
રહસાબ વનર્યમ સંગ્રહનો અમલ કરિા, ગણોત હકકોનું રક્ષણ કરિા અને મહેસલ
દફતર અિતન કરિાની કામગીરી અંગે, નીચલી કોટા ના કેસો સામે રીિીઝન તથા
અપીલો સાંભળિા અંગે, હકકપત્રક અિતન કરિાની કામગીરી અંગે, રે કડા સાથેના
ચેડા અંગે ન્ર્યાવર્યક કાર્યાિાહી કરિામાં આિે છે . ઈગિનાન્સ સંદભે
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જજલ્લાના ૮

તાલુકાના ઈ–િરા કેન્ર તથા જનસેિા કેન્રોનું જજલ્લા નોડલ અવિકારી તરીકેન ું
સંચાલનકરણ,

જજસ્િાન ( GSWAN )

ધ્િારા તાલુકા– જજલ્લા િચ્ચેના િોઈસ

િીઝયુઅલ અને ડેટાની કનેકટીિીટી જાળિિા પ્રોજેકટ કોઓડીનેટર તરીકે સંચાલન
કામગીરી, બાકી ફેરફાર નોંિોના વનકાલ તથા ખેતી માટે નિી શરતની જમીન જુની
શરતમાં ફેરિિા માટેની કામગીરી ગણોત શાખામાંથી થાર્ય છે .
(૭)

જજલ્લા મધ્ર્યાહન ભોજન ર્યોજના હેઠળ પ્રાથવમક શાળઓમાં બાળકોને ગરમ

રાંિેલો ખોરાક આપિાની કામગીરી ચાલુ છે . હાલમાં જજલ્લાની તમામ પ્રાથવમક
શાળાઓ ઉપરાંત મોટાભાગની ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પ્રાથવમક શાળાઓને પણ મધ્ર્યાહન
ભોજન ર્યોજના હેઠળ આિરી લેિામાં આિેલ છે . આ ર્યોજના હેઠળ બાળકોને ઓછામાં
ઓછા ૨૪૦ રદિસ NPNSPE ગાઇડ લાઈન - 2006 હેઠળ લાભાથી બાળકને દૈ વનક
૬૫૧.૫૪ કેલેરી અને ૨૨.૧૨ ગ્રામ પ્રોટીનનું પોર્ણ આપત ું મધ્ર્યાહન ભોજન
આપિામાં આિે છે . આ ર્યોજનામાં સંચાલક, રસોઈર્યા અને મદદનીશ માનદ સેિકો
તરીકે કાર્યા કરે છે . આ ર્યોજનાનું અમલીકરણ નીચે મુજબ છે .
(૧)

કુલ પ્રાથવમક શાળાઓ

:

૧૦૭૯

મ. ભો. ર્યો. કેન્રોની સંખ્ર્યા

:

૧૦૭૯

કાચા-પાકા કીચન શેડ- સ્ટોરરૂમ

:

૧૦૩૯

લાભાથી વિિાથી ૧ થી ૫ િોરણ

:

૯૧૫૧૩

લાભાથી વિિાથી ૬ થી ૮ િોરણ

:

૫૨૧૪૪

કુલ લાભાથીઓની સંખ્ર્યા

:

૧,૪૩,૬૫૭

વનમણકં પામેલ માનદ િેતન િારકો :

૩૪૬૭

કલેકટર કચેરીની અસરકારકતા અને કાર્યાક્ષમતા િિારિા માટે કચેરીમાં આિતાં
તમામ નાગરરકોને જે તે અવિકારી સાથે મુલાકાતનો અવિકાર રહે છે . કોઈપણ
નાગરરક પોતાની ફરરર્યાદ અંગે કચેરીના િડાને રજુઆત કરી શકશે. જુદા જુદા
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પ્રકરણો માટે , પ્રકરણના ઝડપી વનકાલ અથે જણાિેલા પુરાિાઓ, વિગતો સમર્યસર
આપિી જરૂરી છે . િહીિટીતંત્રમાં સુિારા,

કમાચારીઓના િલણ અંગેની ફરરર્યાદો

ઉપર ત્િરરત ધ્ર્યાન અપાશે. ગેરરીવત, અસામાજજક પ્રવ ૃવત, કાળા બજાર, ભષ્ટ્રાચાર,
વિગેરે મારહતી નાગરરક ધ્િારા કચેરીના િડાશ્રીને આપિામાં આિશે. તો વિગત
આપનાર વ્ર્યરકતનું નામ તેઓ ઈચ્છશે તો ખાનગી રાખિામાં આિશે. તો વિગત
આપનાર વ્ર્યરકતનું નામ તેઓ ઈચ્છશે તો ખાનગી રાખિામાં આિશે. નકકી થર્યેલ
કાર્યદા / વનર્યમો વિરૂધ્િ િહીિટી તંત્ર પાસે વનણાર્ય લેિડાિિા બાહર્ય રીતે દબાણના
પ્રર્યાસો ન થાર્ય તેમજ સિે કમાચારી – અવિકારીઓ પ્રમાલણકતાથી તટસ્થ રીતે ફરજ
બજાિી શકે તે માટે તેમની વનમણકં – બદલી અંગે બાહર્ય હસ્તક્ષેપ ન થાર્ય તેિી
અપેક્ષા રાખિામાં આિે છે . િહીિટી તંત્ર અસરકારક અને ઉિરદાર્યી બનાિિાના
ુ ી તંત્ર તરફથી નાગરરક અવિકાર કક્ષ શરૂ
પ્રર્યાસના ભાગ રૂપે આણંદ જજલ્લના મહેસલ
કરિામાં આિેલ છે . નાગરરકોની રજુઆતનો ઝડપી અને ન્ર્યાર્યપણા વનકાલ, નાગરરકો
સાથે વમત્રતાપણા વ્ર્યિહાર, િહીિટમાં પારદશાકતા અને નાગરરક અવિકાર કક્ષ શરૂ
કરિામાં આિેલ છે . નાગરરકોની રજુઆતનો ઝડપી અને ન્ર્યાર્યપણા વનકાલ, નાગરરકો
સાથે વમત્રતાપણા વ્ર્યિહાર, િહીિટમાં પારદશાકતા અને પ્રમાલણકતા એ નાગરરક
અવિકાર કક્ષના ઉદે શ છે . દરે ક અરજદારને તેમની અરજીની પહોંચ આપિામાં આિે
છે . દરે ક પ્રકારની મારહતી, ફોમા, પ્રકરણની વિગત, મારહતી કેન્ર ઉપર થી જ
આપિામાં આિે છે . દરે ક અરજીના વિર્ર્ય િસ્ત ુ સાથે કર્યા પુરિાઓ, ફીની જરૂર
પડશે તે સહેલાઈથી જાણી શકાર્ય છે . અપિાદરૂપ રકસ્સાઓ વસિાર્ય કોઈપણ વિર્ર્યની
તમામ મારહતી અરજદારને પુરી પાડિામાં આિે છે . નાગરરકો તથા અરજદારોના
સુચનોને આિકારિામાં આિે છે . નાગરરક અવિકાર પરત્િે આિતી અરજીઓ અંગેની
કાર્યાિાહી થાર્ય છે . તેમજ જજલ્લાના લોક ફરરર્યાદ વનિારણ કાર્યાક્રમ અન્િર્યે આિેલ
અરજીઓ દર માસના ચોથા ગુરૂિારે જે તે ખાતાના િડાની હાજરીમાં કાર્યાક્રમના
રદિસે અરજદારની રૂબરૂમાં વનકાલ કરિાની કાર્યાિાહી થાર્ય છે . પ્રોટોકોલ અંગેની
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તેમજ સમાચાર પત્રોમાં આિતાં પ્રેસ કટીંગ સંદભાની કાર્યાિાહી નાગરરક અવિકાર
પત્ર શાખાએથી થાર્ય છે . જજલ્લાના તમામ તાલુકા મથકોએ નાગરરક સહાર્યતા કેન્રો
શરૂ કરે લાં છે . જેમાં આિકના દાખલા, અને સોગંિનામાની કોમ્્યુટરાઈઝડ ફોમામાં
વિગતો કાઢી આપિામાં આિે છે . તે જ રીતે જજલ્લાની તમામ નગરપાલલકાઓમાં ઈ
– ગિાનન્સ દાખલ કરિામાં આિેલ છે . પરરણામે નાગરરકોને કેટલીક ફરરર્યાદો
પારદશાક રીતે તાત્કાલીક રીતે દુર થાર્ય તેવ ુ શકર્ય બનેલ છે . તેમજ રાજર્ય સરકારે
ઈ. ગ્રામ / વિશ્વગ્રામ ર્યોજના હેઠળ આણંદ જજલ્લાની ગ્રામ પંચાર્યતોને સાંકળી લઈ
કોમ્્યુટર પુરા પાડિામાં આિેલ છે . જેની મદદથી લોકો પોતાના પ્રશ્નો હલ કરિામાં
ઉપર્યોગ કરી રહર્યા છે . ગ્રામ્ર્ય કક્ષાએ કોમ્્યુટર જાણતા યુિાનોને રોજગારી પણ મળી
રહેલ છે . તે જ રીતે રાજર્ય સરકારે ઈ- િરાનો પ્રોજેકટ આખા રાજર્ય માટે અમલમાં
મુકેલ છે . અને તાલુકાના તમામ ગામોના ૭/૧૨ અને ૮-અ કોમ્્યુટરાઈઝડ કરે લ છે .
પરરણામે નાગરરકને ૭/૧૨ અને ૮-અ ની કોમ્્યુટરાઈઝડ નકલો સહેલાઈથી મળી
રહે તે અંગેન ું આર્યોજન કરે લ છે . એટલું જ નહીં પરં ત ુ જમીનના ખાતેદારોને તેમના
હકક ફેરફારની નોંિ કરાિિામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે તાલુકાઓમાં હકક
ફેરફારની નોંિો તાલુકા કક્ષાએથી કોમ્્યુટર આિારરત અસરકારક રીતે પાડી વનકાલ
થાર્ય તેિી વ્ર્યિસ્થા ગોઠિિામાં આિેલ છે . આ કાર્યાથી ખેડુત ખાતેદારોની
સુવિિાઓમાં િિારો થાર્ય છે . અને હકક ફેરફારનું કામ પારદશાક અને ઝડપી બનેલ
છે . તેમજ ગ્રામસભાના માધ્ર્યમથી

તમામ ગામલોકો ધ્િારા સરકારની વિવિિ

ર્યોજનાઓ લોકો સુિી પહોંચે તેવ ું એક માધ્ર્યમ પણ તૈર્યાર થર્યેલ છે . ગ્રામસભામાં
વિકાસના પ્રશ્નો રજુ થાર્ય છે . તે પ્રશ્નો ગુણિિાસભરના આિારે ગ્રામજનો જાતે અથિા
તેમના ચુટાર્યે
ં લા પદાવિકારીઓ મારફતે અથિા સરકારશ્રી કક્ષાએથી પણ વિકાસના
કામોના વનકાલમાં સરળતા ઉભી થાર્ય છે .
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-: મુખ્ર્ય અને તાબાની કચેરીઓની વિગતો :અ.નં.
૧

અવિકારીનું નામ
કલેકટર, આણંદ

કચેરીનુ ં સરનામુ ં
જજલ્લા કલેકટર કચેરી, પ્રથમ માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ

(૦૨૬૯૨

૨૬૨૨૭૧)
૨

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી, આણંદ

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, પ્રથમ માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહીકેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ

(૦૨૬૯૨

૨૬૨૦૪૦)
૩

નાર્યબ કલેકટરશ્રી, જ. સુ અને અપીલ,

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, બીજો માળ, જજલ્લા

આણંદ

સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૪૯૬૦)

૪

જજલ્લા પુરિઠા અવિકારીશ્રી, આણંદ

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, ત્રીજો માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૩૬૨૦)

૫

નાર્યબ કલેકટરશ્રી, ( મ. ભો. ર્યો.), આણંદ

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, ત્રીજો માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૩૮૭૩)

૬

નાર્યબ જજલ્લા ચુટણી
ં
અવિકારીશ્રી, આણંદ

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, ત્રીજો માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૦૨૯૫)

૭

જજલ્લા આર્યોજન અવિકારીશ્રી, આણંદ

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, ત્રીજો માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ,આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૦૭૩૪)

૮

નાર્યબ કલેકટરશ્રી, સ્ટમ્પ ડયટી મુલ્ર્યાંકન

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, ત્રીજો માળ, જજલ્લા

તંત્ર, આણંદ

સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
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કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ

(૦૨૬૯૨

૨૬૧૪૭૦)
૯

પ્રાન્ત અવિકારીશ્રી, આણંદ

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, પ્રથમ માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૪૦૪૫)

૧૦

પ્રાન્ત અવિકારીશ્રી, બોરસદ

પ્રાન્ત કચેરી, બોરસદ મહીકેનાલ કોલોની,
િાસદ ચોકડી, બોરસદ
(૦૨૬૯૬ ૨૨૪૪૩૦)

૧૧

પ્રાન્ત અવિકારીશ્રી, ખંભાત

પ્રાન્ત કચેરી, ખંભાત, તાલુકા સેિા સદન,
ત્રણ દરિાજા, ખંભાત
(૦૨૬૯૮ ૨૨૧૦૨૧)

૧૨

પ્રાન્ત અવિકારીશ્રી, પેટલાદ

પ્રાન્ત કચેરી, પેટલાદ, તાલુકા સેિાસદન,
રણછોડજી મંરદર સામે, પેટલાદ
(૦૨૬૯૭ ૨૨૪૯૫૩)

૧૩

મામલતદારશ્રી, આણંદ (શહેર)

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર,
જજલ્લા સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી
કેનાલ કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૩૮૪૬)

૧૪

મામલતદારશ્રી, આણંદ (ગ્રામ્ર્ય)

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર,
જજલ્લા સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી
કેનાલ કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
(૦૨૬૯૨ ૨૬૦૨૬૪)

૧૪

મામલતદારશ્રી, ઉમરે ઠ

મામલતદાર કચેરી,
તાલુકા સેિાસદન, ઉમરે ઠ
(૦૨૬૯૨ ૨૭૭૯૦૦)

૧૫

મામલતદારશ્રી, આંકલાિ

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેિાસદન,
ગંગાબા પાકા સામે, બોરસદ રોડ, આંકલાિ
(૦૨૬૯૬ ૨૮૨૩૨૨)

૧૬

મામલતદારશ્રી, બોરસદ

મામલતદાર કચેરી, તરં ગ પેરોલ પંપ સામે,
સરકારી દિાખાનુ,ં બોરસદ
૨૨૦૦૪૮)
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(૦૨૬૯૬

૧૭

મામલતદારશ્રી, પેટલાદ

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેિા સદન,
રણછોડજી મંરદર સામે, પેટલાદ
(૦૨૬૯૭ ૨૨૪૩૭૩)

૧૮

મામલતદારશ્રી, ખંભાત

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેિાસદન, ત્રણ
દરિાજા પાસે, નગરપાલલકા સામે, ખંભાત
(૦૨૬૯૮ ૨૨૧૩૪૩)

૧૯

મામલતદારશ્રી, સોજીત્રા

મામલતદાર કચેરી, ડભોઉ િાળી ભાગોળ,
સોજીત્રા

(૦૨૬૯૭

૨૩૩૩૦૦)
૨૦

મામલતદારશ્રી, તારાપુર

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેિાસદન,
તારાપુર
(૦૨૬૯૮ ૨૫૫૦૧૫)

૨૧

મામલતદારશ્રી, રડઝાસ્ટર, આણંદ

મામલતદાર કચેરી, રડઝાસ્ટર શાખા, અમુલ
ડેરી સામે, સરકીટ હાઉસ સામે, આણંદ
(૦૨૬૯ર ૨૪૩૨૨૨)

૨ર

મામલતદાર અને કૃવર્પંચશ્રી, આણંદ

જજલ્લા કલેકટર કચેરી, બીજો માળ, જજલ્લા
સેિાસદન, ગણેશ ચોકડી, મહી કેનાલ
કોલોની કમ્પાઉન્ડ, આણંદ

૨૩

મામલતદાર અને કૃવર્પંચશ્રી, બોરસદ

મામલતદાર કચેરી, બોરસદ
સ્િાવમનારાર્યણ મંરદરની બાજુમા આણંદ
ચોકડી, બોરસદ
(૦૨૬૯૬ ૨૨૦૦૪૮)

૨૪

મામલતદાર અને કૃવર્પંચશ્રી, પેટલાદ

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેિાસદન,
રણછોડજી મંરદર સામે, પેટલાદ
(૦૨૬૯૭ ૨૨૪૩૭૩)

૨૫

મામલતદાર અને કૃવર્પંચશ્રી, ખંભાત

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેિાસદન, ત્રણ
દરિાજા પાસે, નગર પાલલકા સામે, ખંભાત
(૦૨૬૯૮ ૨૨૧૩૪૩)

૨૬

મામલતદારશ્રી ( વસિંચાઈ દર િસુલાત )

મામલતદાર ( વસિંચાઈ દર િસુલાત ) ની

આણંદ

કચેરી ) મહીકેનાલ કોલોની, ગણેશ ચોકડી,
આણંદ
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-:

કચેરી સમર્ય

કચેરી શરૂ થિાનો સમર્ય
કચેરી બંિ થિાનો સમર્ય
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::-

:-

સિારે ૧૦ : ૩૦ કલાકે
સાંજે ૧૮ : ૧૦ કલાકે

( ૨ ) અવિકારીઓ અને કમાચારીઓની સિા અને ફરજો
અ.નં

(૧)

અવિકારી/કમાચારી

સિાઓ

નો હોદ્દો

ક્રમ

જજલ્લા મેજીસ્રેટ

૧

િહીિટી

નાણાંકીર્ય

અન્ર્ય

ફરજો

સ્િરક્ષણ માટેના નિીન રરિોલ્િર /

૧. જજલ્લામાં કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થાની

વપસ્તોલ પરિાના ગુજરાત રાજ્ર્યની હદ

પરરસ્સ્થતી ઉપર દે ખરે ખ અને

વિસ્તાર સુિીના આપિા ડુ્લીકેટ પરિાના
આપિા, પરિાનામાં હદ વિસ્તાર િિારી

વનર્યંત્રણ રાખવુ.ં

આપિા.
૨

ખાસ કારણોસર પરિાના હેઠળના હવથર્યારો

૨. જજલ્લામાં રારફક વનર્યમન અને

સંબવં િત પોલીસ સ્ટેશને જમા કરિા અંગેના

રારફક સમસ્ર્યાઓનુ ં વનિારણ

હક
ુ મો કરિા
૩

સબ ડીિીઝનલ મેજીસ્રે ટશ્રીઓના હવથર્યાર
પરિાના અંગેના વનણાર્યો સામે અપીલો
સાંભળિી.

