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તાવના
ભારત સરકાર ારા તા તરમાં કેન્દર્ અને રાજય સરકાર ી ારા ચલાવવામાં આવતી જુદી જુદી યોજનાઓની અમલવારી તથા તેને લગતી અગત્યની માિહતી મેળવવાના અિધકાર માટે માિહતી
ારા કરવામાં આવેલ છે . સબબ સરકાર ીની જુદીજુદી િવકાસની

(મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ - ૨૦૦૫ નું બીલ લોકસભામાં પસાર કરવામાં આવેલ છે .

નો અમલ ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ પૈકી આંકડાશાખાને લગતી યોજનાઓનો અમલ િજ લા કક્ષાએથી િજ લા પંચાયત

ારા કરાવામાં આવે છે . આ પર્કરણમાં િજ લા પંચાયતની આંકડા શાખા

ારા અમલ કરવામાં

આવતી યોજનાઓ અને યોજનાઓનાં સંકલનની માિહમી કર્મ નં. ૧ થી ૧૭ પર્ફોમાર્માં તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . આશા છે કે આ ઉપયોગી માિહતી જાહેર જનતાને ઉપયોગી િનવડશે.
1.1 આ

ુ તકા (મા હતી અિધકાર અિધિનયમ 2005) ની

ાત

ૂિમકા

ગે

ણકાર

ે ન આપવાનાં હેત ુથી જાહેર સતામંડળોનાં િનયંતર્ણ હેઠળની
આ કાયદો તા.૧ર-૧૦-ર૦૦પ થી અમલમાં આવે છે . પર્ત્યેક જાહેર સતામંડળનાં કામકાજમાં પારદશક
ર્ તા અને જવાબદારીને ઉ જ
ે ના વધે છે .
માિહતી નાગરીકો મેળવી શકે તે માટે જરુરી છે . ભારતના દરે ક નાગિરકને જાણકારી મળે તે માટે આ કાયદો અિત મહત્વનો બની રહે છે . આનાથી નાગિરકોની પણ જાણકારી માટે ઉ જ
મ દરે ક નાગરીક સાક્ષર બન્યો છે તેમ દરે ક બાબતે નાગરીક જાણકાર બનશે. સાક્ષર બન્યા પછીનું બીજુ પાસુ માિહતીથી જાણકાર બનવાનું છે .
1.2 આ

ુ તકાનો ઉ ે શ / હ ુ

આ પુિ તકાનો ઉ ે શ ભારતનાં દરે ક નાગિરકને દરે ક બાબતે જાણકારી મળે તે છે .
1.3 આ

ુ તકા કઈ ય કત/સં થાઓ/સંગઠનો વગે રને ઉપયોગી છે ?

આ શાખામાંથી ઉપલબ્ધ આંકડાકીય માિહતી જાહેર તેમજ ખાનગી ક્ષેતર્ોને માગર્દશન
ર્ માટે ઉપયોગી બનશે લોકોને િવકાસની યોજનાઓ અંગેની જાણકારી મળશે.
1.4 આ

ુ તકામાં આપેલ મા હતી ંુ માળ ુ

જ રીયાત વાળી યિકતઓ આંકડાશાખામાંથી મેળવી શકશે.
યા યાઓ
માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-ર૦૦પ
કોઈ ય કત આ

ુ તકામાં આવર લેવાયેલ િવષયો અને વ ુ મા હતી મેળવવા માગે તો તે માટની સંપક ય કત.

ગુજરાત સરકારના િવિવધ ખાતા મારફત મંગાવવામાં આવેલ આંકડાકીય માિહતી અને જ રી ઉતારા
મથકે ફરજ બજાવતાં આંકડામદદનીશો પાસેથી
આ

ી િજ લા આંકડા અિધકારી, િજ લા પંચાયત, અમદાવાદ અને તેના િનયંતર્ણ હેઠળ તાલુકા

તે તાલુકા પુરતી મયાર્દીત માિહતી મળી શકશે.

