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મદુ્દા ન.ં ધવગત  પાના નબંર 

૧ વ્યવસ્થાતતં્ર, કાયય અને ફરિો  ૧ 

૨ અધિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરિો ૪ 

૩ દેખરેખ અને િવાબદારીના માધ્યમ સહિત ધનર્યય લવેાની પ્રહિયામા ં
અનસુરવાની કાયયરીતી 

૬ 

૪ પોતાના કાયય બજાવવા માટે પોતે નક્કી કરેલા િોરર્ો ૬ 

૫ પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના ધનયતં્રર્ 
િઠેળના અથવા કમયચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમા ં લેવાના ધનયમો, ધવધનમયો, 
સચુનાઓ, ધનયમ સગં્રિો અને રેકડય  

૬ 

૬ પોતાની પાસે અથવા પોતાના ધનયતં્રર્ િઠેળ િોય તેવા દસ્તાવેિોના વગોન ુ
પત્રક 

૬ 

૭ ધનધત અથવા અમલીકરર્ના ઘડતરના સબિંમા ંિનતાના સભ્યો સાથે ધવચાર 
ધવધનયમ માટે અથવા તેમના દ્દારા રજૂઆત માટેની ધવદ્યમાન કોઇ ગોઠવર્ીની 
ધવગતો  

૭ 

૮ તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના િતે ુમાટે બ ેઅથવા તેથી વધ ુ
વ્યહકતઓના બનેલા બોડય , કાઉંન્સસલો,સધમધતઓ અને બીજા મડંળીની બેઠકો 
લોકો માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અથવા તેવી બેઠકોની કાયયનોંિો લોકોને 
મળવાપત્ર છે કે કેમ? 

૭ 

૯-૧૦ તેના અધિકારીઓના અને કમયચારીઓની માહિતી પનુ્સ્તકા તથા તેના 
ધવધનમયોમા ંિોગવાઇ કયાય પ્રમાર્ે વળતરની પધ્િધત સહિત તેના દરેક 
અધિકારીઓ અને કમયચારીઓ અને કમયચારીઓને મળતા માધસક વળતર  

૭ 

૧૧ તમામ યોિનાઓ, સચુચત ખચય અને કરેલી વિેંચર્ી પરના અવલોકનોની 
ધવગતો દશાયવતી તેની દરેક એિસંસીને ફાળવેલ અંદાિપત્ર   

૭ 

૧૨ ફાળવેલ રકમો અને એવા કાયયક્ર્ર્મોના લાભાથીઓની ધવગતો સહિત આથીક 
સિાય કાયયિમોની અમલ બિવર્ીની રીત.  

૮ 

૧૩ તેર્ે આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અધિકૃધતઓ મેળવનારાની ધવગતો. ૮ 

૧૪ ધવજાણ ુરૂપે ઉપલબ્િ માહિતી. ૮ 

૧૫ જાિરે ઉપયોગ માટે ધનભાવવામા ંઆવતા િોય તો તેવા ગ્રથાલંય અથવા તેના 
વાચંનાલયના કામકાિના કલાકો સહિતની માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને 
ઉપલબ્િ સધુવિાઓની ધવગતો. 

૮ 

૧૬ જાિરે માહિતી અધિકારીઓના નામો, િોદ્દાઓ અને બીજી ધવગતો.  ૯ 

૧૭ ઠરાવવામા ંઆવે તેવી બીજી માહિતી ૯ 



 

માહિતી મેળવવાના અધિકારીનો કાયદો-૨૦૦૫ અંગે રજુ કરવાની 

ધવગતો મદુ્દા ન.ં ૧ થી ૧૭ 

 મદુ્દા ન.ં -૧ 

વ્યવસ્થા તતં્ર, કાયો અને ફરિો. 

  ૧. જાિરેતતં્ર ઉદે્દશ / િતે ુ:  

કચેરી :-  આંકડાશાખા, જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર. 
કચેરીના વડા:- જિલ્લા આંકડા અધિકારી શ્રી, (વગય-૧) 

 સરનામ:ુ-               મોધતબાગ પાસે, જિ. પ.ં , ભાવનગર. 
 ટેચલફોન નબંર:- (કચેરી)૦૨૭૮-૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮ એકસ્ટે-૧૪૦  

(રિઠેાર્) ડી-૨/૬૨, સરકારી વસાિત, સહકિટ િાઉસ પાસે, ભાવનગર, 
 

  
 

 કાયો અને ફરિો :- 

(૧) આંકડાહકય રૂપરેખા તૈયાર કરવી (વાધષિક). 

(૨) સામાજીક આધથિક સધમક્ષા તયૈાર કરવી. 

(૩) વાધષિક વહિવટી અિવેાલ તયૈાર કરવો. 