૪

આમ્સા એકટ હેઠળના ગુનાના આરોપીઓ
સામે ચાર્જશીટ રજુ કરિાની મંજુરીઓ
આપિી.

૫

પેરોલલર્યમ / એકસી્લોલઝિ પદાથાના
સંગ્રહ માટે પરિાનો આપિા “ના િાંિા
પ્રમણપત્ર’’ આપિા
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કરાિવુ.ં

૬

ફોરે ન કોન્રીવ્યુન રે ગ્યુલેશન એકટ- ૧૯૭૬
ની કલમ- ૮ હેઠળના પ્રમાણત્ર આપિા.

૭

સોલેશ્ર્યમ ફંડ હેઠળ (હીટ એન્ડ રન) હેઠળ
મ ૃત્યુ /ઈજાના રકસ્સામાં િળતર ચુકિિાના
હુકમો કરિા.

૮

જજલ્લામાં આિેલી સબ જેલોના કાચા
કામના કેદીઓને આપિામાં આિતા ખોરાક
કોન્રાકટ મંજુર કરિા.

૯

પેરોલલર્યમ સ્ટોરે જ પરિાના તથા પોઈઝન
પરિાના આપિા.

૧૦

પારકસ્તાની નાગરરકોના લોંગ ટાઈમ
િીઝાની મુદત િિારિાની સરકારશ્રીમાં
દરખાસ્તો કરિી.

૧૧

સામાવર્યકોના શીર્ાક મંજુર કરિાની
દરખાસ્તો તૈર્યાર કરિી.

૧૨

પાકા કામના કેદીઓની પેરોલ રજા /
િહેલી જેલ મુરકતની દરખાસ્તો તૈર્યાર
કરિી.

૧૩

પેરોલલર્યમ સ્ટોરે જ પરિાના તથા પોઈઝન
પરિાના આપિા.
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૧૪

અસામાજીક પ્રવ ૃવત કરતા તત્િો સામે પાસા
હેઠળ અટકાર્યતના હક
ુ મો કરિા.

૧૫

કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થાના હેત ુસર પ્રવતબંવિત
જાહેરનામા બહાર પાડિા.

૧૬

તાલુકા / જજલ્લા સરકારી િકીલ /
મદદનીશ સરકારી િકીલની વનમણકં અંગે
પેનલ તૈર્યાર કરી. સરકારશ્રીમાં દરખાસ્તો
કરિી.

૨

કલેકટરશ્રી

1

લેન્ડ રે કડા કોમ્્યુટરાઈઝેશન અંગેની સમગ્ર

૧. જજલ્લામાં તાબાની તમામ કામગીરી

જજલ્લાની કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ અને

ઉપર દે ખરે ખ તથા વનર્યંત્રણ

વનર્યંત્રણ
2

હકકપત્રની કામગીરીનુ ં વનર્યંત્રણ

૨. જજલ્લાના િહીિટી ખચા ઉપર
વનર્યંત્રણ અને દે ખરે ખ

3

ગુજરાત ખેત જમીન ટોચમર્યાા દા િારો

૩. અછત સમર્ય દરમ્ર્યાન જજલ્લામાં

૧૯૬૦ની કાર્યાિાહીનુ ં વનર્યંત્રણ

િાસ, પાણી, રાહતકામ અને અશકત/
વનરાિારોને કેશડોલ્સ આપિી.

4

લબનખેતીના કામે ગણોતિારાની કલમ-

૪. અછત જાહેર થર્યા બાદ પીિાના

૪૩ હેઠળ મંજુરી આપિી.

પાણી અંગે તથા જજલ્લામાં ચાલતા
રાહત કામોની આકસ્સ્મક ચકાસણી,
વનર્યંત્રણ અને દે ખરે ખ
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5

ખેતી / લબનખેતીના કામે ગણોતિારા ની
કલમ- ૪૩ હેઠળ મંજુરી આપિી.

6

િતન / ઈનામ નાબુદીિારાના
અમલીકરણની કાર્યાિાહી

7

રે કડા સાથે ચેડા અંગેના કેસોમાં વનણાર્ય
અંગેની કામગીરી

8

રૂ. 150૦૦/- થી ઉપરની રકિંમતના નોન.
જયુડીશીર્યલ સ્ટે મ્પ રીફંડ મંજુર કરિાની
કામગીરી

9

જજલ્લામાં કરિામાં આિતી જમીન
સંપાદનની કામગીરીનુ ં દે ખરે ખ અને વનર્યંત્રણ

10

સ્ટેમ્પ િેન્ડરના પરિાના આપિા બાબતે
પુિા મંજુરી આપિી.

11

સમગ્ર જજલ્લાની િહીિટી કામગીરીનુ ં
સંકલન અને વનર્યંત્રણ

12

વનરાિારા વ ૃધ્િ સહાર્ય (સંકટ મોચન
ર્યોજના) રાષ્ટ્રીર્ય કુટુંબ સહાર્ય અંગે પ્રાન્ત
અવિકારી / જજલ્લા વિકાસ અવિકારીના
હક
ુ મો સામે અપીલો સાંભળિી.

Adm.2/D/RTI Act -05(1 -17)-2019.Mudda

13

પેરોલલર્યમ પેદાશોના પરિાના આપિા.

1.. ગ્રાહકો, િપરાશ

કતાા , લબન

સરકારી સંસ્થાઓ, સેિા ભાિી સંસ્થાઓ
સાથે સંકલન.
2.

સરકારશ્રી

ધ્િારા ફાળિિામાં

આિતી િહીિટી ગ્રાન્ટની સમર્યસરના
િપરાશની દે ખરે ખ
14

પંરડત રદનદર્યાળ ગ્રાહક સહકારી ભંડારના
પરિાના આપિા.

15

ગુજરાત આિશ્ર્યક ચીજ િસ્ત ુઓ િારા
હેઠળ જજલ્લા પુરિઠા અવિકારીના હુકમો
સામે અપીલો સાંભળિી.

16

ગુજરાત આિશ્ર્યક ચીજિસ્તુઓ િારા હેઠળ
કાળા બજાર કરતાં તત્િો સામે
અટકાર્યતના હક
ુ મો કરિા.

17

વનવ ૃત્િ થર્યેલા કમાચારીઓના પેન્શન મંજુર
થિામાં વિલંબ થાર્ય તેમ હોર્ય તો
કામચલાઉ પેન્શન મંજુર કરિા

18
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િગા- ૩ અને ૪ ના તાબાના કમાચારીઓ

૧. નાણાંકીર્ય સત્િા સોંપણી

વિરુધ્િમાં થતા આક્ષેપો અંગેની અરજીઓ

વનર્યમો – ૧૯૯૮ મુજબ

/ રજુઆતો અંગે પ્રાથવમક તપાસ /

કલેકટશ્રીને સોંપિામાં

ખાતાકીર્ય તપાસ કરાિિી અને તપાસ

આિેલ તમામ નાણાંકીર્ય

અહેિાલ આિારે વશક્ષાત્મક પગલા અંગેનો

સત્િાઓ

વનણાર્ય કરિો.

૨. જજલ્લામાં ઉપલબ્િ થતી
િહીિટી ગ્રાન્ટમાંથી તાબાની
કચેરીઓને ફાળિણી કરિી,
વનર્યંતણ અને દે ખરે ખ
રાખિી.
૩. ૧૦,૦૦૦/- સુિીનો
કન્ટીજન્સી ખચા મંજુર કરિા
બાબત
૪. મકાન પેશગી મંજુર
કરિી.
૫. િાહન પેશગી મંજુર
કરિી.
૬. જુથ િીમા, જી.પી. ફંડ
ઉપાડ / પેશગી મંજુર
કરિી.
૭. અંદાજપત્ર તૈર્યાર
કરાિિા.
૮. િગા- ૧ , ૨ ના
અવિકારીઓના ઈજાફા મંજુર
કરિા.
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19

િગા- ૧ અને ૨ ના તાબાના
અવિકારીશ્રીઓ સામેના આક્ષેપો અંગે
પ્રાથવમક તપાસ કરિી સરકારશ્રીમાં
અહેિાલ સાદર કરિો.

20

જજલ્લામાં ચાલતા મધ્ર્યાહન ભોજન

જજલ્લામાં ઉપલબ્િ થતી

પ્રાથવમક અને ઉચ્ચ પ્રાથવમક શાળાના

ર્યોજનાના કેન્રોની દે ખરે ખ, વનર્યંત્રણ અને

ગ્રાન્ટમાંથી તાલુકા કેન્રો માટે

મભોર્યોના લાભાથીઓ માટે અનાજ અને

આકસ્સ્મક તપાસણી.

ગ્રાન્ટની ફાળિણી કરિી.

દાળ- તેલના અંદાજો મોકલિા, smc
સમીતીની મીટીંગ રારા વત્રમાવસક
વનરીક્ષણ કરવુ ં અને જરૂરી સચનો
આપિા.

21

સમગ્ર જજલ્લા પુરિઠા તંત્રની દે ખરે ખ અને
વનર્યંત્રણ

22
23

કલેકટર કચેરી તથા તાબાની કચેરીઓની

કમાચારીશ્રીઓના પ્રશ્નો સાંભળિા અને

કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ અને વનર્યંત્રણ

તેનો ઉકેલ લાિિો.

જજલ્લા ફરરર્યાદ વનિારણ કાર્યાક્રમ હેઠળ

સરકરશ્રીના ઠરાિ અન્િર્યે દર માસે

લોક રજુઆતો સાંભળિી અને ફરરર્યાદો

ચોથા ગુરૂિારે જજલ્લા ફરરર્યાદ વનિારણ

બાબતે િોરણસરનો વનકાલ થાર્ય તે

ર્યોજિામાં આિે છે .

અંગેના વનર્યંત્રણની કામગીરી.
24

અછત, પુર, કુદરતી આફતો અને અકસ્માત
જેિી ડીઝાસ્ટરની કામગીરીમાં રાહત કામો,
િગેરેની િહીિટી મંજુરીની સત્િા
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25 જજલ્લા ખાણ, ખનીજ વિભાગના લીઝ મંજુર
/ ભાડે / પટે આપિાની મંજુરી
26

ખેતીની જમીનોને લબનખેતીમાં ફેરિિાની
મંજુરી લે. રે . કોડની કલમ- ૬૫, ૬૫ (એ),
૬૫ (ખ) અને ૬૭

27

સરકારી / પંચાર્યત હસ્તકની જમીનોમાં
લીલા ઝાડ કાપિાની મંજુરી આપિી.

28

સ્માશન / કબ્રસ્તાન / ગામતળની નીમ કે
અન્ર્ય જાહેર હેત ુ માટે જમીનો નીમ
કરિાની મંજુરી આપિી.

29

ુ
શૈક્ષલણક તથા જાહેર હેત ુ માટે મહેસલ
ુ માફ
માફીથી જમીનો આપિા તથા મહેસલ
કરિાની મંજુરી આપિી.

30

મત્સ્ર્યોિોગ માટે સરકારી તળાિ ભાડે
આપિાની મંજુરી આપિી.

31

ુ કાર્યદાની કલમ-૨૦૩,
જમીન મહેસલ
ુ વનર્યમ૨૧૧ તથા જમીન મહેસલ
૧૦૮(૬) હેઠળ અપીલો / રીિીઝન
અંગેની સત્િા

32

સરકારી જમીનની જાહેર હેત ુ માટે સરકારી
ખચે માપણી કરિા મંજુરી આપિી.
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33

વ્ર્યરકતગત / સરકારી ખાતાઓ / રજી.
સંસ્થા /રસ્ટો સામાજીક િનીકરણ માટે
જમીનોની માંગણી મંજુરી કરિાની સત્િા.

34

સીટી સિે વિસ્તાર માં જમીન માંગણીની
મંજુરી આપિાની સત્િા.

35

સરકારી પડતર જમીનો / ગૌચર જમીનો
ઉપરના દબાણો વનર્યવમત કરિાની સત્િા
તથા દબાણો દુર કરાિિાની સત્િા

36

સ્િ.પેન્શનરના બાકી નીકળતી રકમ અંગે
િારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપિાની સત્િા.

37

નાની બચતની મહીલા પ્રિાન ર્યોજનાની
એજન્સી / પી.પી. એફ એજન્સી મંજુર
કરિાની સત્િા

38

લે. રે . કોડની કલમ- ૬૬ હેઠળ લબનખેતીનુ ં
બાંિકામ દંડની રકમ લઈ વનર્યમબધ્િ કરી
આપિા બાબત.

39

લબનખેતીના હેત ુ માટે સરકારી જમીન
ભાડાપટે આપિા બાબત તથા ભાડાપટો
તાજો કરિા બાબત.

40

જજલ્લા તમામ ગામોએ ખરીફ અને રવિ
પાકોની આનાિારી નકકી કરિા બાબત.
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41

ુ વનર્યમો- ૧૯૭૨
ગુજરાત જમીન મહેસલ
ના વનર્યમ- ૮૧ અનુસાર લબનખેતી આકાર
નકકી કરિા બાબત.

42

રે િન્યુ રીકિરી સટીરફકેટ ઈસ્યુ કરિા
બાબત તથા િસુલાત કરિા બાબત

43

ુ
જજલ્લાના શહેરી વિસ્તારોમાં જમીન મહેસલ
તથા સંલગ્ન કરની િસુલાત કરિા બાબત
તથા ન. પા. ની ગ્રાન્ટની દરખાસ્તે
સરકારશ્રીમાં મોકલિા બાબત

44

િગા- ૩, ૪ના તબાના કમાચારીઓની
જર્યેષ્ટ્ઠતા ર્યાદી તૈર્યાર કરિી.

45

િગા – ૧, ૨ના ખાનગી અહેિાલ લખિા

46

િગા-૩ના તાબાના કમાચારીઓની બદલી /
વનમણુકં કરિી.

47

વનર્યંત્રણ હેઠળના િગા-૧,૨,૩ ના કમાચારી
/ અવિકારીઓની રજાઓ મંજુર કરિી.

48

વનર્યંત્રણ હેઠળના િગા- ૩,૪ ના
કમાચારીઓના ઉચ્ચતર પગાર િોરણ
મંજુર કરિા.

49

તાબાના અવિકારી / કમાચારીઓના મ ૃત્યુ
/ વનવ ૃત્ત્ત્િના રકસ્સામાં પેન્શન કેસો તૈર્યાર
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કરી સરકારશ્રીમાં સાદર કરિા.
50

જજલ્લાના િહીિટી િડા તરીકે અન્ર્ય
કચેરીઓની તપાસણી કરિાની સત્િા.