ુ તકામાં ઉપલ ધ ન હોય તો મા હતી મેળવવા માટની કાયૅપ િત અને ફ

જ રી આંકડાકીય માિહતી મેળવવા અંગનુ ં પર્ાિપ્ત થાન તેમજ અતર્ેની આંકડાશાખામાં િનયત મુજબની ફી ભરી માિહતી મેળવી શકશે.
કરણ-ર : િનયમ સં હ-1 (સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો.)
ર.1

હરતં

ઉ ે શ / હ ુ.

આંકડાકીય માિહતીનું પર્ાપ્તી થાન, સરકાર ીની યોજનાઓની લ યાંક િસિધ્ધ , ઇ-ગર્ામ યોજનાની અમલવારી, િવકાસના કામોની જાણકારી.
ર.ર

હરતં

ંુ િમશન / ુ રં દશીપ ંુ (િવઝન)

સરકાર ીની યોજનાઓનુ ં પર્ગિતનુ ં સંકલન અને સમીક્ષા.
ર.3

હરતં નો ંુ કો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભ.

તા. ૦૧/૦૪/૧૯૬૩ થી પંચાયત રાજ ગુજરાત રાજયમાં અમલમાં આવેલ છે . ત્યારથી આંકડાશાખા મારફત આંકડાકીય તંતર્ સંગીન બનાવવુ ં અને િજ લાની પર્ગિતનુ ં સંકલન અને સમીક્ષા કરવી.
ર.4

હરતં ની ફરજોઃ િવકાસનાં

કામોનુ ં મોનીટરીંગ, સુપર્ત કરવામાં આવતી યોજનાના નાણાંની ફાળવણી.
ર.પ

હરતં

ની

ુ ય

ૃિ ઓ /કાય ઃ-

ઉપર મુજબ
ર.6

હરતં

વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને તે ંુ સં પત િવવરણ

(૧) આંકડાકીય માિહતીઓ િવિવધ કચેરીઓ મારફત મેળવી પર્કાિશત કરવી.
(ર) ભારત સરકાર ીની મોજણીઓ હાથ ધરવી.
(૩) િવકાસનાં કામો અંગે આયોજન પર્િકર્યાને ઝડપી બનાવવા મદદ પ થવુ.ં
(૪) િવકાસનાં કામોનુ ં સંકલન અને મોનીટરીંગ કરવુ.ં
(પ) િજ લા િવકાસ અિધકારી ીએ સ પેલ યોજનાઓની અમલવારી કરવી.
ર.7

હર તં ના રાજય,િનયામક કચેર , -દશ, જ લો, લોક િવગે ર તરોએ સં થાક ય માળખાનો આલેખ.

(૧) િનયામક ી, અથર્શા

અને આંકડાશા ની કચેરી, સેકટર-૧૮ ગાંધીનગર

(ર) િવકાસ કિમ ર ી, ગાંધીનગર
(૩) ખેતી િનયામક ી, ગાંધીનગર
(૪) પશુપાલન િનયામક ી, ગાંધીનગર
(પ) િજ લા અને તાલુકા પંચાયત
ર.8

હર તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટની લોકો પાસેથી અપે ાઓઃ

મોજણીઓમાં લોકો સાચી માિહતી પુરી પાડે

થી સાચા તારણો મેળવી િવકાસમાં પુવર્ આયોજન કરી શકાય.

ર.9 લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને પ ધિતઓઃ
સરકાર ીની સુચના મુજબ િજ લા પંચાયતનાં તાબા હેઠળની કચેરીઓનાં કમઁચારીઓ ારા લોક સહયોગ મેળવવો.
ર.10 સેવા આપવાના દખરખ િનયં ણ અને ફ રયાદ િનવારણ માટ ઉપલ ધ તં ઃ
િજ લા કક્ષાએ એક બારી પધ્ધિત શાખા ારા રજુ થયેલ અરજીઓ મેળવી િનકાલ કરવો.
ર.11

ુ ય કચેર અને

ુ દા

ુ દા તરોએ આવેલી અ ય કચેર ઓનાં સરનામાં

િજ લા કક્ષાએ - િજ લા આંકડા અિધકારી, િજ લા આંકડા અિધકારી ીની કચેરી, િજ લા પંચાયત, ભદર્, અમદાવાદ
તાલુકા કક્ષાએ - તાલુકા પંચાયત કચેરી.