(૪) ભાવ માહિતીન ુએકત્રીકરર્ (પખવાડીક) 

(૫)   પ્રાદેશીક કક્ષાના આંકડાની જાળવર્ી. 

(૬)   ગ્રામ પચંાયત,તાલકુા પચંાયત/જિલ્લા પચંાયત મડુી સર્જન અંગેની માહિતી તૈયાર કરવી.  

(૭)   ગ્રામ પચંાયત,તાલકુા પચંાયત/જિલ્લા પચંાયત વપરાશી ખચય અંગેની માહિતી તયૈાર કરવી. 

(૮)   ગ્રામ સવલત મોિર્ી. 

(૯)   આથીક ગર્તરી. 

(૧૦) ધવકેસદ્દીત જિલ્લા આયોિન મડંળની કામગીરી. 

(૧૧) કામોના ધવધનયમનની કામગીરી. 

(૧૨) ઇનપટુ સવેની કામગીરી. 

(૧૩) ધવસ મદુ્દા અમલીકરર્ સધમધત ન ેલગતી કામગીરી. 

(૧૪) પશિુન વસતી ગર્તરી. 

(૧૫) જિલ્લાની આંકડાકીય પ્રોફાઇલ તયૈાર કરવી.  

(૧૬) પાક કાપર્ી અખતરાન ેલગતી કામગીરી. 

(૧૭) તાલકુા કક્ષાના આંકડા મદદનીશ બઠેક- કાયયવાિી નોંિ. 

(૧૮) તાલકુા કક્ષાના આંકડા મદદનીશ ડાયરીની કામગીરી. 
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વ્યવસ્થા તતં્રનુ ંમાળખુ ં

 

 તતં્રનુ ંદુરંદેશીપણુ ં:- 

 

જિલ્લાના ધવધવિ પ્રકારના આંકડા એકત્રીકરર્ તેમિ ધવધવિ સવેની કામગીરી સરળતાથી થાય અને 

જિલ્લાની ધવધવિ આંકડાકીય માહિતી લોકોને તથા ધવધવિ સરકારી તતં્રની કચેરીઓને મળી રિ ેતે િતે ુ

રિલેો છે. 
 

 જાિરે તતં્રનો ટૂંકો ઇધતિાસ અને તેની રચનાનો સદંભય:- 

 

             જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર અંતગયત આંકડા શાખા તરીકે કચેરી કાયાાંન્સવત છે. શાખાના 

વડા તરીકે        જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી િોય છે. તથા તેઓશ્રીની નીચ ે એક સશંોિન 

અધિકારી,ચાર સશંોિન મદદનીશ તથા બ ેઆંકડા મદદનીશ અને એક જુધનયર કલાકય ફરિ બજાવે છે. 

જેમા ંતમામ પ્રકારના મોિર્ી, આંકડાકીય રૂપરેખા, બજારભાવ, આયોિન મડંળના કામો ધવગેરે મિત્વની 

કામગીરીઓ િાથ િરવામા ંઆવે છે.  
 

 જાિરે તતં્રની ફરિો :- 

 તતં્રએ બજાવવાની થતી ફરિો તેર્ે કરવાના ં થતા કાયો મિુબ િોઇ, પેરા-૨.૧ મિુબ 

શાખાએ બજાવવાની થતી ફરિો છે. 
 



 જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી,ભાવનગરની મખુ્ય પ્રવધૃતઓ અને કાયો નીચે મિુબ છે:- 

  જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા તૈયાર કરવી, ધવધવિ સવે તથા તાલકુા કક્ષાના આંકડાકીય 

કમયચારીઓ પાસેથી આંકડાકીય અંગે સલાિ સચુન અને કામગીરીની દેખરેખ માહિતી  એકઠી કરી 

સકંલન કરવુ.ં સકંચલત માહિતી વડી કચેરીને મોકલવી ધનયામકશ્રી અથયશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર 

તરફથી સોપવામા ંઆવતી ધવધવિ સવેની કામગીરી તથા દેખરેખ તથા જિલ્લા આયોિન દ્દારા મજુંર 

થયેલ કામો એમ.પી. તથા એમ.એલ.એ. તથા બક્ષીપચં કામોની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે 

 

 તતં્ર દ્દ્રારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી અને ધવવરર્ :- 

 ધવધવિ પ્રકારની આંકડાકીય માહિતી લોકોને આપવી. 
 

 સસં્થાગત માળખાનો આલેખ :-  
જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર 

જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર. 
 

 જાિરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયયક્ષમતા વિારવા માટેની લોકો પાસે થી અપેક્ષાઓ :- 

૧. ધવધવિ પ્રકારના સવેમા ંલોકો દ્દ્રારા સાચી માહિતી રજૂ કરે. 

૨. સરકારી માલ ધમલ્કત ને નકુ્સાન થાય તેવુ ંકાયય કે પ્રવધૃત્ત ન કરવી.  