51

ગુજરાત નગરપાલલકા અવિવનર્યમ- ૧૯૬૩

૧. ન. પા. ના પ્રમુખ / ઉપપ્રમુખ ની

ની કલમ-૩૨ હેઠળ નગરપાલલકાના પ્રમુખ

જગા

અને ઉપપ્રમુખની ચુટણી
ં
કરિાની સત્િા

બાબતની ફરજો

ખાલી

પડતા

ચુટણી
ં

ર્યોજિા

૨. ન. પા. ના સભ્ર્યોની ખાલી પડેલ
જગાઓની ચુટણી
ં
કરિાની કાર્યાિાહી
૩. ન. પા. ના સભ્ર્યોની કામગીરીનુ ં
વનર્યંત્રણ અને દે ખરે ખ રાખિી.
52

ગુજરાત નગરપાલલકા અવિવનર્યમ૧૯૬૩ની કલમ- ૩૫ હેઠળ પ્રમુખનું
રાજીનામુ ં મંજુર કરિા બાબત

53

ગુજરાત નગરપાલલકા અવિવનર્યમ૧૯૬૩ની કલમ-૩૮ હેઠળ સભ્ર્ય તરીકે
ચાલુ રહેિા અસમથા જાહેર કરિાની સત્િા

54

ગુજરાત નગરપાલલકા અવિવનર્યમ-૧૯૬૩
ની કલમ- ૩૯ હેઠળ કોઈપણ સભ્ર્ય ન. પા.
ની રજા િગર સતત ત્રણ બેઠકમાં
ગેરહાજર રહે તો સભ્ર્યપદે થી દર કરિાની
સત્િા
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55

જજલ્લાની તમામ નગરપાલલકોની તપાસણી
અને દે ખરે ખની સત્િા

56

ગુજરાત ન. પા. અવિવનર્યમ- ૧૯૬૩ ની
કલમ- ૨૫૮ હેઠળ નગરપાલલકાના હુકમો
/ ઠરાિો િગેરની અમલ બજિણી મોકુફ
રાખિાની સત્િા

57

ગુજરાત ન. પા. અવિવનર્યમ- ૧૯૬૩ ની
કલમ- ૨૫૯ હેઠળ તાકીદના પ્રસંગે
કલેકટરની અસાિારણ સત્િા

58

જજલ્લા ચુટણી
ં
અવિકારી તરીકે ગ્રા. પં /
તા. જજ. પં / ન. પા. / વિિાનસભા /
લોકસભા ચુટણી
ં
સંચાલનને લગતી તમામ
કામગીરી
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(૩)

અવિક જજલ્લા

1

મેજીસ્રેટ

મુબ
ં ઈ પોલીસ અવિવનર્યમની જોગિાઈઓ
હેઠળ પ્રવતબંવિત હક
ુ મો બહાર પાડિા
બાબત

2

સ્િ રક્ષણ માટે નિીન બ્રીજલોડ બંદુક /
રાર્યફલના પરિાના આપિા બાબત

3

સ્િ રક્ષણના હવથર્યાર પરિાના તાજા કરિા
બાબત

4

હવથર્યાર પરિાનામાં રીટેઈનર તરીકે નામ
દાખલ કરિા બાબત

5

હવથર્યાર પરિાનામાં હવથર્યાર ખરીદિાની
મુદત િિારિા બાબત

6

નિીન હવથર્યાર ખરીદિા “ ના િાંિા
પ્રમાણપત્ર “ આપિા બાબત

7

હવથર્યાર અન્ર્ય વિસ્તારમાં લઈ જિા માટે
રોડ પરમીટ / રાન્સપોટા લાર્યસન્સ
આપિા બાબત

8

હવથર્યાર પરિાના હેઠળના હવથર્યાર
ખરીદિા / િેચાણ કરિાની પરિાનગી
આપિા બાબત

9

હવથર્યાર મુખ્ર્યમથક ખાતે જમા કરાિિાના
હુકમો કરિા અંગે.
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10

ચારરત્ર્ર્ય અને પુિા ઈવતહાસની તપાસના
રકસ્સામાં પ્રમાણપત્ર આપિા બાબત

11

જન્મ / મરણ / લગ્ન પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણીના પ્રમાણપત્ર આપિા બાબત

12

સ્ટોરે જ પરિાના / પોઈઝન પરિાના
તાજા કરિા.

(૪)

વનિાસી

અવિક

કલેકટર

1

િગા-

૩

ના

તાબાના

ખાનગી અહેિાલ બાબત.

કમાચારીઓના ૧.

જમીનશાખા, મહેકમશાખા, ફોજદારી,

૧૦૦,૦૦૦/-

િહીિટી,

સુિીની

આઘારકાડા

નાણાકીર્ય

મામ.શ્રીએ તૈર્યાર કરે લ વનણાર્ય માટે ની

સતાસોં૫ણી/

ફાઈલોની ચકાસણી કરીને અલભપ્રાર્ય

કન્ટીજન્સી

સહ કલેકટરશ્રીને રજુ કરિી.

મંજુર

બીલો
કરિા
૨.

તમામ

પ્રકારના
કન્ટીજન્સી
બીલો,અનાજ,
તહેિાર,પંખા,
સાર્યકલ
Adm.2/D/RTI Act -05(1 -17)-2019.Mudda

રહસાબી,

ચુટણી,
ં

િગેરે

શાખાઓના

રે કડા ,
ના.

પેશગી મંજુર
કરિી.
૩.

નોકરી

દરમ્ર્યાન
મત્ૃ યુ પામતા
સરકારી
કમાચારીના
રકસ્સામાં
તાત્કાલલક
રાહત
ચુકણીની
કામગીરી.
2

કલેકટર

કચેરીની

જમીન,

ફોજદારી,

િહીિટી, રહસાબી, નગરપાલલકા, ચુટણી,
ં
મહેકમ િગેરે શાખાઓની સુપરિીઝનની
તમામ કામગીરી
(૫)

ચીટનીશ ટુ કલેકટર

કમાચારીઓ

જજલ્લા કચેરીમાં મહેકમ શાખા, ખતપ,

ના

રહસાબી, નાની બચત, જમન િગેરે

બીલો

શાખાઓની

કન્ટીજન્સી

નાર્યબ મામ. શ્રી પાસેથી વનણાર્ય લેિા

બીલો,
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પગાર

ટી.

સીિી

દે ખરખ

રાખિી,

માટે આિેલ તૈર્યાર ફાઈલોનો ચકાસી

એ.

બીલો

ઉપલા અવિકારીશ્રીને અલભપ્રાર્ય સહ

ઈસ્યુ

કરિા

મોકલિી.

(ઉપાડ
અવિકારીશ્રી
કામગીરી )
(૬)

જનસંપકા

1

અવિકારીશ્રી

(૭)

મામલતદારશ્રી,
રડઝાસ્ટર

1

કલેકટર

આિતા

અરજદાર/ કચેરીમાં

જજલ્લા

કચેરીમાં

એડીએમ,

વનિારણ,

જમન,
િગેરે

નાગરરકોને સીધુ માગાદશાન આપવુ ં તથા આિતી

ફરરર્યાદ

કચેરીની કાર્યાપધ્િવતથી મારહતીગાર કરિા.

ટપાલો જોિી.

શાખાઓની

અગત્ર્યની

તેમજ

ટપાલ સત્િરે

અરજીઓનો

સબંવિત

અ૫ીીલની કામગીરી,

અવિકારીને

શ્રી પાસેથી વનણાર્ય લેિા માટે આિેલ

ધ્ર્યાને

તૈર્યાર

મુકિાની

અવિકારીશ્રીને

કામગીરી.

મોકલિી.

સીિી

રજીસ્રી,
દે ખરે ખ

આર.ટી.આઈ
વનણાર્ય

ફાઈલોનો

રાખિી,
હેઠળની

કરિો

તથા

નાર્યબ મામ.

ચકાસી

ઉપલા

અલભપ્રાર્ય

સહ

જીલ્લામાં ઉભી થતી અછત, પુર-રાહત,

કુદરતી આફતો, ભારે િરસાદ અને

કુદરતી

પુરના/અકસ્માતના પ્રસંગે થર્યેલ

આફતો

અને

અકસ્માત

જેિી

ડીઝાસ્ટરની કામગીરીમાં સીઘી દે ખરે ખ/

મ ૃત્યુઓમાં મ ૃતકના કુટુંબને સરકારી

વનર્યંત્રણ કરવુ ં તેમજ આ અંગે જરૂરીર્યાત

સહાર્ય આપિામાં આિે છે . તે સાથે

મુજબની

એટલી જ સહાર્ય મુખ્ર્યમંત્રીશ્રીના

રડઝાસ્ટર
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કચેરીમાં

સત્િરે

કામગીરી

મેનેજમેન્ટ,

હાથ

ઘરી,

ગાંઘીનગરને

રાહત ફંડમાંથી આપી મ ૃતકના

અહેિાલ મોકલિાની કામગીરી.

કુટુંબીજનોને મદદરૂપ થિાની
કામગીરી.

(૮)

નાર્યબ કલેકટર

1

જ.સુ અને અપીલ

મામલતદાર

અને

કૃવર્પંચશ્રીઓએ

ચલાિેલ ગણોતિારા હેઠળના કેસો સામે
ગ.િા.ક. ૭૪ હેઠળ અપીલો સાંભળિી
2

મામલતદાર

અને

કૃવર્પંચશ્રીઓએ

ચલાિેલ ગણોતિારા હેઠળના કેસો સામે
ગ.િા.ક. ૭૬ હેઠળ રીિીઝનમાં લેિા
(૯)

નાર્યબ કલેકટર
(મ.ભો.ર્યો.)

1

મ.ભો.ર્યો.ના અમલ માટે સમગ્ર જજલ્લાની
દે ખરે ખ, કેન્રોની આકસ્સ્મક તપાસણી

૧.દરે ક કામકાજના રદિસો દરમ્ર્યાન
બાળકોને પુરતા પ્રમાણમાં ભોજન
મળે છે કે કેમ? ખોરાકની ગુણિતા
જથ્થાની સમર્યસર ફાળિણી,
ખચાની રકમ સમર્યસર મળે છે .
કેમ? તે અંગે તકેદારી રાખિી.
૨. મભોર્યો કેન્રની આકસ્સ્મક
તપાસણી કરિી
૩. ઉપલબ્િી થતી ગ્રાન્ટમાંથી
તાલુકા કક્ષાએ ફાળિણી કરિી,
વનર્યંત્રણ અને દે ખરે ખ રાખિી.
૪. રહસાબોની ખરાઈ, ઓડીટ કરિા.
૫. એ.જી. કચેરી રાજકોટ ધ્િારા
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રહસાબો ઓડીટ કરાિિા.
૬. સમર્યાન્તરે ર્યોજનાની સમીક્ષા
કરિી.
2

સંચાલક

/

મદદનીશ

વનમણુકં ો આપિી

/

રસોઈર્યાની સંચાલકોને

સરકારશ્રી

અનાજ,

માનદ િેતન સચનાઓ
સમર્યસર

અન્િર્યે

મળી રહે તે પ્રરક્રર્યા
જોવુ.ં

દાળ,

તેલના

જથ્થાની

પરમીટ સંચાલકોને સમર્યસર અપાર્ય
ભરતી અને તે જથ્થો મભોર્યો કેન્ર ઉપર
પણા સલામત રહે તેિી વ્ર્યિસ્થા કરાિિી.

કરાિિી. ભરતી
પ્રરક્રર્યા

માટે

જરૂરી સચનાઓ
આપિી.
3

સંચાલકોશ્રીને ક્ષવતઓ / ગેરરીવતઓ બદલ તપાસમાં

તપાસણી

મામલતદારશ્રીના

ફરજ મોકુફ કરિા / કાર્યમી િોરણે છુટા ક્ષવત જણાતાં દરવમર્યાન
કરિા

દંડ

સામે

ક્ષવત તૈર્યાર કરી લગત કચેરી/વ્ર્યસ્તતને

જણાર્ય તો તેિા પરા

જમા

સંચાલકોને છૂટા કાર્યાિાહી કરિી/ કરાિિી.

કરાિિાની

કરિા જણાિવુ.ં

કરિી.

કોઈ

અપીલ થાર્ય તો તે અંગેના દસ્તાિેજ

સરકારશ્રીમાં

કાર્યાિાહી
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કરી ગંભીર

હુકમ

પાડિા

તથા

આ

અંગેની

(૧૦)

જજલ્લા પુરિઠા

1

અવિકારી

સમગ્ર જજલ્લા પુરિઠા તંત્રની દે ખરે ખ અને સરકારશ્રી
વનર્યંત્રણ કાર્યદાથી પ્રા્ત

અવિકાર નીચે ધ્િારા

કેસો ચલાિિા અને અપીલો સાંભળિી.

૧. ગ્રાહકો, િપરાશ કતાા લબન
સરકારી સંસ્થાઓ સાથે સંકલન

ફાળિિામાં
આિતી
િહીિટી
ગ્રાન્ટના
સમર્યસરના
િપરાશની
દે ખરે ખ

2

જજલ્લામાં આિશ્ર્યક ચીજિસ્ત ુઓના
પુરિઠાની ઉપલબ્િી તથા જાળિણી

3
(૧૧)

લોક સમસ્થાનુ ં વનિારણ

નાર્યબ

જે તે શાખાના નાર્યબ મામ.શ્રી એ

મામલતદારશ્રીઓ

ફાઈલો તૈર્યાર કરિી અને વનણાર્ય માટે
મુકિી. કોઈ સ્િતંત્ર અવિકારો આપેલા
નથી.

(૧ર)

કારકુનો

જે તે શાખામાં કારકુનોએ નાર્યબ
મામલતદાશ્રીની સુચના મુજબ ફાઈલો
તૈર્યાર કરિી તથા જાળિિી િકા શીટ
લખિી, તારીજ કાઢિી િગેરે દફતરી
કામગીરી કરિાની હોર્ય છે .
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(3) વનણાર્ય લેિાની પ્રરક્રર્યામાં અનુસરિાની કાર્યારીવત
અ.

જેના પર વનણાર્ય લેિાનાર છે . તે

માગાદશાક/ રદશા

નં.

વિર્ર્ય

અમલની પ્રરક્રર્યા

વનણાર્યની

વનણાર્યની કાર્યાિાહીમાં

જો વનણાર્યથી

વનદે શ જો કોઈ

કાર્યાિાહીમાં

સંકળાર્યેલ

સંતોર્ ન હોર્ય તો

હોર્ય તો

સંકાળર્યેલ

અવિકારીઓના સંપકા

કર્યાં અને કેિી

અવિકારીનો હોદ્દો

અંગેની વિગત

રીતે અપીલ
કરિી.

૧

૨
૩

ખેતીની જમીનનો બીનખેતીનો

ON LINE/ OFF

ON LINE/ OFF LINE

ઉપર્યોગ કરિાના હુકમો (મુબ
ં ઈજમીન

LINE અરજી

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી

ુ કાર્યદાની કલમ – ૬૫ – ૬૬
મહેસલ

VlE5|FI

– ૬૭ હેઠળ )

વનણાર્ય કરિામાં આિે છે .

વસચિશ્રી,(વિિાદ)

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

ુ
ગુજરાત મહેસલ

5\R4

રે ન્જ ફોરે સ્ટ

કાપિાની મંજરી બાબત

ઓફીસરશ્રી

સરકારી / ગૌચર જમીન ગ્રાન્ટ કરિા

જમીન મેળિિા

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી

/ તબદીલ કરિા કે િેચાણ આપિા

ગ્રાં.

તપાસ કરાિી જરૂર

બાબત

સાથે કલે.શ્રીને

જણાર્યે ભાિ મુલ્ર્યાંકન

અરજી કરિી.

સરકારમાં નકકી કરી

ના ઠરાિ

કલેકટર કચેરી, આણંદ

મેળિી

સરકારી પંચાર્યત જમીનમાં ઝાડો

5\

કલેકટરશ્રી

અરજી કરીને

નાર્યબ િન

અમદાિાદ

---

--

કલેકટર કચેરી, આણંદ

સરકારશ્રી

સંરક્ષકશ્રી
કલે.શ્રી/સરકારશ્રી

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

વનણાર્ય કરિામાં આિે છે .
૪

ુ કાર્યદાની કલમ –
જમીન મહેસલ
૨૦૩ તથા ૨૧૧ તથા વનર્યમ –
૧૦૮(૬) હેઠળની અપીલ / રીિીઝન
અરજી
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જમન-૨ શાખા

રજીસ્ટરે

દાખલ

કરે લ કલેકટરશ્રી

કેસોની સુનાિણી હાથ ઘરી

કેસો ઠરાિ ૫ર લીઘા બાદ
આખરીહક
ુ મ/

કલેકટર કચેરી, આણંદ
૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૭૧

મે. સલચિશ્રી, મ.વિ.
(વિિાદ) , SSRD,
અમદાિાદ જમીન
ુ કાર્યદાની
મહેસલ

વનણાર્ય

જાહેર

કરિામાં

કલમ ૧૦૮(૬) અ

આિે છે .