ગર્ામ્ય કક્ષાએ - ગર્ામ પંચાયત કચેરી.
ર.૧૨ કચેરી શ થવાનો સમય - સવારનાં ૧૦:૩૦ કલાક કચેરી બંધ થવાનો સમય - સાંજનાં ૧૮:૧૦ કલાક
કરણ-3 :(િનયમ સં હ-ર) અિધકાર અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો.
હો ો :

કડા મદદનીશ

સતાઓ વહ વટ : જ લા

કડા અિધકાર

ુ ના
ચ

ુ બ
જ

સં થાનાં અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજોની િવગતો આપો.
િજ લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના આંકડા મદદનીશને બઢતી આપવી.
િજ લાની આંકડાકીય માિહતી એકતર્ કરી પર્કાિશત કરવી.
િજ લા િવકાસ અિધકારી વતી આયોજન મંડળના કામોની દરખા તો મોકલવી.
િજ લા િવકાસ અિધકારી વતી ઇ-ગર્ામ અંત ગ તર્ દરખા તો મોકલવી અને ગર્ામ પંચાયતને કોમ્પ્યુટર અને તેને સંલગ્ન સાધન સામગર્ી ફાળવવી.
નાણાંકીય ફરજો
ઇ-ગર્ામ યોજના અંતગતર્ નાણાકીય ગર્ાન્ટની ફાળવણી.
િજ લા અને તાલુકા પંચાયતના આંકડા મદદનીશ અને સંશોધન મદદનીશની કામગીરીનુ ં િનરીક્ષણ કરવુ.ં
આયોજન મંડળના કામોનુ ં મોનીટરીંગ કરવુ.ં
િજ લા િવકાસ અિધકારી વતી આયોજન મંડળના કામોની દરખા તો મોકલવી.
િજ લા િવકાસ અિધકારી સ પે તે ફરજો બજાવવી.
િજ લાની આંકડાકીય માિહતી એકતર્ કરી પર્કાિશત કરવી
િજ લા આંકડા અિધકારી સુચના મુજબ
િજ લા મથકના જથ્થાબંધ અને

ટક ભાવો મોકલવા (જીવન જ રી ચીજવ ત ુઓના)

મોજણીઓની કામગીરી
િજ લાની આંકડાકીય પરે ખાની કામગીરી
િવલેજ પર્ોફાઇલની કામગીરી
વેબસાઇટની માિહતી તૈયાર કરવી.
વાિષર્ક વહીવટી અહેવાલ તૈયાર કરવો.
આિથર્ક સામાિજક સમીક્ષા તૈયાર કરવી.
મુડી સ ન, પંચાયત તર મહેકમ અને વપરાશી ખચર્ ગર્ામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને િજ લા પંચાયત કક્ષાએ માિહતી મેળવી તૈયાર કરવી.
તાલુકા પંચાયતના આંકડા મદદનીશો પાસેથી બ્યુરો અને કિમ ર ીએ સ પેલ કામગીરીઓ તૈયાર કરવા માગર્દશર્ન અને કામગીરી પ ૂણર્ થયે
િજ લા આંકડા અિધકારી ી સ પે તેવી ફરજો બજાવવી.

તે કચેરીને સુપર્ત કરવી.

હો ો

સંશોધન મદદનીશ

સ ાઓ વહીવટી

૧

પર્ાદે િશક કક્ષાના આંકડાઓ મેળવી રજી ટરો િસરીઝવાર િનભાવવા

૨

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની મોજણીઓ હાથ ધરવી

૩

િજ લાને ફાળવવામાં આવેલ યોજનાકીય લ યાંક િસિધ્ધનુ ં રીપોટ ગઅને સમીક્ષા કરવી

અ ય ફરજો
૧

આંકડા સવંગર્ના મહેકમ અંગેની કામગીરી

૨

ઇ-ગર્ામ અંગેની તમામ કામગીરી કરવી.