હેઠળ ફેરત૫ીાસ
અરજી દાખલ કરી
શકે છે .

૫

રે િન્યુ રીકિરી પ્રમાણપત્ર મેળિિા

જમન- ૪ શાખા

સંબવં ઘત મામલતદારશ્રી

કલેકટરશ્રી/

કલેકટર કચેરી, આણંદ

ને જરૂરી િસલાતની

સંબવં ઘત મામ.શ્રી

૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૭૧

સરકારશ્રીમાં

કલે.શ્રી/સરકારશ્રી

કલેકટર કચેરી, આણંદ

સરકારશ્રીમાં

કામગીરી અથે
મોકલિામાં આિે છે .
ત્ર્યાંથી અહેિાલ મળ્ર્યેથી
જરૂરી કાર્યાિાહી કરિામાં
આિે છે .
૬

ગામતળ / સ્મશાન કબ્રસ્તાન કે અન્ર્ય

જમીન મેળિિા

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી

જાહેર હેત ુ માટે જમીન નીમ કરિા

ગ્રાં.

તપાસ કરાિી જરૂર

માટે

સાથે કલે.શ્રીને

જણાર્યે ભાિ મુલ્ર્યાંકન

અરજી કરિી.

સરકારમાં નકકી કરી

5\

ના ઠરાિ

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

વનણાર્ય કરિામાં આિે છે .
૭

સ્ટેમ્પ િેચાણ માટે પરિાના

સંબવં ઘત 5|Fન્ત

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી

સંબવં ઘત 5|Fન્ત

આપિાની અરજી ( નોન જયુડીશીર્યલ

અવઘકારીશ્રી

તપાસ કરાિી સરકારશ્રી

અવઘકારીશ્રી

કોટા ફી સ્ટે મ્પ )

--

--

--

--

ના ઘારા ઘોરણ મુજબ
આ૫િામાં આિે છે .

૮

સ્ટેમ્પ રીફંડ અરજી ( નોન

મ.વિ.ના ઠરાિ

રૂા. ૩ હજાર સુઘી

મામલતદારશ્રી

જયુડીશીર્યલ કોટા ફી સ્ટેમ્પ )

ક્રમાંક એસટી૫ીી

મામ.શ્રી, ૩ હજારથી

5|Fન્ત અવઘકારીશ્રી
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(૧૫૦૦૦ થી િધુ રકમ માટે)

૯

રાષ્ટ્રીર્ય કુટુંબ સહાર્ય / વિિિા સહાર્ય

/૧૧૨૦૧૦/૧૪૪

ઉ૫ર 5|Fન્ત અવઘકારીશ્રી

/હ.૧ તા.

અને ૧૫ હજારથી ઉ૫ર

૨૧/૦૮/૨૦૧૫

કલેકટરશ્રી

સંબવં ઘત મામ.શ્રી

રાષ્ટ્રીર્ય કુટુંબ સહાર્ય

અને કલેકટરશ્રી

મામલતદારશ્રી

સંબવં ઘત મામ. કચેરી

5|Fન્ત અવઘકારીશ્રી

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

-

-

-

-

ફોજદારી શાખા

અરજી સાથે વનર્યત ફી

જીલ્લા મેજીસ્રે ટ

કલેકટર કચેરી, આણંદ

ગૃહ વિભાગ,

સ્િરક્ષણ પરિાના (શસ્ત્ર અવિવનર્યમ –

સરકારી ચલનથી ભરી

આણ’દ

૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮

ગાંિીનગર

૧૯૫૯ તથા શસ્ત્ર વનર્યમો ૧૯૬૨

રજુ કર્યેથી કાર્યાિાહી

હેઠળ)

થશે.
સંબવં ઘત પ્રાન્ત કચેરી

જીલ્લા મેજીસ્રે ટ

વનરાિાર વ ૃધ્િ સહાર્ય અપીલ

રૂા. ૨૦ હજાર, વિિિા
સહાર્ય રૂા. ૧૨૫૦ તા.
૦૧/૦૪/૨૦૧૯થી
વનરાિાર વ ૃધ્િ સહાર્ય
રૂા. ૭૫૦/- ચુકિાર્ય છે .

૧૦ જમીન સંપાદન કલમ – ૪ અને કલમ -– ૬ના જાહેરનામા
૧૧ જજલ્લા મુલ્ર્યાંકન સવમવતની કાર્યાિાહી
નોંિ
૧૨ ગુ. ન. પા. અવિવનર્યમ – ૧૯૬૩ની
કલમ – ૨૫૮ હેઠળ અપીલ
૧૩ રીિોલ્િર / વપસ્તોલ ખ BL Gun

૧૪ પાક રક્ષણ માટેના રાર્યફલ બ્રીજલોડ
બંદુક પરિાના (શસ્ત્ર અવિવનર્યમ –
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અરજી સાથે વનર્યત ફી

સંબવં ઘત

સરકારી ચલનથી ભરી

એસડીએમ

૧૯૫૯ તથા શસ્ત્ર વનર્યમો ૧૯૬૨

રજુ કર્યેથી કાર્યાિાહી

હેઠળ)

થશે.

૧૫ એકસ્્લોઝીિ હેઠળ “ ના િાંિા

અરજી સાથે વનર્યત ફી

પ્રમાણપત્ર “ (પેરોલીર્યમ – એકટ –

જીલ્લા મેજીસ્રે ટ

સરકારી ચલનથી ભરી

૧૯૩૪ અને પેરોલીર્યમ રૂલ્સ –૨૦૦૨

કલેકટર કચેરી, આણંદ

---

૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮

રજુ કર્યેથી કાર્યાિાહી

મુજબ)

થશે.

૧૬ પેરોલીર્યમ સ્ટોરે જ પરિાના (પેરોલીર્યમ

અરજી સાથે વનર્યત ફી

– એકટ – ૧૯૩૪ અને પેરોલીર્યમ રૂલ્સ –

જીલ્લા મેજીસ્રે ટ

સરકારી ચલનથી ભરી

૨૦૦૨ મુજબ)

કલેકટર કચેરી, આણંદ

---

૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮

રજુ કર્યેથી કાર્યાિાહી
થશે.

૧૭ જજલ્લા જેલ કેદીને પેરોલ : િહેલી જેલ

મુસ્તત આપિા બાબતની અરજી ( મુબ
ં ઈ

-

--

------

---

--

ગા’િીનગર

જેલ અવિ.ની કલમો અને પેરોલ વનર્યમો

(અહીથી ફકત

૧૯૫૯ – હેઠળ )

૧૮ પરદે શની એમ્બેસીમાં રજુ કરિાના

ગૃહ વિભાગ,

અલભપ્રાર્ય અપાર્ય છે .)
ફોજદારી શાખા

વનર્યત નમનામા આિાર

અવિક જીલ્લા

કલેકટર કચેરી, આણંદ

થતાં જન્મ મરણના પ્રમાણપત્ર,

પી
્ ુરાિા અને ફી સાથે

મેજીસ્રે ટ

૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮

લગ્નના પ્રમાણપત્ર એફીડેિીટ તથા

અરજી કરિી.

વનર્યત નમનામા આિાર

અવિક જીલ્લા

કલેકટર કચેરી, આણંદ

પુરાિા અને ફી સાથે

મેજીસ્રે ટ

૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮

પોલીસ કલીર્યરન્સ સટીફીકેટ
બાબતની અરજીઓ
૧૯ નિા વસનેમા પરિાના બુરકિંગપરિાના
આપિા બાબત (મુબ
ં ઈ વસનેમા
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--

વનર્યમન) અવિવનર્યમ – ૧૯૫૩ અને

અરજી કરિી.

મુબ
ં ઈ વસનેમા વનર્યમો – ૧૯૫૪ હેઠળ
૨૦ નિા વિરડર્યો વસનેમા પરિાના આપિા

વનર્યત નમનામા આિાર

અવિક જીલ્લા

કલેકટર કચેરી, આણંદ

બાબત (ગુજરાત વસનેમા) (વિરડર્યો

પુરાિા અને ફી સાથે

મેજીસ્રે ટ

૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૨૮

ધ્િારા પ્રદશાન) વનર્યમો –૧૯૮૪ હેઠળ

અરજી કરિી.

૨૧ સાિાજવનક ખાનપાન ની જગ્ર્યા

પ્રાન્ત કચેરી

અરજી સાથે આિાર

સંબવં ઘત

(હોટલ, ગેસ્ટ હાઉસ) ચલાિિા

પુરાિા / વનર્યત ફી

એસડીએમ

બાબતની અપીલ (સાિાજવનક

સરકારી ચલનથી ભરી

ખાનપાનની જગ્ર્યા હોટલ/ ગેસ્ટ

રજુ કર્યેથી કાર્યાિાહી

હાઉસ) ચલાિિા બાબતના વનર્યમો –

થશે.

--

સંબવં ઘત પ્રાન્ત કચેરી

જીલ્લા મેજીસ્રે ટ

વસચિાલર્ય,ગાંિીનગર

--

સંબવં ઘત પ્રાન્ત કચેરી

---

સંબવં ઘત

---

૧૯૯૯
૨૨ પારકસ્તાની નાગરરકોને ભારતમાં

ફોજદારી શાખા

ગૃહ વિભાગ,

રહેિા માટે વિઝા માટેની મુદત િિારી

ગાંિીનગર (અહીથી

આપિા બાબત (ગૃહ મંત્રાલર્ય, ભારત

ફકત અલભપ્રાર્ય

સરકારની સુચનાઓ મુજબ)

અપાર્ય છે .)

૨૩ કાર્યમી/ હંગામી દારૂખાનું િેચિાના

પ્રાન્ત કચેરી

અરજી સાથે પુરાિા /

તથા સંગ્રહ કરિાના પરિાના

વનર્યત ફી સરકારી

(એકસ્્લોઝીિ એકટ – ૧૯૮૪ અને

ચલનથી ભરી રજુ

એકસ્્લોઝીિ – ૧૯૮૩

કર્યેથી કાર્યાિાહી થશે.

૨૪ દારૂખાનુ ં બનાિિાના તથા સંગ્રહ
કરિાના પરિાના ( એકસ્્લોઝીિ
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પ્રાન્ત કચેરી

અરજી સાથે પુરાિા /
વનર્યત ફી સરકારી

સંબવં ઘત
એસડીએમ

સંબવં ઘત
એસડીએમ

પ્રાન્ત કચેરી

એકટ – ૧૯૮૪ અને એકસ્્લોઝીિ

ચલનથી ભરી રજુ

એકટ – ૧૯૬૭ રૂલ્સ – ૧૯૮૩

કર્યેથી કાર્યાિાહી થશે.

૨૫ સામાવર્યકોના શીર્ાક મંજુરીની પ્રરક્રર્યા

--

વનર્યત નમનામાં આિાર

આર.એન.આઇ

(પ્રેસ એન્ડ રજીસ્રે શન ઓફ બુકસ

પુરાિા સાથે અરજી

રદલ્હીથી મંજુરી

એકટ – ૧૯૬૯ હેઠળ

કરિી.

આપે (પ્રાન્ત કચેરી

--

--

ધ્િારા અલભપ્રાર્ય
અપાર્ય છે .

૨૬ રદ્દી, પસ્તી િાવર્િક કોન્રાકટ

રે કડા શાખા

On line Tender

કલેકટરશ્રી

કલેકટર કચેરી, આણંદ

---

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧
૨૭ મરહલા પ્રિાન ક્ષેવત્રર્ય બચત ર્યોજના

નાની બચત

એજન્સી

MPKBY ની એજન્સી

ચીટનીશ ટુ કલેકટર

નિીન આપિી અને

કલેકટર કચેરી, આણંદ

નાર્યબ

૦૨૬૯૨-૨૬૪૩૭૪

વનર્યામકશ્રી,

રીન્યુ કરિી.

નબર્ય, બચત
ભિન, અમદાિાદ

૨૮ ઉચ્ચતર પગાર િોરણ આપિા

એમાઉન્ટ/મહેકમ

---

કલેકટરશ્રી

બાબત (સરકારશ્રીના નાણાં વિભાગના

કલેકટર કચેરી, આણંદ

---

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

ઠરાિ તા. ૧૬/૦૮/૯૪ અન્િર્યે)
૨૯ કમાચારીઓની જર્યેષ્ટ્ઠતા ર્યાદી પ્રવસધ્િ
કરિા બાબત

મહેકમ

દર િર્ે કમાચારીઓની
જર્યેષ્ટ્ઠતા ર્યાદી તૈર્યાર
કરી પ્રવસધ્િ કરાર્ય છે
.
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ચીટનીશ ટુ કલેકટર

કલેકટર કચેરી, આણંદ
૦૨૬૯૨-૨૬૪૩૭૪

--

૩૦ બીનખેતી હેત ુ માટે િા.ક. ૪૩/૬૩ ની
પરિાનગી (૧૯૪૮ નો મુબઈ
ં
ગણોત

ON LINE/ OFF

ON LINE/ OFF LINE

LINE અરજી

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી

િહીિટ અને ખેતીની જમીન નો

VlE5|FI

અવિવનર્યમ હેઠળ)

વનણાર્ય કરિામાં આિે છે .

૩૧ બીનખેડુત વ્ર્યસ્તત સંસ્થાને ખેતીની
જમીન ખરીદિા સારૂ ગ.ઘા.ક. ૬૩

કલેકટરશ્રી

કલેકટર કચેરી, આણંદ

વસચિશ્રી,

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

(વિિાદ) ગુજરાત
ુ
મહેસલ

મેળિી

ON LINE/ OFF

ON LINE/ OFF LINE

LINE અરજી

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી

મુજબની પરિાનગી (૧૯૪૮નો મુબ
ં ઈ

VlE5|FI

ગણોત િહીિટી અને ખેતીની

વનણાર્ય કરિામાં આિે છે .

5\R4

અમદાિાદ
કલેકટરશ્રી

કલેકટર કચેરી, આણંદ

વસચિશ્રી,

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

(વિિાદ) ગુજરાત
ુ
મહેસલ

મેળિી

5\R4

અમદાિાદ

જમીનનો અવિવનર્યમ હેઠળ)
૩૨ ઔિોલગક હેત ુ માટે જમીન ખરીદે લ
હોર્ય, ગ.ઘા.ક. ૬૩-એ- અ મુજબની

ON LINE/ OFF

ON LINE/ OFF LINE

LINE અરજી

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી

પરિાનગી (૧૯૪૮નો મુબઈ
ં
ગણોત

VlE5|FI

િહીિટ અને ખેતીની જમીનનો

વનણાર્ય કરિામાં આિે છે .

કલેકટરશ્રી

કલેકટર કચેરી, આણંદ

વસચિશ્રી,

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

(વિિાદ) ગુજરાત
ુ
મહેસલ

મેળિી

5\R4

અમદાિાદ

અવિવનર્યમ હેઠળ)
૩૩ િગા – ૩,૪ ના કોઈ કમાચારી સામે

મહેકમ શાખા

કલેકટરશ્રી

થતાં આક્ષેપો અંગે તપાસ કરાિી

કલેકટર કચેરી, આણંદ

સરકારશ્રીમાં

૦૨૬૯૨-૨૬રર૭૧

(મ.વિ)

કલેકટર કચેરી, આણંદ

સરકારશ્રીમાં

૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૭૧

(મ.વિ)

વશક્ષાત્મક પગલા લેિા, ખાતાકીર્ય
તપાસ સોંપિી, તપાસ આિારે
વશક્ષાત્મક પગલાં લેિા
૩૪ બાકી પેન્શન એરીર્યસા મેળિિા માટે
િારસાઈ સટી આપવું
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મહેકમ શાખા

અરજી મળ્ર્યેથી જરૂરી
વનણાર્ય કરિામાં આિે છે .

કલેકટરશ્રી

૩૫

મધ્ર્યાહન

ભોજન

ર્યોજનાની

સંચાલક સરકારશ્રી રારા છ નાર્યબ કલેકટર, મ.ભો.ર્યો આ વનમણક અંગેના મામલતદારશ્રીની

રસોઈર્યા મદદનીશ વનમણુક તથા છુટા માવસક
કરિા

િોરણે રારા

સંચાલક,
અને

મામલતદાર વનણાર્ય

મામલતદાર સંપકા ની વિગત પાન નં. તદારશ્રી

રસોઈર્યા કક્ષાએથી જરૂરી દરખાસ્ત કક્ષાએથી કરિાના રહે ૬ અને ૭ મુજબ છે .

મદદનીશોની મંગાિી

smc

સવમવતમાં છે .

અરજદારશ્રીમામલ
ના

હક
ુ મથી નારાજ હોર્ય
તો લગત પ્રાન્ત

વનમણક કરિા માટે મંજર કરિાની રહે છે .

અવિકારીશ્રીને

સચના

અપીલ કરી શકે,

આિે છે .

આપિામાં

પ્રાન્ત
અવિકારીશ્રીના
વનણાર્યથી નારાજ
હોર્ય તો માન.
કલેકટર સાહેબને
અપીલ કરી શકે.
ત્ર્યારબાદ
કવમશનરશ્રી,
મભોર્યો કચેરી,
ગાંિીનગર અપીલ
કરી શકે.
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પ્રકરણ – ૯ નું લબડાણ
પરરવશષ્ટ્ટ – ૧
જજલ્લા કલેકટર કક્ષાએ અગત્ર્યના વનણાર્યો/ ઠરાિો/ હુકમો માટે અનુસરિાની
કાર્યાિાહી માટેના કાર્યદા / વનર્યમોના પુસ્તકોની ર્યાદી :૧.

ુ કાર્યદો અને તે હેઠળના વનર્યમો
૧૮૭૯નો જમીન મહેસલ

૨.

ુ વનર્યમો – ૧૯૭૨
જમીન મહેસલ

૩.

સૌરાષ્ટ્ર વ ૃક્ષ છે દન િારો – ૧૯૫૧

૪.

ફોજદારી કાર્યારીતી અવિવનર્યમ – ૧૯૭૪

૫.

સીિીલ પ્રોસીજર કોડ

૬.

ભારતનું બંિારણ

૭.

આમ્સા એકટ અને તે હેઠળના વનર્યમો

૮.

મુબ
ં ઇ પોલીસ અવિવનર્યમ – ૧૯૫૧

૯.

ગુજરાત મનોરં જન કર અવિવનર્યમ – ૧૯૭૭

૧૦.

સુખ સુવિિા કર અવિવનર્યમ

૧૧.

ગુજરાત પંચાર્યત અવિવનર્યમ – ૧૯૭૪

૧૨.

ગ્રામ પંચાર્યત અવિવનર્યમ

૧૩.

નગર પાલલકા અવિવનર્યમ – ૧૯૪૯

૧૪.

િી આિશ્ર્યક ચીજ િસ્તુઓ અવિવનર્યમ – ૧૯૫૫

૧૫.

િી આિશ્કર્ય (ચીજ િસ્તુઓ અને જથ્થો જાહેરાત) આદે શ – ૧૯૮૧

૧૬.

૧૯૪૮ નો મુબ
ં ઇનો ગણોત િહીિટ અને ખેતીની જમીનનો કાર્યદો

૧૭.

ખેત જમીન ટોચ મર્યાાદા કાર્યદો-૧૯૬૦ તથા સુિારે લ કાર્યદો-૧૯૭૬

૧૮.

મુબ
ં ઇ વસનેમા (વનર્યમન) અવિવનર્યમ – ૧૯૫૩

૧૯.

જમીન સંપાદન અવિવનર્યમ – ૧૮૨૪

૨૦.

રે િન્યુ એકાઉન્ટ મેન્યુઅલ (જજલ્લા / તાલુકા / ગામ સહીત) ગામના
મુલ્કી રહસાબના નમુના

૨૧.

તાલુકા રહસાબના નમુના

૨૨.

ભારત સરકારના પુરાિા અવિવનર્યમ – ૧૯૫૯

૨૩.

ગુજરાત ટાઉન ્લાનીંગ એન્ડ અબાન ડેિલોપમેન્ટ એકટ (િીથ રુલ્સ )–

૨૪.

૧૯૫૮ નો મુબ
ં ઇ સ્ટે મ્પ અવિવનર્યમ – ૧૯૫૯

૨૫.

હેન્ડબુક ફોર રીટનીંગ ઓરફસર

૨૬.

લોક પ્રવતવનવિત્િ અવિવનર્યમ – ૧૯૫૦ અને ૧૯૫૧

૨૭.

ડીલીમીટે શન એકટ – ૧૯૭૨
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૧૯૭૬

૨૮.

મતદાર નોંિણી વનર્યમો – ૧૯૬૦

૨૯.

ચુટણી
ં
સંચાલન વનર્યમો – ૧૯૬૧

૩૦.

અછત મેન્યુઅલ

૩૧.

ગાડીઅન ઓફ માઇનોર એન્ડ િોડા ઝ એકટ અને રહન્દુ િારસા અવિવનર્યમ – ૧૯૫૬

૩૨.

ઇન્ડીર્યન એપેડેમીક એકટ – ૧૯૮૭

૩૩.

મુબ
ં ઇના ટુકડા પ્રવતબંિક અને એકત્રીકરણ કાર્યદો – ૧૯૪૭

૩૪.

િાડા સંહીતા – ૧૯૬૮

૩૫.

ગુજરાત ખાણ ખનીજ કાર્યદો – ૧૯૫૨
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(૪) કાર્યો કરિા માટે નકકી કરે લા િોરણો
-: વિવિિ પ્રવ ૃવતઓ હાથ િરિા માટે વિભાગે નકકી કરે લ િોરણોની વિગત :૧.

ગણોતિારાની કલમ – ૭૪ અને ૭૬ હેઠળ માવસક ૭૨ કેસોનો વનકાલ કરિાનુ ં િોરણ છે .

૨.

સરકારશ્રી ધ્િારા જાહેર થતી ઝંબેશ તેની સમર્ય મર્યાા દામાં પુરી કરિાની હોર્ય છે .

૩.

નાની બચત શાખાનુ ં મુખ્ર્ય કાર્યા મરહલા ક્ષેવત્રર્ય પ્રિાન ર્યોજના તથા પબ્લીકપ્રોવિડન્ડ
ફંડ ર્યોજનાની એજન્સીઓ આપિા / રીન્યુ કરિા / રદ કરિાની કામગીરી થાર્ય છે .

૪.

નાની

બચત

ર્યોજનાની

એજન્સીઓ

મેળિિા

/

રીન્યુ કરિા

માટે

વનર્યત

નમુનામાં જરુરી પુરાિાઓ સાથે અરજીઓ સ્િીકારિામાં આિે છે . સદરહુ ં અરજીઓની
ચકાસણી કરી વનણાર્ય માટે મામલતદારશ્રી મારફતે અવિક કલેકટરશ્રીને વનણાર્ય અથે
સાદર કરિાની પ્રથા છે . જે વનણાર્ય મુજબ મુસદો તૈર્યાર કરી એજન્ટને ટપાલ ધ્િારા
એજન્સી અંગેના વનણાર્ય સંબિ
ં ી જાણ કરિામાં આિે છે .
૫.

અરજીઓ સંબિ
ં ે વિગતિાર નોંિ મુકિામાં આિે છે , ઠરાિ અને વનર્યમો ટાંકી વિગતે
મુકાર્યેલી નોંિ સહ નીચેની કક્ષાએથી ઉપલી કક્ષા સુિી અલભપ્રાર્ય અપાર્ય છે . મુસદો
મંજુર થર્યે અરજદારને જાણ કરિામાં આિે છે .
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(૫) કલેકટર કચેરીના વનર્યંત્રણ હેઠળના અવિકારીઓ અને કમાચારીઓએ ઉપર્યોગ
કરિાના વનર્યમો વિવનર્યમો, સુચનાઓ, વનર્યમસંગ્રહ અને દફતરોની ર્યાદી :અ.નં
1.

દસ્તાિેજોનો પ્રકાર

પ્રાત્ત્્ત સ્થાનનુ ં સરનામું

૧૯૪૮નો મુબ
ં ઇ ગણોત િહીિટ અને ખેતીની

શ્રી સી.એમ.જોર્ી

જમીનનો કાર્યદો અને તે હેઠળના વનર્યમો.

શીિમ બંગલો યુવનિવસિટી બોર્યઝહોસ્ટેલ
સામે, નિરં ગપુરા

2.

ગુજરાત ખેત જમીન ટોચ મર્યાા દા િારો ૧૯૩૦

-

સદર -

અને તે હેઠળના વનર્યમો.
3.

ુ ી રહસાબી વનર્યમ સંગ્રહ – ૧૯૩૦
મહેસલ

સરકારી પુસ્તક ભંડાર, ભદલાલ
દરિાજા,અમદાિાદ. એજ્યુકેશન બુક
સેલસા ૧૭૧૧/૫, બીજે માળ,
બાલાહનુમાન ગાંિીરોડ, અમદાિાદ ફો.નં.
૨૧૩૫૭૮૪

4.

શસ્ત્ર અવનવિર્યમ – ૧૯૫૯ અને શસ્ત્ર વનર્યમ –

શ્રી જી લો હાઉસ ૩૬૫ – સિોદર્ય

૧૯૬૨

કોમાશીર્યલ સેન્ટર, ત્રીજે માળ,
બાલાહનુમાન ગાંિી રોડ, અમદાિાદ ફોન
નં. ૨૫૫૦૩૧૩૫

5. મુબ
ં ઇ વસનેમા (વનર્યમન) અવિવનર્યમ – ૧૯૫૩
અને મુબ
ં ઇ વસનેમા વનર્યમો – ૧૯૫૪
6. એકસ્લોઝીિ એકટ – ૧૮૮૪ અને એકસ્લોઝીિ
રૂલ્સ – ૧૯૮૩

રાજસ્થાન લો હાઉસ, હાઇકોટા રોડ, જોિપુર
– ૧ ફોન નં. ૨૪૭૩૩૬/૨૪૭૯૬૫
લો પબ્લીશસા (ઇન્ડીર્યા) પ્રા. લલ. ૧૮/એ,
સરદાર પટે લ માગા પોષ્ટ્ટ બોકસ નં.
૧૦૭૭, અલ્હાબાદ –૧, ફો નં. ૨૬૨૩૭૩૫

7. સીટીઝનશીપ એકટ – ૧૯૫૫ અને સીટીઝનશીપ

-

સદર -

-

સદર -

રૂલ્સ – ૧૯૫૬
8.

પેરોલીર્યમ એકટ – ૧૯૩૪ અને પેરોલીર્યમ રૂલ્સ
– ૨૦૦૨

9.

અસામાજીક પ્રવ ૃવત અિરોિક અવિવનર્યમ – ૧૯૮૫ શીતલ લો હાઉસ, સભ્ર તાલુકા સોસાર્યટી
રોડ, ઈન્કમટે ક્ષ, આશ્રમ રોડ, અમદાિાદ

10.

મુબ
ં ઈ પોલીસ અવિવનર્યમ – ૧૯૫૧

િી ન્યુ ગુજરાત લો હાઉસ, પહેલો માળ,
બાિા લતીફની ગલી, ત્રણ દરિાજા
અમદાિાદ
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11.

ફોજદારી કાર્યારીતી સંહીતા – ૧૯૭૩

મીશ્રા બુક કંપની ૨૦૪ – એ, વસધ્િાથા
કોમ્પ. ઈન્કમટે ક્ષ ઓરફસ પાછળ, રદનેશ
હોલ પાસે, અમદાિાદ – ૯

12.

ફોરે ન કોન્રીબ્યુશન ( રે ગ્યુલેશન ) એકટ – ૧૯૭૬

પબ્લીસસા (ઈન્ડીર્યા) પ્રા.લી. ૧૮/એ,
સરદાર પટે લ માગા, પોષ્ટ્ટ બોકસ નં.
૧૦૭૭, અલ્હાબાદ – ૧ ફોન નં.
૨૬૨૩૭૩૫

13.

સાિાજવનક ખાન પાનની જગ્ર્યા (હોટલ / ગેસ્ટ

સરકારશ્રીના ગેઝેટથી પ્રવસધ્િ થર્યેલ છે .

હાઉસ) ચલાિિા બાબતના વનર્યમો – ૧૯૯૯
14.

ગુજરાત વસનેમા (વિડીર્યો ધ્િારા પ્રદશાન વનર્યમન)

-

સદર -

વનર્યમો – ૧૯૮૪
15.

િી જી.સી.એસ. (પેન્શન) રૂલ્સ – ૨૦૦૨

સરકારી પુસ્તક ભંડાર, ભર લાલદરિાજા,
અમદાિાદ

16.

િી જી.સી .એસ. ( જોઈનીંગ ટાઈમ, ફોરે ન સવિિસ

-

સદર -

-

સદર -

ડે્યુટેશન, ફરજમોકુફી, ડીસમીસ, અને રીમુિલ)
17.

િી જી.સી.એસ. ( જનરલ કન્ડીશનીંગ ઓફ
સવિિસ) રૂલ્સ – ૨૦૦૨

18.

િી જી.સી.એસ. (એડીશન્સ ટુ પે) રૂલ્સ – ૨૦૦૨

-

સદર -

19.

િી જી.સી.એસ. (રાિેલીંગ એલાઉન્સ)

-

સદર -

20.

િી જી.સી.એસ. (પે) રૂલ્સ – ૨૦૦૨

-

સદર -

21.

ુ અવિવનર્યમ – ૧૮૭૯
ગુજરાત જમીન મહેસલ

-

સદર -

22.

ુ વનર્યમો – ૧૯૭૨
ગુજરાત જમીન મહેસલ

સી.એમ.જોર્ી વશિમ બંગલો, યુવનિવસિટી
બોર્યઝ હોસ્ટે લ પાસે, નિરં ગપુરા,
અમદાિાદ – ૯

23.

સૌરાષ્ટ્ર વ ૃક્ષ છે દન અવિવનર્યમ

સરકારી પુસ્તક ભંડાર, ભદ્દ લાલ દરિાજા,
અમદાિાદ

24.

જમીન સંપાદન અવિવનર્યમ

-

સદર -

25.

જમીન સંપાદન વનર્યમ સંગ્રહ

-

સદર -

26.

ગુજરાત સ્ટેમ્પ સ્લાર્ય એન્ડ સેલ્સ રૂલ્સ – ૧૯૮૭

-

સદર -

27.

નાણાંકીર્ય અસ્કર્યામતોની જામીનીકરણ અને પુન:

-

સદર -

વનમાા ણ અને વસકયુરીટી હીતના અમલ બાબત
અવિવનર્યમ – ૨૦૦૨
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28.

ુ ી હકક પત્રકનો કાર્યદો
મહેસલ

૬૪/૨ કામિેન ુ ં કોમ્પલેક્ષ, પાંજરાપોળ,
આંબાિાડી, અમદાિાદ

29.

નાની બચત ર્યોજના – ૧૯૯૮

શ્રી એ.એન.કુરેજા બી. એલ – ૧૯, આનંદ
વિહાર, જેલ રોડ, નિી રદલ્હી

30.

પબ્લીક પ્રોવિડંન્ડ ફંડ ર્યોજના

શ્રી એ.એન.કુરેજા બી. એલ – ૧૯, આનંદ
વિહાર, જેલ રોડ, નિી રદલ્હી

31.

ગુજરાત નગરપાલલકા અવિવનર્યમ – ૧૯૬૩ અને

સરકારી પુસ્તક ભંડાર, ભદ્દ લાલદરિાજા,

તે હેઠળના વનર્યમો

અમદાિાદ

32.

ુ ં વનર્યમો – ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજર્ય સેિા િતાણક

-

સદર -

33.

ગુજરાત રાજર્ય સેિા (વશસ્ત અને અપીલ) વનર્યમો

-

સદર -

– ૧૯૭૧
34.

ગુજરાત વસવિલ સવિિસ (રજા) રૂલ્સ – ૨૦૦૨

-

સદર -

35.

ગુજરાત મુલ્કી સેિા (વશસ્ત અને અપીલ) વનર્યમો

-

સદર -

– ૧૯૭૧
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(૬) જાિેરતંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળની વ્યહકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની
કક્ષાઓ અંગેન ં પત્રક
અ

દસ્તાિેજની કક્ષા

દસ્તાિેજનું નામ

.નં

દસ્તાિેજ મેળિિાની નીચેની વ્ર્યરકતઓ

અને તેની એક

કાર્યાપધ્િવત

લીટીમાં ઓળખાણ

પાસે છે / તેના
વનર્યંત્રણમાં છે .