૩

તાલુકા કક્ષાએથી મળે લ આયોજનના કામોની ખચર્ પર્ગિતનો અહેવાલ તૈયાર કરી િજ લા િવકાસ અિધકારી ીને સમીક્ષા માટે મોકલવો.

૪

િજ લા પંચાયતને સુપર્ત થયેલ ૮૦ ટકા નોમર્લ પ્લાન કીમ અને યિકતલક્ષી યોજનાઓનો માિસક / િતર્માિસક એહવાલ િવકાસ કિમ ર ીને મોકલવો તેમજ શાખા અિધકારી ીઓની
માિસક બેઠકમાં લ યાંક િસિધ્ધની સિમક્ષા કરવા અહેવાલ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી સમક્ષ રજુ કરવો.

૫

તાલુકા પંચાયતના આંકડા મદદનીશો પાસેથી બ્યુરો અને કિમ ર ીએ સ પેલ કામગીરીઓ તૈયાર કરવા માગર્દશર્ન અને કામગીરી પ ૂણર્ થયે

૬

તાલુકાના આંકડા મદદનીશોની માિસક મીટીંગ બોલાવવી બાકી કામગીરીની ઉધરાણી કરવી, બેઠકની કાયવ
ર્ ાહીની ન ધ અિધકારી ીને મોકલવી.

૭

આંકડા મદદનીશની ડાયરી મેળવવી અને તે પરના રીમાકર્સ આપી મોકલવા.

૮

િજ લા આંકડા અિધકારી ી સ પે તેવી ફરજો બજાવવી.

નાણાક ય અ ય ફરજો
૧

મોજણીઓ અંગે માનદ વેતનનું ચુકવણુ ં કરવુ.ં શાખામાં આવતી ટપાલ ઇનવડર્ કરી શાખાના સબંિધત ટેબલે વહેંચણી કરવી

૨

એલ.એફ., ઓિડટ પેરાના જવાબો કરવા.

૩

િવકાસ કિમ ર ીની તપાસણીના પેરાના જવાબો કરવા

૪

િનયામક ી અથશ
ર્ ા

અને આંકડાશા

કચેરી ારા થયેલ શાખાનાતાંિતર્ક િનરીક્ષણના અહેવાલની પુતત
ર્ ા કરવી

તે કચેરીને સુપર્ત કરવી.

૫

આંકડા શાખાના કમચાર્રીઓના પગાર બીલ બનાવવાની કામગીરી

૬

બ્યુરો તરફથી ફાળવવામાં આવતી ગર્ાન્ટ ઉગવી પી.એલ.એ. ઓફ ડી.ડી.ઓ. ના સદરે જમા કરાવવી.

૭

શાખાનું બ ટ બનાવી િજ લા પંચાયતની મંજુરી અથેર્ િહસાબી શાખાને મોકલવુ.ં

૮

સરકારી બ ટ બનાવી િનયામક ી અથર્શા

૯

િહસાબી રે કડર્ િનભાવવુ.ં

અને આંકડાશા ની કચેરી ગાંધીનગરને મોકલવુ.ં

૧૦ રાિ ટર્ય તહેવાર પર્સંગે સમાચાર પતર્ોમાં જાહેરખબર આપવી.
૧૧

ઇ-ગર્ામ યોજના હેઠળ િજ લાની ગર્ામ પંચાયતોને આવરી લેવા સરકાર ીની સુચના મુજબ ગામોની પસંદગી કરી દરખા ત મોકલવી અને કોમ્પ્યુટરની ફાળવણી કરવી.

૧૨

તાલીમો અંગેની કામગીરી કરવી.

કરણ - 4 (િનયમ સં હ - 3) : કાય કરવા માટના િનયમો, િવિનમયો,

ૂચનાઓ િનયમસં હ અને દફતરો

જાહેર તંતર્ અથવા તેના િનયંતર્ણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમૅચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનમયો, સ ૂચનાઓ િનયમસંગર્હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમ ૂના મુજબ આપો.
આ નમુનો દરે ક પર્કારના દ તાવેજ માટે ભરવાના છે .
દ તાવેજનુ ં નામ / મથા

દ તાવેજનો પર્કાર
નીચે આપેલા પર્કારોમાંથી એક પસંદ કરો.
(િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમસંગર્હ, દફતરો, અન્ય)

યિકતને િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ, િનયમસંગર્હ સરનામુ.ં

િજ લા પંચાયત કચેરી અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.
આંકડાશાખા, ભદર્
અમદાવાદ.
ટેલીફોન નં. : (૦૭૯)૨૫૫૧૧૫૯૧
ફેકસ : (૦૭૯)૨૫૫૧૧૫૯૧
ઇ-મેઇલ : mai l t o:dso-ddo-ahd@guj ar at .gov.i n

અન્ય

િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, સ ૂચનાઓ,
ં
િનયમસંગર્હ અને દફતરોની નકલ માટે િનયમાનુસાર
લેવાની ફી (જો હોય તો)

કરણ - 5 (િનયમ સં હ - 4) : નીિત ધડતર અથવા નીિતના અમલ સંબધ
ં ી જનતાના સ યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા તેમના

િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા હોય તો તેની િવગત

5.1 નીિત ધડતર
શુ ં નીિતઓના ધડતર માટે જનતાની અથવા તેની પર્િતિનિધઓની સલાહ- પરામશૅ/સહભાિગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના નમ ૂનામાં આવી નીિતની િવગતો આપો.
કર્મ

િવષય/ મુદો

શુ ં ? જનતાની સહભાગીતા સુિનિ ચત કરવાનુ ં જરુરી છે ? ( હા/ ના)

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટે ની યવ થા જ લા ઉ પાદન

લાગુ પડત ું નથી
5.2 નીિત નો અમલ
શુ ં નીિતઓના ધડતર માટે જનતાની અથવા તેની પર્િતિનિધઓની સલાહ- પરામશૅ/સહભાિગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના નમ ૂનામાં આવી નીિતની િવગતો આપો.
કર્મ

શુ ં ? જનતાની સહભાગીતા સુિનિ ચત કરવાનુ ં જરુરી છે ? (હા/ના)

િવષય મુદો

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટે ની યવ થા

લાગુ પડત ું નથી
કરણ - 6 (િનયમ સં હ - 5) :

હર તં

અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય કતઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ

ગે ંુ પ ક

૬.૧ સરકારી દ તાવેજો િવશેની માિહતી અથવા નીચેના નમ ૂનાનો ઉપયોગ કરશો. જ્યાં આ દ તાવેજો ઉપલબ્ધ છે તેવી જગ્યાઓ

વી કે સિચવાલય કક્ષા, િનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્યનો પણ

ઉ લેખ કરો. (”અન્યો ” લખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉ લેખ કરો.)
અ.નં.

દ તાવેજની કક્ષા દ તાવેજનુ ં નામ અને તેની એક લીટીમાં દ તાવેજ મેળવવાની કાયૅપધ્ધિત

નીચેની યિકત પાસે છે / તેના િનયંતર્ણમાં છે .

ઓળખાણ
લાગુ પડત ું નથી
કરણ - 7 (િનયમ સં હ - 6): તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ અને અ ય સં થાઓ ંુ પ ક
7.1

હર તં ને લગતાં બોડ, પ રષદો, સિમિતઓ અને અ ય મંડળો

ગેની િવગત નીચેના ન ૂનામાં આપો.

માન્યતા પર્ા

સં થાનું નામ અને સરનામુ ં

િજ લા પંચાયત - આંકડાશાખા, ભદર્, અમદાવાદ.