ફોજદારી શાખા
1

હવથર્યાર પરિાનાઓ

હવથર્યાર પરિાના

અંગેના હુકમોની નકલ

કલેકટર કચેરીની રે કડા

રે કડા કીપર કલેકટર

શાખામાં અરજી આપી તે

કચેરી, આણંદ

અરજી પર રૂા. ૩ની કોટા
ફી સ્ટે મ્પ લગાડી
દસ્તાિેજ સબંિે વનર્યત
ફી ભરી દસ્તાિેજોની
નકલ મેળિી શકાર્ય
એકસ્લોઝીિ એકટ/ રૂલ્સ ના િાંિા પ્રમાણપત્ર
2

----- સદર -----

----- સદર -----

----- સદર -----

----- સદર -----

----- સદર -----

----- સદર -----

----- સદર -----

----- સદર -----

હેઠળ “ ના િાંિા પ્રમાણપત્ર
’’ ની નકલ
પેરોલીર્યમ એકટ રૂલ્સ હેઠળ ના િાંિા પ્રમાણપત્ર

3

“ ના િાંિા પ્રમાણપત્ર ’’ ની
નકલ
હોટલ

4

પરિાના

સબંિેના હક
ુ મની નકલ
વિવિિ

5

અપીલ ---

પ્રવતબંવિત ---

જાહેરનામાની નકલ

જમીન શાખા
જમીન
1

ુ
મહેસલ

કાર્યદાની બીનખેતી પરિાનગી

કલમ – ૬૫-૬૬-૬૭
સરકારી / પંચાર્યતી જમીન

2

નકલ માટે ની અરજી

કલેકટર કચેરી
આણંદની રે કડા શાખા

પરિાનગીના હુકમો

---- ‘’----

---- ‘’----

હુકમો

---- ‘’----

---- ‘’----

ના ઝાડો કાપિાની
પરિાનગી ના હુકમો
સરકારી / ગૌચર જમીન
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3

ગ્રાન્ટ કરિા તબદીલ કરિા
કે િેચાણ આપિા
ુ કાર્યદાની
જમીન મહેસલ

4

હુકમો

---- ‘’----

---- ‘’----

પ્રમાણપત્ર

---- ‘’----

---- ‘’----

હુકમો

---- ‘’----

---- ‘’----

હુકમો

---- ‘’----

---- ‘’----

હુકમો

---- ‘’----

---- ‘’----

સરકારશ્રીના

---- ‘’----

---- ‘’----

---- ‘’----

---- ‘’----

પરિાના

---- ‘’----

---- ‘’----

હુકમ

---- ‘’----

---- ‘’----

કલમ ૨૦૩ તથા ૨૧૧
વનર્યમો ૧૦૮ (૬) હેઠળના
હક
ુ મો
રે િન્યુ રીકિરી િસુલાત

5

પ્રમાણપત્ર
ગામતળ નીમ કરિા તથા

6

જાહેર હેત ુ માટે નીમ
કરિાના હુકમો
મત્સ્ર્યોિોગ માટે તળાિ

7

ભાડે આપિા બાબતના
હુકમો
સ્મશાન / કબ્રસ્તાન માટે

8

જમીન નીમ કરિાના હુકમો
સ્િાતંત્ર સેનાની / આશ્રીત

9

પેન્શન બાબત

સા.િ.વિ.ના ઠરાિ
મુજબ

જજલ્લા મુલ્ર્યાંકન સવમવત
10

કાર્યાિાહી નોંિ

ધ્િારા નકકી થર્યેલ નીવતની
કાર્યાિાહી નોંિ

એડી.એમ.૧ શાખા
સ્ટેમ્પ િેચાણ માટેના
1

પરિાના આપિા
સ્ટેમ્પ/ કોરીફંડ હુકમ

2

એડી.એમ. ૨ અને ૩ શાખા
1

રાષ્ટ્રીર્ય કુટુંબ સહાર્ય વિિિા
સહાર્ય વનરાિાર વ ૃધ્િ
સહાર્ય, અપીલના હુકમો
Adm.2/D/RTI Act -05(1 -17)-2019.Mudda

હુકમ

---- ‘’----

---- ‘’----

ગણોત શાખા
1

કલેકટરશ્રી કક્ષાએથી

ગણોતિારાની કલમ – ૭૪ તથા ૭૬ હેઠળના

---- ‘’----

ગણોત િારાની કલમ – ૭૪ હુકમોની નકલ રે કડા શાખામાં અરજી કરતાં
તથા ૭૬ હેઠળના હક
ુ મ

સબંિીત દફતરે થી કેસના કાગળો મેળિી નકલ
કરી, રે કડા કારકુન ધ્િારા આપિામાં આિે છે .

રડઝાસ્ટર શાખા
1

2

કલેકટરશ્રી કક્ષાએ

મુખ્ર્યમંત્રી રાહત ફંડ

અરજી આપીને જરૂરી ફી ભરીને કલેકટર કચેરીની

મુખ્ર્યમંત્રી રાહત ફંડ

ુ
સરકારશ્રીના મહેસલ

રડઝાસ્ટર શાખા / રે કડા શાખામાંથી જરૂરી મારહતી

વિભાગ ઠરાિો મુજબ

મેળિી શકાર્ય છે .

સ્િાતંત્ર સેનાનીઓ /
આશ્રીતો પેન્શન બાબત
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---- ‘’----

---- ‘’----

(૭) વનવત િડતર અથિા વનવતના અમલ સંબિ
ં ી જનતાના સભ્ર્યો સાથે સલાહ
પરામશા અથિા તેમના પ્રવતવનવિત્િ માટેની વ્ર્યિસ્થાની વિગત.
૫.૧ વનવત િડતર
અ.નં

ધવષય / મદ્દો

શં જનતાની સિભાગીતા

જનતાની સિભાગીતા મેળવવા માટે ની

સધનધિત કરવાની જરૂરી છે ?

વ્યવસ્થા

(િા / ના)
1

જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા

આ બાબતે જનતાના પ્રશ્નોની

જજલ્લા

કલેકટરશ્રીના અધ્ર્યક્ષ

રજુઆતો સંસદસભ્ર્યોશ્રીઓ /

સવમવતના

પદે

સંકલન

િારાસભ્ર્યશ્રીઓ ધ્િારા સદર

ઉપરાંત સંસદસભ્ર્યશ્રી / િારાસભ્ર્યશ્રીઓ

રચના

બેઠકમાં રજુ કરિામાં આિે છે .

તરફથી પુછિામાં આિેલ પ્રશ્નોના જિાબ

જજલ્લા

સવમવતની

કરિામાં આિેલ છે .

સંકલન

સવમવતની

કાર્યાક્ષેત્રના

બેઠકમાં

કાર્યમી

મુદ્દાઓ

જજલ્લાના સંબિ
ં કતાા કચેરીઓના િડાશ્રીઓ
પાસેથી મેળિિામાં આિે છે . અને સદર
બેઠકમાં

સંકલનની

તમામ

કચેરીઓના

િડાશ્રીઓના જાતે હાજર રાખિામાં આિે
છે . અને સંસદસભ્ર્યશ્રી / િારાસભ્ર્યશ્રીઓ
ધ્િારા પુછિામાં આિેલ પ્રશ્નોની વિસ્ત ૃત
ચચાા કરી સવમવતની બેઠકમાં ર્યોગ્ર્ય વનકાલ
કરી તેઓને જિાબ પાઠિિામાં આિે છે .
2

જજલ્લામાં

રારફક

હા

સમસ્ર્યા વનિારણ

જજલ્લામાં રારફક સમસ્ર્યા વનિારણ માટે
જજલ્લા રારફક સમસ્ર્યા વનિારણ સવમવતની
રચના કરિામાં આિેલ છે . તથા રારફકને
લગતી

સમસ્ર્યાની

બોલાિિામાં

આિે

વત્રમાવસક
છે .

તથા

મીટીંગ
રારફકને

લગતા પ્રશ્નોના વનકાલ કરિામાં આિે છે .
3

જેલ
અને

મુલાકાત

બોડા

સલાહકાર

સભ્ર્યોની વનમણક

હા

જેલ મુલાકાતી બોડા અને જેલ સલાહકાર
સભ્ર્યોની વનમણક કરિા માટે એક સવમવત
બનાિિામાં

આિેલ

છે .

જેમાં

જેલના

કેદીઓને લગતા પ્રશ્નોની ચચાા કરિામાં
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આિે છે . અને તેનો વનકાલ કરિામાં આિે
છે .
4

પોલીસ

સલાહકાર

હા

સવમવત

પોલીસ

સલાહકાર

સવમવતની

રચના

કરિામાં આિેલ છે . જેમાં જજલ્લા પોલીસ
વિભાગને લગતા પ્રશ્નોની ચચાા કરિામાં
આિે છે . અને તેન ુ ં વનરાકરણ કરિામાં
આિે છે .

5

તાલુકા કક્ષાએ હા દર

હા

દર માસે સભ્ર્યોની બેઠક બોલાિી પ્રહરી

માસે સભ્ર્યોની બેઠક

સવમવતની

બોલાિી

મેળિિા અમલીકરણ વિગેરે ઉપર ચચાા

પ્રહરી

રચના

ર્યોજનાકીર્ય

સુચના

સવમવતની રચના
6

આિશ્ર્યક ચીજ િસ્ત ુ
અને

તેના

હા

પુરિઠા

વિર્ર્યક

વિર્ર્યક બાબત
7

સરકારશ્રી

આિશ્ર્યક ચીજ િસ્ત ુ અને તેના પુરિઠા
વનવત

િડતર

રાજ્ર્ય

કક્ષાએ

સરકારશ્રી ધ્િારા થાર્ય છે .
તરફથી

હા

રાહત કામો શરૂ કરિાના, પીિાના પાણીની

/

સુવિિા કરિાની, રાહત કામ પર મજુરીએ

જાહેર

ન જઈ શકે તેિા શ્રમજીિીઓના કુટુંબીજનો

કરિામાં આિે ત્ર્યારે

જેિા કે વ ૃધ્િ, અશકત, અપંગ, સગભાા

જજલ્લામાં અછત રાહત

મરહલા અને બાળકોને કે શડોલ્સ ચુકિિાની

સવમવતની

આ કામગીરીની વ્ર્યિસ્થા મામલતદારશ્રી

જ્ર્યારે
અિાઅછત

અછત

રચના

કરિામાં આિે છે .

/

તાલુકા

વિકાસ

અવિકારીશ્રી

ધ્િારા

કરિામાં આિે છે .
8

પાણી સવમવતની રચના
કરિામાં આિે છે .

હા

પીિાના પાણી અંગેની સુવિિા કાર્યાપાલક
ઈજનેરશ્રી, ગુજરાત પાણી પુરિઠા અને
ગટર વ્ર્યિસ્થા બોડા , ધ્િારા કરિામાં આિે
છે .
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(૯) પ્રકરણ – ૧૦ અવિકારીઓ અને કમાચારીઓની મારહતી પુસ્સ્તકા
ક્રમ

નામ

િોદ્દો

એસટીડી

કચેરીનો

કોડ

ફોન નંબર

મૉબા. નંબર

ફેકસ નંબર

ઈ-મેઈલ એડ્રેસ

સરનામ ં

અધિકારી સંવગગ
૧

શ્રી રદલીપકુમાર રાણા

કલેકટરશ્રી

૦૨૬૯૨

૨૬૨૨૭૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૩

૨૬૧૫૭૫

આઈ.એ.એસ
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
9

શ્રી પી . સી. ઠાકોર

વનિાસી અવિક

(જી.એ.એસ)

કલેકટરશ્રી

શ્રી િાર્ય.ડી.ગોરહલ

નાર્યબ કલેકટરશ્રી

શ્રી િાર્ય.ડી.ગોરહલ

ઇ’ચા, નાર્યબ

શ્રીગોપાલભાઇ

જજલ્લા પુરિઠા

૦૨૬૯૨

૨૬૬૮૭૨

૯૯૭૮૪૦૫૧૭૫

૨૬૧૫૭૫

Collector-and@ Gujarat.

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની

gov.in

કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

rdc-and @Gujarat.gov.in

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૦૨૬૯૨

૨૬૪૯૬૦

75677 11110

---

dclr-and@Gujarat.gov.in

જ. સુ (અપીલ)

કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ
૦૨૬૯૨

૨૬૨૩૭૭

75677 11110

---

---

કલેકટરશ્રી-૧(જ.સં)
૦૨૬૯૨

અવિકારીશ્રી

zL VFZP 0LP E8'
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શ્રીગોપાલભાઇ બામણીર્યા

નાર્યબ કલેકટરશ્રી

૦૨૬૯૨

શ્રી પી. િી. ગોંડલીર્યા

નાર્યબ કલેકટરશ્રી

zL lGCFZLSF ;]J[ZF

જન સંપકા

૨૬૩૬૨૦

૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮

૨૫૯૪૨૪

dso-and @ Gujarat.gov.in

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

263873

99784 05296

-

-

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૨૬૩૮૭૩

૭૫૬૭૦૧૦૪૫૮

૨૬૦૦૨૪

---

મ.ભો.ર્યો

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૦૨૬૯૨

૨૬૦૨૯૫

93741 20529

૨૬૪૭૦૦

---

સ્ટે મ્પ ડયટી
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કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

બામણીર્યા

અવિકારીશ્રી

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૦૨૬૯૨

૨૬૪૯૭૧

8980796243

---

---

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

10
11

શ્રી સી.બી. રાઠિા

લચટનીશ ટુ કલેકટર

;]PzL DC[`JZL ZF9M0

મામલતદાર

૦૨૬૯૨

૨૬૪૩૭૪

90997 95503

૨૬૧૫૭૫

આણંદ
૦૨૬૯૨

૨૪૩૨૨૨

97252 11101

૨૪૩૨૨૨

chitnis-and@ Gujarat.

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની

gov.in

કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ
---

સરકીટ હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, અમલ ડેરી

ડીઝાસ્ટર સેલ
12
13

શ્રી રામદે િવસિંહ ચાિડા

ના.મામ.(પી.એ)

શ્રી ફતેવસિંહ

્યુન

સામે,જજ. પંચાર્યત પાસે,આણંદ
૦૨૬૯૨

૨૬૨૨૭૧

૯૯૧૩૩૫૫૮૧૮

૨૬૧૫૭૫

---

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

---

---

---

---

---

કલેકટર કચેરી, આણંદ

કમગચારી સંવગગ (જમીન શાખા)
૧

શ્રી કે. કે િાલા

ના. મામ, જમન.૧

શ્રી ર્યવતન ભાડજા

ના. મામ, જમન.૨

શ્રી રોબીન મેકિાન

ના. મામ, જમન.૩

૪

શ્રીમતી .કે. જી. ઠાકર

ના.મામ,જમન – ૪

૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

૫

શ્રી

કલાકા , લેન્ડ-ર

૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

શ્રી કૌવશકભાઈ રાણા

કલાકા , લેન્ડ-૪

શ્રી

કલાકા , લેન્ડ-૩

શ્રી આર.એમ.૫રીખ

કલાકા , લેન્ડ-૧

૨
૩

૬
૭
૮

૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

૯૪૨૬૩૩૨૭૯૮

૨૬૧૫૭૫

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

૯૯૨૪૪ ૪૮૨૮૪

૨૬૧૫૭૫

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

૮૧૪૧૩ ૬૨૪૧૧

૨૬૧૫૭૫

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની

ઇચા

કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ
૯૯૨૪૭ ૨૨૫૫૬

૨૬૧૫૭૫

---

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –
કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

૯૭૨૫૭ ૭૧૨૦૭

૨૬૧૫૭૫

---

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

૨૬૧૫૭૫

--

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ
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૦૨૬૯૨

૨૬૩૮૭૨

૯૫૫૮૮ ૧૬૭૩૯

૨૬૧૫૭૫

---

કલેકટર કચેરી, મહીકેનાલ કોલોની
કમ્પાઉન્ડ, ગણેશ ચોકડી,આણંદ

વિટ ૧ , ૨ અને ૪ શાખા
૧

શ્રી રોલબન મેકિાન

ના. મામ,

૦૨૬૯૨

૨૬૯૭૧

૮૧૪૧૩ ૬૨૪૧૧

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૨

શ્રીમતી શીતલ પટેલ

ઇચા, ના. મામ,

૦૨૬૯૨

૨૬૪૮૭૦

૯૧૭૩૧ ૨૦૦૬૯

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૨

શ્રી એચ. આર. સેિક

કલાકા ,

૦૨૬૯૨

૨૬૪૯૭૧

૯૮૩૨૦૯૨૭૫૦૧

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૩

શ્રી કે. એસ. ગોરહલ

કલાકા , િહટ-ર

૦૨૬૯૨

૨૬૪૯૭૧

૯૭૨૩૩ ૦૯૪૨૦

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૪

શ્રી પી.એમ.ઠાકોર

કલાકા , િહટ-૪

૦૨૬૯૨

૨૬૪૮૭૦

૯૮૯૮૧૩૦૧૫૫

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૫

શ્રી એસ.એન.ચાિડા

્યુન િહટ-૪

---

-ઉપર મુજબ –

ADM-4

િહટ-૧

---

---

---

નાની બચત શાખા
૧

શ્રીમતી શીતલ પટેલ

ના. મામ, ઇચા

૦૨૬૯૨

૨૬૪૮૭૦

૯૧૭૩૧ ૨૦૦૬૯

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૨
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કલાકા , નબર્ય