માન્યતા પર્ા

સં થાનો પર્કાર

પંચાયતી થાિનક સં થા

માન્યતા પર્ા

સં થાનો ટૂંકો પિરચય

તા.૧-૪-૧૯૬૩ થી િજ લાનુ ં આંકડાકીય તંતર્ સંગીન

(સં થાના વષૅ,ઉદશ/ ુ ય

ૃિતઓ)બનાવ ંુ અને સને 1981 થી જ લા આયોજન મંડળને લગતી -

ૃિત

માન્યતા પર્ા

સં થાન ભ ૂિમકા : િજ લા િવકાસ અિધકારી (સલાહકાર/સંચાલક /કાયૅકારી/અન્ય)

માળખું અને સભ્ય બંધારણ

ં ૂ લા -િતિનિધઓના -મુખ અને સિમિતના અધ્યક્ષ ારા કામો અને નાણાકીય ખચર્
પંચાયત અિધિનયમ અન્વયે ચટાયે

સં થાના વડા

(૧) પર્મુખ ી, િજ લા પંચાયત અમદાવાદ
(૨)સિચવ ી, િજ લા પંચાયત અમદાવાદ

મુખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓનાં સરનામાં બેઠકોની િજ.પં. અમદાવાદ અને તેની શાખાઓના અિધકારી ીઓ બેસે છે તે થળ મકાન , ૧૬ (સોળ)
સંખ્યા
શુ ં જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઈ શકે છે ?
શુ ં બેઠકોની કાયૅન ધ તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

હા

કરણ-8 (િનયમ સં હ-7) : સરકાર મા હતી અિધકાર ઓના નામ હો ૃ ો અને અ ય િવગતો
ે ) સ ાિધકારી િવશેની સંપકર્ માિહતીની િવગત નીચે -માણે આપવામાં
૮.૧ જાહેર તંતર્ના સરકારી માિહતી અિધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય (એપેલટ
આવે છે .
ંુ નામ : મદદનીશ સરકાર મા હતી અિધકાર ઓ

સરકાર તં
કર્ મ

નામ

હો ો

એસ.ટી.ડી. કોડ

ફોન નંબર
કચેરી

૧

ખાલી

૦૭૯

અિધકારી

૨૫૫૧૧૫૯૧

સરનામું

ફેકસ
ધર
-

૨૫૫૧૧૫૯૧

િજ. પં. આંકડા શાખા અમદાવાદ

સરકાર મા હતી અિધકાર ઓ
કર્ મ

નામ

હો ો

એસ.ટી.ડી.
કોડ

૧

પી. બી. પટણી

િજ લા
અિધકાર (ઈ.ચા)

કડા ૦૭૯

ફોન નંબર
કચેરી

ધર

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

ફેકસ

ઇ- મેઇલ

સરનામુ ં

૨૫૫૧૧૫૯૧

mai l t o : dso-ddo-

િજ.પં. આંકડા શાખા અમદાવાદ

ahd@guj ar at .gov.i n

િવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સ ાિધકાર :
કર્ મ

નામ

હો ો

એસ.ટી.
ડી. કોડ

ી અરુણ મહેશ બાબુ ( આઈ.એ.એસ )

૧

િજ લા િવકાસ

૦૭૯

ફોન નંબર

ફેકસ

કચેરી

ઇ- મેઇલ

સરનામુ ં

ધર

૨૫૫૦૬૪૮૭

-

૨૫૫૧૧૩૫૯

ddo-ahd@guj ar at .gov.i n િજ લા પંચાયત અમદાવાદ

અિધકારી
ુ રવાની કાયપ િત
યામાં અ સ

કરણ - 9 : િનણય લેવાની
9.1

ુ દા

ુ દા

ુ ાઓ
દ

ુ રવામાં આવે છે ? (સ ચવાલય િનયમસં હ, અ ય િનયમો/િવિનયમો વગેરનો સંદભ ટાંક શકાય.)
ગે િનણય લેવા માટ કઇ કાયપ ધિત અ સ

- સરકાર ીનાં ઠરાવો, નાણાંકીય િનયમો અને પંચયત ધારાની જોગવાઇઓ મુજબ.
9.ર અગ યની બાબતો માટ કોઇ ખાસ િનાણય લેવા માટની દર તાવે

કાયપ ધિત/ ઠરાવેલી કાયપ ધિતઓ/ િનયત માપદં ડો/િનયમો કયા કયા છે ? િનણય લેવા માટ કયા કયાં તર િવચાર

કરવામાં આવે છે .
- મુ ા નંબર ૯.૧ મુજબ
9.3 િનણયને જનતા

ુ ી પંહોચાડવાની કઇ યવ થા છે ?
ધ

- િજ લા પંચાયતના િનયંતર્ણ તળે ની કચેરીઓ ારા
9.4 િનણય લેવાની

યા

ના મંત યો લેવાનાર છે તે અિધકાર ઓ કયાં છે ?