૦૨૬૯૨

૨૬૪૮૭૦

---

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

હિસાબી શાખા
૧

સુશ્રી ટી.એસ.ભટ્ટ

ના. મામ, ઇ’ચા

૦૨૬૯૨

૨૬૪૯૨૮

૮૮૪૯૭ ૯૯૭૦૮

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૨

સુશ્રી વનર્યતી મકિાણા

કલાકા

૦૨૬૯૨

૨૬૪૯૨૮

૮૩૨૦૬ ૫૮૧૪૮

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૩

સુશ્રી ટી.એસ.ભટ્ટ

કલાકા

૦૨૬૯૨

૨૬૪૯૨૮

૮૮૪૯૭ ૯૯૭૦૮

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૪

શ્રી નટુભાઈ પી. પરમાર

્યુન

---

-ઉપર મુજબ –

--રજીસ્રી શાખા

૧

શ્રી એ. એ. પટેલ

ના. મામ

૦૨૬૯૨

---

૮૪૯૦૮૮૦૯૭૨

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૨

શ્રી બી. એલ. મેર

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૯૭૨૪૬ ૯૮૮૯૯

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૩

શ્રી જીગર જે. ચૌિરી

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૭૬૯૮૨ ૨૨૩૦૦

૨૬૧૫૭૫

---
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-ઉપર મુજબ –

ચટ
ં ણી શાખા
૧

શ્રી જે. ડી. પટેલ

ના. મામ

૦૨૬૯૨

૨૬૦૨૯૫

---

૨૬૪૮૭૬

---

-ઉપર મુજબ –

૨

શ્રી અક્ષર્ય ૫ટેલ

ના.મામ

૦૨૬૯૨

૨૬૦૨૯૫

૯૪૨૯૬ ૦૨૮૮૧

૨૬૪૮૭૬

---

-ઉપર મુજબ –

૩

શ્રી

કલાકા

૦૨૬૯૨

૨૬૦૨૯૫

૮૩૪૭૮ ૮૦૪૫૫

૨૬૪૮૭૬

---

-ઉપર મુજબ –

૪
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૦૨૬૯૨

૨૬૦૨૯૫

૯૦૩૩૫ ૨૮૩૧૯

૨૬૪૮૭૬

---

-ઉપર મુજબ –

૫

શ્રી ડી. એન. બ’હમભટૃ

ના.મામ. ગ્રા.પં.ચુ ં

---

---

-ઉપર મુજબ –

૯૯૭૪૦ ૨૪૨૮૪

---

---

-ઉપર મુજબ –

૮૯૮૦૪૬૧૯૫૮

---

---

-ઉપર મુજબ –

---

---

૯૭૨૬૮ ૬૨૫૭૩
સમાજ સરક્ષા શાખા

૧

સુશ્રી રં જનબેન

ઇ.ચા ના. મામ

ર

સુશ્રી સમીના ૫ઠાણ

કલાકા

---

---

મિેકમ શાખા
૧

શ્રી કે. જી. ઠાકર

ના. મામ, ઇ ચાર્જ

૦૨૬૯૨

---

૯૯૨૪૭ ૨૨૫૫૬

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૨

શ્રી એસ. એસ. બારીઆ

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૮૩૪૭૫ ૭૨૮૮૩

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૩

સુશ્રી આર. કે. પટેલ

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૯૪૨૮૩ ૫૪૧૭૫

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

ફોજદારી શાખા
૧

શ્રી ચૈતન્ર્ય સણ્ઘાણી

ના.મામ

૦૨૬૯૨

---

૯૮૯૮૭૦૬૫૩૦

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૨

શ્રી એલ. જી. પરમાર

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૯૯૭૪૧ ૮૧૦૫૬

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

૩

શ્રી િી. કે પરમાર

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૯૨૬૫૫૨૩૩૬૩

૨૬૧૫૭૫

---

-ઉપર મુજબ –

---

-ઉપર મુજબ –

ગણોત શાખા
૧

શ્રી રાજેશ કાનુડાિાલા

ના. મામ
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૦૨૬૯૨

---

૯૯૦૪૧ ૬૫૧૬૫

---

૨

શ્રી સ્િતંત્રચૌહાણ

ના. મામ

૦૨૬૯૨

---

૭૬૦૦૭૩૦૦૭૮

---

---

-ઉપર મુજબ –

૩

શ્રી િી. એચ. પાિરા

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૯૪૨૯૨ ૨૮૬૯૧

---

---

-ઉપર મુજબ –

૪

શ્રી સી. ટી. દે સાઈ

કલાકા

૦૨૬૯૨

---

૯૫૭૪૪ ૦૦૦૧૮

---

---

-ઉપર મુજબ –

મ.ભો.યોજના
૧

શ્રી આર. િી. સોલંકી

ના. મામ

૦૨૬૯૨

---

૯૯૭૪૦ ૨૪૨૮૪

૨૬૦૦૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

૨

શ્રી

ના. મામ

૦૨૬૯૨

---

---

૨૬૦૦૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

૩

શ્રી ડાભી

્યુન

---

---

---

---

-ઉપર મુજબ –

પરવઠા શાખા
૧

શ્રી વિજર્ય.એમ.૫ટેલ

ના. મામ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૬૨૦

૯૬૮૭૯ ૯૧૧૯૮

૨૫૯૪૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

૨

સુશ્રી એસ . ડી. ડુલેરા

ના. મામ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૬૨૦

૭૫૭૪૮૪૭૫૭૦

૨૫૯૪૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

૩

શ્રી પી. એમ. પટેલ

ના. મામ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૬૨૦

૯૯૨૫૭ ૧૧૮૭૧

૨૫૯૪૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

૪

શ્રી દી૫ીેન ૫ડર્યા

ના. મામ

૦૨૬૯૨

૨૬૩૬૨૦

૯૪૨૯૭ ૪૩૦૪૧

૨૫૯૪૨૪

૪

શ્રી એ. એસ. પઠાણ

કલાકા

૦૨૬૯૨

૨૬૩૬૨૦

૯૪૨૬૬ ૯૨૬૯૯

૨૫૯૪૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

૫

શ્રી રકિંજલ સી. ડાભી

કલાકા

૦૨૬૯૨

૨૬૩૬૨૦

--

૨૫૯૪૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

૬

શ્રી વનરિ પટેલ

કલાકા

૦૨૬૯૨

૨૬૩૬૨૦

૯૪૨૮૬ ૪૩૧૦૮

૨૫૯૪૨૪

---

-ઉપર મુજબ –

- ૨૪૩૨૨૨

---

મામલતદારશ્રી ડીઝાસ્ટર કચેરી,

ડીઝાસ્ટર શાખા
૧
૨

શ્રી હર્ાદભાઇ જલ્લુ

ના. મામ, રડઝાસ્ટર

શ્રી

કલાકા

૦૨૬૯૨

૨૪૩૨૨૨

-

-
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૦૨૬૯૨

૨૪૩૨૨૨

---

સરકીટ હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આણંદ
૨૪૩૨૨૨

---

-ઉપર મુજબ –

(૧૦) વિવનર્યોગમાં જોગિાઈ કર્યાા મુજબ મહેનતાણાની પધ્િવત સરહત દરે ક અવિકારી અને
કમાચારીને મળતુ ં માવસક મહેનતાણુ ં (તા. ૩૧/૦૫/ર૦૧૯ ની સ્સ્થતીએ)
૧૧.૧ નીચેના નમનામાં મારહતી આપો.
ક્રમ

નામ

હોદ્દો

માવસક

િળતર

વિવનર્યમમાં

મહેનતાણુ ં કુલ

ભથ્્ુ ં

જણાવ્ર્યા મુજબ

પગાર (રૂ|. માં)

મહેનતાણુ ં નકકી
કરિાની
કાર્યાપધ્િવત

૧
૨

શ્રી રદલીપકુ માર રાણા

કલેકટરશ્રી

આઈ.એ.એસ

શ્રી પી . સી. ઠાકોર

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી

(જી.એ.એસ)

૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

શ્રી િાર્ય.ડી.ગોરહલ
શ્રી િાર્ય.ડી.ગોરહલ
શ્રીગોપાલભાઇ બામણીર્યા

zL VFZ 0LP E8'
શ્રીગોપાલભાઇ બામણીર્યા

zL 5LP JLP UM\0,LIF
શ્રીમતી એચ.સી. ૫ટે લ

નાર્યબ કલેકટરશ્રી જ. સુ
(અપીલ)
ઇ’ચા, નાર્યબ કલેકટરશ્રી૧(જ.સં)
જજલ્લા પુરિઠા અવિકારીશ્રી

GFIA lH<,F R]\86L
VlWPzL
નાર્યબ કલેકટરશ્રી મ.ભો.ર્યો
ચાર્જ
નાર્યબ કલેકટરશ્રી સ્ટે મ્પ ડયટી
મામલતદાર ચુટણી

૧૦૫૬૨૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૧૨૩૫૨/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૬૭૪૧૪/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૬૭૪૧૪/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૭૮૯૩૫

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૭૮૯૩૮

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૭૮૯૩૫/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૬૫૯૫૫/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૮૪૬૨૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

સુ.શ્રી વનહારીકા સુિેરા

જન સંપકા અવિકારીશ્રી

૪૯૬૪૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

શ્રી સી.બી. રાઠિા

લચટનીશ ટુ કલેકટર આણંદ

૮૨૦૨૭/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૫૧૩૫૫/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

શ્રીમતી મહેશ્વરી રાઠોડ

મામલતદાર ડીઝાસ્ટર સેલ
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૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

૧૩
૧૪

શ્રી રામદે િવસિંહ ચાિડા
શ્રી ફતેવસહ

ના.મામ.(પી.એ)

૪૬૮૦૭/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ
૨૦૧૬ મુજબ
આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

્યુન

૨૦૧૬ મુજબ

૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦

શ્રી કૌવશક િાલા
શ્રી ર્યવતન ભાડજા
શ્રી રોલબન મેકિાન
શ્રીમતી .કે. જી. ઠાકર
શ્રી

ના. મામ, જમન.૨
ના. મામ, જમન.૩, ઇચા
ના.મામ,જમન – ૪
કલાકા , લેન્ડ-ર

શ્રી કૌવશકભાઈ રાણા
શ્રી

કલાકા , લેન્ડ-૪
કલાકા , લેન્ડ-૩

શ્રી આર.એમ. ૫રીખ
શ્રી રોબીન મેકિાન
શ્રીમતી શીતલ પટેલ
શ્રી એચ. આર. સેિક
શ્રી કે. એસ. ગોરહલ
શ્રી પી.એમ.ઠાકોર
શ્રી એસ.એન.ચાિડા
શ્રીમતી શીતલ પટેલ
સુશ્રી

ના. મામ, જમન.૧

l5|ર્યાંશી

૫ટેલ

કલાકા , લેન્ડ-૧
ના. મામ
ઇચા, ના. મામ, ADM-4
કલાકા , િહટ-૧
કલાકા , િહટ-ર
કલાકા , િહટ-૪
્યુન િહટ-૪
ના. મામ, ફરરર્યાદ વનિારણ
કલાકા , નબર્ય
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૬૪૮૭૬/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૪૫૪૯૯/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૭૩૧૩૨/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

--

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૪૧૦૩/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

--

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૩૨૫૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૬૮૧૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૦૫૫૨/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮

સુશ્રી ટી.એસ.ભટ્ટ
સુશ્રી વનર્યતીબેન મકિાણા
સુશ્રી ટી.એસ.ભટ્ટ
શ્રી નટુભાઈ પી. પરમાર
શ્રી એ. એ. પટેલ
શ્રી બી. એલ. ખેર
શ્રી જીગર જે. ચૌિરી
શ્રી જે. ડી. પટેલ
શ્રી જે. જે. ૫ટેલ
શ્રી

5LP

બીP

5|HF5TL

zL 5LPV[P 5|HF5TL
શ્રી અક્ષર્ય કે. પટેલ
શ્રી એમ.આઇ.૫રમાર
શ્રી િી.

5L.

િાળંદ

શ્રી િી .એન સોલંકી
શ્રી િી. ડી. ડોડીર્યા
શ્રી આર.એમ. જુનજા
ે
શ્રી એસ.એમ.૫રમાર

ના. મામ, ઇ’ચા
કલાકા
કલાકા
્યુન
ના. મામ
કલાકા
કલાકા
ના. મામ, ચુટણી
ં
ના.મામ, ચુટણી
ં
કલાકા
ના.મામ ચુટં ણી
ના. મામ. ચુટણી
ં
ના. મામ. ચુટણી
ં
ના. મામ. ચુટણી
ં
ના. મામ. ચુટણી
ં
કલાકા
કલાકા
કલાકા
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૨૫૭૩૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૫૭૩૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૫૭૩૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૨૬૨૬/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૫૨૮૫૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૨૯૪૫/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૫૭૫૯૨/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૫૨૮૫૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૪૮૬૬/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૪૩૮૯૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

૪૯
૫૦
૫૧
૫૨
૫૩
૫૪
૫૫

શ્રીિાર્ય. આઇ. સૈર્યદ
શ્રી આર.કે ૫ટેલ
શ્રી આર.એ. ૫ટેલ
શ્રી કે. જી. ઠાકર
શ્રી એસ. એસ. બારીઆ
સુશ્રી આર. કે. પટેલ
શ્રી ચૈતન્ર્ય સાઘાણી

કલાકા
કલાકા
કલાકા
ના. મામ, ચાર્જ
કલાકા
કલાકા

ડે.ચીટનીશશ્રી

૩૪૧૪૪/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૫૭૩૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૭૩૧૩૨/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૩૫૯૨/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૫૭૩૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૪૫૪૯૯/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

૫૬

શ્રી એલ. જી. પરમાર

કલાકા

૨૫૭૩૮/-

ઊપર મુજબ

૫૭

શ્રી િી. કે પરમાર

કલાકા

૨૫૭૩૮/-

ઊપર મુજબ

૫૮

શ્રી સ્િતંત્ર ચૌહાણ

ના. મામ

૪૫૫૬૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૫૨૭૪૭/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૫૯

શ્રી રાજેશભાઇ કાનુડાિાલા

ના. મામ

૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

૬૦

શ્રી િી. એચ. પાિરા

કલાકા

૨૪૮૬૬/-

ઊપર મુજબ

૬૧

શ્રી સી. ટી. દે સાઈ

કલાકા

૨૨૭૯૫/-

ઊપર મુજબ

૬૨

શ્રી વિજર્ય. એમ. ૫ટેલ

ના. મામ સ્લાર્ય

૫૨૭૪૭/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૪૪૧૯૧/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૭૧૭૭૮/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૧૯૯૫૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮

સુશ્રી એસ . ડી. ડુલેરા
શ્રી દીપેન પંડયા
શ્રી પી. એમ. પટેલ
શ્રી િી.એન. ૫ટેલ
શ્રી એ. એસ. પઠાણ
શ્રી રકિંજલ સી. ડાભી

ના. મામ
ના.મામ
ના. મામ
ના. મામ
કલાકા
કલાકા
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૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

૨૦૧૬ મુજબ

૬૯

શ્રી વનરિ પટેલ

કલાકા

૨૪૮૬૬/-

ઊપર મુજબ

૭૦

શ્રી હર્ાદભાઇ જલ્લુ

ના. મામ(પુર)

૩૮૦૯૦/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ

૭૧

સુ.શ્રી સમીના એ પઠાણ

કલાકા

૨૩૫૯૨/-

આર. ઓ. પી. રૂલ્સ
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૨૦૧૬ મુજબ
૨૦૧૬ મુજબ

(૧૧) પ્રત્ર્યેક સંસ્થાને ફાળિેલ અંદાજપત્ર તમામ ર્યોજનાઓ, સલચત ખચા અને કરે લ ચુકિણી અંગે અહેિાલોની વિગતો વિકાસ, વનમાાણ
અને તકવનકી કાર્યો અંગે જિાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
૧૨.૧ જદી જદી યોજનાઓ અન્વયે જદી જદી પ્રવ ૃધિઓ માટે અંદાજપત્રની ધવગતોની માહિતી. વષગ – ૨૦૧૯ –૨૦૨૦
અ.

પ્રવ ૃધત

યોજનાન ં નામ / સદર

નં.

પ્રવ ૃધત

પ્રવ ૃધતના

સ ૂચચત રકમ

મંજૂર થયેલ

છુટી કરે લ /

છે લ્લા વષગન ં

કાયગની ગણવ:ભ

શરૂ

અંતની

(કરોડ)

રકમ (કરોડ)

ચકવેલ રકમ

ખરે ખર ખચગ

માટે સંપ ૂણપણે

કયાગ ની

અંદાજેલ

તારીખ

તારીખ

(િપ્તાની સંખ્યા)

કામગીરી માટે
જવાબદાર
અધિકારી

૧

મધ્ર્યાહન ભોજન

પ્રાથવમક અને

ર્યોજના ૨૨૩૬ –

ઉચ્ચ પ્રાથવમક

પોર્ણ

--

૧૮.૪૧

૧૮.૨૨

૧૮.૨ર (૪)

૧૮.૨૨

નાર્યબ
કલેકટર,

શાળાના

મભોર્યો,

વિિાથીઓને

મામલતદારશ્રી

મધ્ર્યાહન ભોજન
પરૂ પાડવુ ં અને
તેન ું સંચાલન
અને વનરીક્ષણ
કરવુ ં
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૧૯૮૪

(૧૨) સિાયકી કાયગક્રમોના અમલ અંગે ની પધ્િધત
કાર્યાક્રમ / ર્યોજનાનું

મુખ્ર્યમંત્રીશ્રી રાહત ફંડ

નામ

વનરાિાર વ ૃઘ્ઘ અને

સંકટમોચન (રાષ્ટ્રીર્ય કુટુંબ

વનરાિાર વિિિાઓના પુન: સ્થાપન

અપંગોને આવથિક સહાર્ય

સહાર્ય ર્યોજના)

માટે આવથિક સહાર્યની ર્યોજના

ર્યોજના( અંત્ર્યોદર્ય)
કાર્યાક્રમ / ર્યોજનાનો

ુ
સમર્ય ગાળો નકકી નથી, મહેસલ

સમર્ય ગાળો

કાર્યાક્રમનો ઉદ્દે શ

૬૦ િર્ા કે તેથી િઘુ

ગબીબી રે ખા નીચે જીિતા

મરહલા અને બાળ વિકાસના ઠરાિ

વિભાગ તરફથી હક
ુ મ થર્યેથી સહાર્ય ઉંમર ઘરાિનારને કે

કુટુંબના મુખ્ર્ય કમાઉ વ્ર્યકવતનુ ં

તા.૦૮/૩/૨૦૧૯થી ૧૮ િર્ાથી િઘુ

ચુકિણીના ચેકો અપાર્ય છે .

૨૧ િર્યનો પુત્ર ન

કુદરતી / અકસ્માત થી મ ૃત્યુ

ઉંમરની વિઘિા લાભાથીને રૂ।.૧૨૫૦/-

હોર્ય તેમને આજીિન

થાર્ય તે કુટુંબને લાભ

આજીિન સહાર્ય તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯થી

સહાર્ય મળે છે .

મળિા૫ીાત્ર છે .

આ૫િાનું ઠરાિેલ છે .

કુદરતી આફતો, ભારે િરસાદ અને

વનરાિાર અશકતોને

કુટુંબની

પુરના/અકસ્માતના પ્રસંગે થર્યેલ

સહાર્ય કરિાનો આશર્ય.

વ્ર્યરકતના કુદરતી/ અકસ્માત તેમજ તાલીમ આપી પગભર કરિા

મુખ્ર્ય

કમાનાર વિિિાઓને આવથિક સહાર્ય કરિાનો

ૃ કના કુટુંબને સરકારી
મ ૃત્યુઓમાં મત

ના

સહાર્ય આપિામાં આિે છે . તે સાથે

સંજોગોમાં રૂા.૨૦,૦૦૦/-સહાર્ય

પેટલી જ સહાર્ય મુખ્ર્યમંત્રીશ્રીના

માટે ની કેન્ર સરકારશ્રી ધ્િારા

રાહત ફંડમાંથી આપની મ ૃતકના

ઉચ્ચક રોકડ સહાર્ય આપિાનો

કુટુંબીજનોને મદદરૂપ બનિાનો છે .

છે .

કારણોસર

મ ૃત્યુના માટે નો છે .

કાર્યાક્રમના ભૌવતક અને

કુદરતી આફતો ગમે તે સમર્યે

નાણાંકીર્ય લક્ષર્યાંકો

આિતી હોઈ લક્ષાંકો નકકી કરિા

વિિિાઓના પુન: સ્થાપન માટે આવથિક

(છે લ્લા િર્ા માટે)

શકર્ય નથી.

સહાર્ય ર્યોજનાની કામગીરી થાર્ય છે .
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રૂ।. લાખમાં

રૂ।. લાખમાં

મામલતદારશ્રીઓ ઘ્િારા વનરાિાર

પ્રકરણ : ૧૪ ( વનર્યમ સંગ્રહ – ૧૩ )
આપેલ રાહતો, પરવમટ કે અવિકૃત મેળિનારની વિગતો
કાર્યાક્રમનું નામ

નાની બચતમાં રોકાણ

સોલેશ્ર્યમ સ્કીમ, ૧૯૮૯

પ્રકાર

એજન્સી

િળતર સંબિ
ં ી

ઉદ્દે શ

ભંડોળ, લોકોના નાણાંની સલામતી, સામાજીક વિકાસ

પામનારને તેમજ મત્ૃ યુ થાર્ય તો તેના િારસને મદદરૂપ થવુ ં

નકકી

કરે લ

લક્ષર્યાંક ................... કરોડ

લક્ષર્યાંક નકકી થઈ શકે નહી.

(છે લ્લા િર્ા માટે)
ઈજાગ્રસ્ત પોતે અથિા મ ૃત્યુના રકસ્સામાં િારસદાર

પાત્રતા

પુખ્ત િર્ય, એસ.એસ.સી. પાસ

પાત્રતા માટેના માપદં ડો

વનર્યત નમુનામાં તમામ પુરાિા સાથેની અરજી, પુરાિા :- નમુના નં. ૧માં અરજી નમુના નં. ૨માં બે સાક્ષી રૂબરૂ અરજદારની
શાળા

છોડર્યાનું પ્રમાણપત્ર,

માકા શીટ,

રે શનકાડા ,

બે સહી,નમુના નં. ૩માં તપાસણી અવિકારીનો અહેિાલ. ફોમા નં. ૫માં

ે રી, અકસ્માત અંગેની એફ.આઈ.આરની નકલ, પંચનામુ,ં ઈન્કિેસ્ટ
પ્રવતષ્ટ્ઠીત વ્ર્યરકતએ આપેલ ચારરત્ર્ર્ય પ્રમાણપત્ર તથા બાંહિ
એફીડેિીટ

રીપોટા ની નકલ મ ૃત્યુ રકસ્સામાં પી.એમ. રીપોટા ની નકલ તેમજ મરણનો
દાખલો. એકથી િધુ િારસના રકસ્સામાં રકમ અરજદારને ચુકિિા અંગેની
અન્ર્ય િારસોની સંમવતનો તપાસણી અવિકારી રૂબરૂનો જિાબ તેમજ
પેઢીનામુ ં ઈજા સંબિ
ં ી ડોકટરના રીપોટા ની નકલ, અકસ્માત કરનાર િાહન
ભાગી છુટે લા હોિા અંગેનો પોલીસ સ્ટે શનનો દાખલો.

લાભ મેળિિાની પદ્ધવત
રાહત

પરવમટ

વનર્યત નમુનામાં તમામ પુરાિા સાથે અરજી

/ િધુમાં િધુ ત્રણ િર્ા

વનર્યત નમુનામાં અરજી કરિી.
િીમા કંપની ધ્િારા નકકી થતી રકમ એક િખત

અવિકૃતની સમર્ય મર્યાાદા
અરજી ફી

નથી
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અરજી ઉપર રૂ।. ૩/- નો કોટા ફી સ્ટે મ્પ ચોટાડિો.

અરજીનો નમનો

વનર્યત નમુનામાં અરજી

વનર્યત નમુનામાં અરજી

લબડાણોની ર્યાદી

પિા જરૂરીર્યાતોના કોલમમાં દશાા વ્ર્યા મુજબ

ઉપર પિા જરૂરરર્યાતોના કોલમ સામે દશાા વ્ર્યા મુજબના પુરાિાઓ અરજી
સાથે બીડિા

લબડાણોનો નમુનો

- ઉપર મુજબ -

Adm.2/D/RTI Act -05(1 -17)-2019.Mudda

-----

(૧૫) મારહતી મેળિિા માટે નાગરરકોને ઉપલબ્િ સિલતોની વિગતો.
લોકોને માહિતી મળે તે માટે આ કચેરી ધ્વારા અપનાવાયેલ સાિનો, પધ્િધતઓ તથા સવલતોની
ધવગતો નીચે મજબ છે .

૧.

કચેરી ગ્રંથાલય : કલેકટર કચેરી, આણંદ

૨.

નાટક અને શો :-

૩.

વતગમાન પત્રો : લોક ફહરયાદ કાયગક્રમ અંગે વતગમાન પત્રોમાં જાિેર ખબર આપી લોકોને જે
અરજદારોને તેમની અરજીઓ અંગે સંબધં િત ખાતા તરફથી પ્રત્યતર મળે લ ના િોય તેવા
હકસ્સામાં અરજીઓ મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે . આવી અરજીઓની સનાવણી માટે
અરજી મોકલી આપના નાગહરકો અરજી મોકલ્યા બાદ ચોથો ગરૂવારે કલેકટર કચેરી ખાતે
િાજર રિી પોતાનો જવાબ મેળવી શકે છે .

૪.
૫.

પ્રદશગનો :નોટીસ બોડગ : કચેરીમાં નોટીસ બોડગ રાખેલ છે જેની ઉપર અગત્યની અને જનતાને જાણવા
જોગ નોટીસો ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવે છે .

૬.

કચેરીમાં રે કડગ ન ં ધનરીક્ષણ : રે કડગ શાખામાં અરજી આપી જરૂરી ફી ભરી કચેરી સમય દરમ્યાન
રે કડગ ન ં ધનરીક્ષણ થઈ શકે છે .

૭.

દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવાની પધ્િધત : નકલ માટે રે કડગ શાખામાં અરજી કરવી જરૂરી
છે . નકલ માટે ની અરજી મળ્યેથી નકલ કારકન જે તે શાખા પાસેથી નકલની માંગણી
વાળા અસલ પ્રકરણ / ફાઈલ મેળવી ખપ પરતી જરૂરી નકલ કરી જરૂરી ફી વસલ કરી
નકલ આપે છે .

૮.

ઉપલબ્િ મદતી ધનયમ સંગ્રિ : સરકારી પસ્તકાલય, લાલ દરવાજા, ભદ્ર, અમદાવાદ.
ખાતેની મળી શકે છે .

૯.

જાિેર તંત્રની વેબસાઈટ : કલેકટર કચેરીની વેબસાઈટ
anand.gujarat.gov.in
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AND anand.nic.in

મારહતીના અવિકાર અવિવનર્યમ હેઠળ વિભાગિાર નકકી થર્યેલ પબ્લીક ઓથોરીટી, જે તે પબ્લીક ઓથોરીટી હેઠળ વનયુકત થર્યેલ જાહેર મારહતી
અવિકારી, મદદનીશ જાહેર મારહતી અવિકારી અને એપેલેટ ઓથોરીટીની વિગતો દશાાિત ું પત્રક
વિભાગનું નામ

વિભાગ હેઠળની

પબ્લીક ઓથોરીટી (કચેરી) નુ ં

વનયુકત થર્યેલ જાહેર મારહતી

વનયુકત થર્યેલ મદદનીશ

પ્રથમ વનયુકત થર્યેલ

પબ્લીક ઓથોરીટીનો

નામ

અવિકારી

જાહેર મારહતી અવિકારી

એપેલેટ ઓથોરીટી

(૩)

(૪)

(૫)

(૬)

ક્રમાંક
(૧)

(૨)

ુ વિભાગ
મહેસલ

૧

કલેકટર કચેરી

નાર્યબ કલેકટરશ્રી, જમીન

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

સુિારણા

(ગણત)

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

૨

જજલ્લા આર્યોજન કચેરી

જજલ્લા આર્યોજન અવિકારીશ્રી

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

૩

જજલ્લા પુરિઠા અવિકારીની

જજલ્લા પુરિઠા અવિકારીશ્રી

મુખ્ર્ય પુરિઠા વનરીક્ષકશ્રી

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

નાર્યબ જજલ્લા ચુટણી
ં

નાર્યબ જજલ્લા ચુટણી
ં

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

અવિકારીશ્રી ની કચેરી

અવિકારીશ્રી

નાર્યબ કલેકટર મ.ભો.ર્યો.ની

નાર્યબ કલેકટરશ્રી, મ.ભો.ર્યો

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

નાર્યબ કલેકટરશ્રી – ૧

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

પ્રાન્ત અવિકારીશ્રી તમામ

વશરસ્તેદારશ્રી

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

મદદનીશ ભસ્તર શાસ્ત્રીશ્રી

ઓ.એસ, મદદનીશ ભસ્તર

વનિાસી અવઘક કલેકટરશ્રી

કચેરી
૪
૫

કચેરી
૬

નાર્યબ કલેકટરશ્રી, જમીન
સંપાદન

૭

પ્રાન્ત કચેરી આણંદ, બોરસદ,

૮

મદદનીશ ભસ્તર શાસ્ત્રીશ્રી ની

Adm.2/D/RTI Act -05(1 -17)-2019.Mudda

ખંભાત અને પેટલાદ
કચેરી

શાસ્ત્રી

ુ વિભાગ
મહેસલ

૯

કલેકટર કચેરી

જનસંપકા અવિકારીશ્રી

નાર્યબ

મામલતદારશ્રી,

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી

એડીએમ, રે કડા , રજીસ્રી,
યુઆઈડી, િસ્તી ગણતરી,
ફરીર્યાદ વનિારણ, ,
૧૦

ચીટનીશ શાખા

ચીટનીશશ્રી

ના.મામ. મહેકમ,

નાની

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી

બચત શાખા, જમન ૧ થી
૪, નાર્યબ રહસાનીશશ્રી,
નાર્યબ ચીટનીશશ્રી,
૧૧

ચુટણી
ં
શાખા (રાજર્ય ચુટણી
ં

--

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી

પંચ)
૧૨

સમાજ સુરક્ષા શાખા

જનસંપકા અવિકારીશ્રી

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી

૧૩

ડીઝાસ્ટર શાખા

મામલતદારશ્રી, ડીઝાસ્ટર

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી

૧૪

મામલતદારશ્રી વસિંચાઈદર

મામલતદારશ્રી, વસિંચાઈદર

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

વનિાસી અવિક કલેકટરશ્રી

િસુલાત કચેરી, આણંદ

િસુલાત

૧૫

મામલતદાર કચેરી (તમામ)

મામલતદારશ્રી (તમામ)

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

પ્રાન્ત અવિકારીશ્રી

૧૬

મામલતદાર અને

મામલતદાર અને કૃવર્પંચશ્રી

નાર્યબ મામલતદારશ્રી

નાર્યબ કલેકટરશ્રી, જમીન

કૃવર્પંચશ્રીની કચેરી

તમામ
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સુિારણા

List Appelate Officers
Collector Office, Anand Dist.: Anand
Appelate
Authorities

Designation

Collector

Resident
Additional
Collector
Appelate Prant Officer
Authorities

Deputy
Collector Land
Reform &
Appeal
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Office Address

STD
code

02692

Phone
No.

Fax No.

E –Mail ID

Collector Office,
Mahi canal Collony,
Ganesh Chokdi,
Anand
Collector Office,
Mahi canal Collony,
Ganesh Chokdi,
Anand
Prant Office, Anand

262271 261575 collector-and@gujarat.gov.in

02692 262040

261575 rdc-and@ gujarat.gov.in

02692 264045

261145 po-and@ gujarat.gov.in

Prant Office, petlad

02697 224953

Prant Office,
khambhat
Prant Office, Borsad

02698 224430

Collector
Office,Anand

02692 264960

02696 221021

Subject

Land,Magisterial,
Supply, Election
etc.
Land,Magisterial,
Supply, Election
etc.

Land, Magisterial,
Ele. etc.
225253 sdm-petlad@ gujarat.gov.in
Land, Magisterial,
Ele. etc.
221020 sdmkhambhat2351@gmail.com Land, Magisterial,
Ele. etc.
224440 po-borsad@ gujarat.gov.in
Land, Magisterial,
Ele. etc.
261575 dclr-and@gujarat.gov.in
Tenancy Act

માહિતી અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ કલમ-૪(૧)(ખ) મજબ
અત્રેની કચેરીન ં
Pro- Active Disclosure
તા.૦૧/૦પ/ર૦૧૯ ના રોજ
પ્રધસધ્િ કય.ગ
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