- િજ લા આંકડા અિધકારી, િજ લા પંચાયત- અમદાવાદ
9.પ િનણય લેનાર

િતમ સતાિધકાર કોણ છે ?

- િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, િજ લા પંચાયત- અમદાવાદ
9.6

અગ યની બાબતો પર

હર સ ાિધકાર

ારા િનણૅય લેવામાં આવે છે તેની મા હતી અલગ ર તે

નીચેના નમ ૂનામાં આપેલ છે .
ના પર િનણૅય લેવાનાર છે તે િવષય

ઇ-ગર્ામયોજના

માગૅદશૅક સ ૂચન/િદશા િનદેર્ શ જો કોઈ હોય તો

ગાઇડ લાઇન મુજબ

અમલની પર્િકર્યા

િવકાસ કિમ ર ીની સુચના અનુસાર સરકારનાં ઠરાવો અનુસાર

િનણૅય લેવાની કાયૅવાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીઓના હો ો ઉપર દશૉવેલ અિધકારીઓના િજ લા આંકડા અિધકારી, િજ લા પંચાયત- અમદાવાદ
સંપકૅ અંગેની માિહતી જો િનણૅયથી સંતોષ ન હોય તો, કયાં અને કેવી રીતે અપીલ કરવી?

િજ લા િવકાસ અિધકારી, િજ લા પંચાયત- અમદાવાદ

ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓનાં સંપકર્ અંગેની માિહતી

િજ લા પંચાયત કચેરી, અમદાવાદ

કરણ - 10 : અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી
કર્મ

નામ

હો ો

ુ તકા ( ડરકટર )
એસ.ટી.
ડી. કોડ

૧

ી પી.બી.પટણી

િજ લા આંકડા

૦૭૯

ફોન નં.

ફેકસ

કચેરી
૨૫૫૧૧૫૯૧

ધર
-

૨૫૫૧૧૫૯૧

અિધકારી (ઈ.ચા)
૨
૩

ખાલી
ી એસ.બી.પટે લ

સરનામુ ં

ઇ- મેઇલ

dso-ddo- ahd@guja
rat.gov.in

આંકડા શાખા, િજ. પં.
અમદાવાદ

અિધકારી

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

સંશોધન મદદનીશ

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૪

ખાલી

સંશોધન મદદનીશ

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૫

ખાલી

સંશોધન મદદનીશ

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૬

ી એ. આઇ. રબારી

સંશોધન મદદનીશ

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૭

ી એન. એમ. મકવાણા

આંકડા મદદનીશ

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૮

ી એ.કે.ચૌહાણ

આંકડા મદદનીશ

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૯

ી જી. એમ. ભરવાડ

જુ ની.કલાકર્

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૧૦

ી એન. ડી.આંબલીયા જુ ની.કલાકર્

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૧૧

ી એમ. પી. મનસુરી

પટાવાળા

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

૧૨

ીમિત કમળાબેન કે

પટાવાળા

૦૭૯

૨૫૫૧૧૫૯૧

-

!!

!!

!!

ડોિડયા

કરણ - 11 (િનયમસં હ-10): િવિનમયોમાં જોગવાઇ કયા
કર્મ

૧

નામ

વળતર/વળતર

િવિનયમમાં જણા યામુજબ મહેનતાણુ ં નકકી કરવાની

ભથ્થુ

કાયર્પધ્ધિત

-

-

સરકાર ીના િનયમો મુજબ

અિધકારી

-

-

!!

સંશોધન મદદનીશ

૩૮૦૯૦/-

િફક્સ પગાર

!!

હો ો

ી પી.બી.પટણી

ુ બ મહનતાણાની પ ધિત સ હત દરક અિધકાર અને કમચાર ને મળ ંુ માિસક મહનતા ંુ
જ

િજ લા આંકડા અિધકારી

માિસક મહેનતાણુ ં

(ઈ.ચા)
૨
૩

ખાલી
ી એસ.બી.પટે લ

૪

ખાલી

સંશોધન મદદનીશ

-

-

!!

૫

ખાલી

સંશોધન મદદનીશ

-

-

!!

૬

ી એ. આઇ. રબારી

સંશોધન મદદનીશ

૩૮૦૯૦/-

િફક્સ પગાર

!!

૭

ી એન. એમ. મકવાણા

આંકડા મદદનીશ

૭૩૫૭૭/-

-

!!

૮

ી એ.કે.ચૌહાણ

આંકડા મદદનીશ

૩૧૩૪૦/-

િફક્સ પગાર

!!

૯

ી જી.એમ. ભરવાડ

જુની.કલાકર્

૪૫૫૦૦/-

-

!!

૧૦

ી એન. ડ .

જુ ની.કલાકર્

૪૧૮૭૦/-

-

!!

૧૧

ી એમ. પી. મનસુરી

પટાવાળા

૩૭૩૧૦/-

-

!!

૧૨

ીમિત કમળાબેન કે

પટાવાળા

૩૧૦૧૪/-

-

!!

ડોિડયા

બલીયા

– 1૨ : (-(૧)(ખ)(૧૨)) સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની માિહતી
----------------નીલ------------------

– 1૩: (-(૧)(ખ)(૧૩)) આપેલ રાહતો, પરિમટ અને અિધ ૃિત મેળવનારની િવગતો
----------------નીલ------------------

– 1૪: (-(૧)(ખ)(૧૪)) ઈલેક્ટર્ોિનક સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ માિહતીની િવગતો
૧ સામાિજક આિથર્ક સમીક્ષા
૨ િજ લા આંકડાકીય પરે ખા

૩ વાિષક વહીવટી અહેવાલ

કરણ - 15 : (િનયમસં હ-14) કાય કરવા માટ ન

કરલાં ધોરણો

ૃિ ઓ/કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે નકક કરલ ધોરણોની િવગતો આપો.

15.1 િવિવધ

ગુજરાત સરકાર ીના પંચાયત અને ગર્ામ ગૃહ િનમાર્ણ િવભાગ ગાંધીનગરના વખતો વખત બહાર પાડવામાં આવેલ ઠરાવો તથા િવકાસ કિમ ર ી, ગુજરાત રાજય ગાંધીનગર તરફથી મળતી
સુચનાઓ મુજબ િવિવધ પર્વ ૃિતઓ, કાયકર્
ર્ મો અને યોજનાઓ ધોરણ નકકી થયા મુજબ.

કરણ - 16 (િનયમસં હ-15): વી
16.1 િવ

ુ પે ઉપલ ધ મા હતી

ંુ પે ઉપલ ધ િવિવધ યોજનાઓની મા હતીની િવગતો આપો.

આ કચેરીમાં ઇન્ટરનેટ/ જી વાન કનેકશનની સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે .
કરણ - 17 (િનયમસં હ-16) :મા હતી મેળવવા માટ નાગર કોને ઉપલ ધ સવલતોની િવગતો
17.1 લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ ધિતઓ અથવા સવલતો
કચેરી ગર્ંથાલય

નીલ

નાટક અને શો

નીલ

વી ક,.

વતમ
ર્ ાન પતર્ો

નીલ

પર્દશર્નો

નીલ

નોટીસ બોડર્

છે .

કચેરીમાં રે કડર્ન ુ ં િનિરક્ષણ

જ િરયાત મુજબ માિહતી પુરી પાડવામાં આવશે.

દ તાવેજોની નકલો મેળવવાની પધ્ધિત

િનયમ મુજબ અરજી કરવાથી

ઉબરીબ્બ્ મુદતી િનયમ સંગર્હ

િનયમોનુસાર

જાહેર તંતર્ોની વેબસાઇટ

નીલ

જાહેર ખબરના અન્ય સાધનો

નીલ