૩. તતં્ર દ્દારા થતી તમામ કામગીરીમા ંસિયોગ આપવો. તે િોવાની દરેક નાગરીકની નૈધતક ફરિ છે 

તેનુ ં પાલન કરવુ.ં જાિરે તતં્ર દ્દારા લોકો પાસે અસરકારકતા અને કાયયક્ષમતા વિારવા ઉપર 

મિુબ અપેક્ષાઓ રાખવામા ંઆવે છે. 

૪. જિલ્લાની ધવધવિ આંકડાકીય માહિતીઓ લોકોને સરળતાથી મળી રિ ે તે માટે ધવધવિ ખાતાઓ 

સરકારી કચેરીઓ તરફથી સમયસર માહિતી મળી રિ ેતેવી અપેક્ષા છે. 
 

 લોક સિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવર્ અને પધ્િધતઓ :- 

        કચેરી દ્દારા કરવામા ં આવતા કામો અંગે ની ફરીયાદ અરજી-રજુઆત દ્દારા લઇ, યોગ્ય 

તપાસ િાથ િરી ઘટતા પગલા ંલવેામા ંઆવે છે. 

        સરકારશ્રીની યોિનાનો મિત્તમ લાભ આપવા િારેલ વ્યહકત-જાધત કે લોક સમિુને લભ્ય 

બને તે માટે લોક પ્રધતધનધિ દ્દ્રારા ભલામર્ થયેલ કામો ને કેટલીક યોિનામા ંપ્રાિાસય આપવામા ં

આવે છે. જિલ્લા કક્ષાએ યોગ્ય રજુઆત કરવા ંનાગહરક સધુવિા કેસર ની સેવા ઉપલબ્િ છે. 
 

 સેવા આપવાના દેખરેખ ધનયતં્રર્ અને જાિરે ફહરયાદ ધનવારવા માટે ઉપલબ્િ તતં્ર.  

                  કચેરી રારા િાથ િરાતા કામો, આપવામા ંઆવતી સેવાઓ ધવગેરે માટે દેખરેખ અને ધનયતં્રર્ 

તથા જાિરે ફહરયાદ ધનવારવા માટે ધનચે મિુબની વ્યવસ્થા ઉપલબ્િ છે. 
 



                  જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર ના વિીવટી વડા જિલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રી ના ધનયતં્રર્ 

િઠેળ ધવધવિ શાખાઓ પૈકી આંકડાશાખા કાયાાંન્સવત છે. જેના શાખાધ્યક્ષ જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી, 

ભાવનગર છે. જેમના િાથ નીચે એક સશંોિન અધિકારી, ચાર સશંોિન મદદનીશ તથા બે આંકડા 

મદદનીશ અને એક જુધનયર કલાકય ફરિ બજાવે છે. 
 

        જાિરે ફહરયાદ ધનવારર્ માટે વ્યન્ક્ત સ્થાધનક કક્ષાએ જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રીને રજુઆત કરી શકે 

છે. તેઓની ઉપર ઉપલી કક્ષાએ જિલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રી ધનયતં્રર્ અધિકારી છે.  

 

 મખુ્ય કચેરી અને જુદા જુદા સ્તરોએ આવલેી અસય કચેરીઓના સરનામા :- 

મખુ્ય કચેરી :-આકડાશાખા, 
જિલ્લા પચંાયત ભાવનગર. 
 

 કચેરીનો સમય :- 

 

                 કચેરી શરુ થવાનો સમય :-             સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે. 
                 કચેરી બિં થવાનો સમય :-            સાજંે    ૬-૧૦  કલાકે. 
 

 મદુ્દા ન.ં-૨ 
 

અધિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરિો. 
 

૧.  જિલ્લા આંકડા અધિકારી :-  

 

 જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા તૈયાર કરવી, ધવધવિ સવે તથા તાલકુા કક્ષાના આંકડાકીય  
કમયચારીઓ પાસેથી આંકડાકીય કામગીરી અંગે સલાિ સચુના અને કામગીરીની દેખરેખ અને 
ધનયામકશ્રી અથયશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર તરફથી સોંપવામા ં આવતીધવધવિ સવેની કામગીરી તથા 
દેખરેખ. 

 

 

 

 

 

 

  



આંકડા શાખા, જિ.પ.ં, ભાવનગરના ંઅધિકારીશ્રી કમયચારીશ્રીઓને કરવાની થતી કામગીરીની ધવગત/ 

િમ નામ અને િોદ્દો કામગીરીની ધવગત 

1 શ્રી િગ્યા ખાલી 
)સશંોિન અધિકારી(  

 

1) ઓહફસ સપુરધવઝનની કામગીરી 
2) દૈધનક તમામ કામગીરીનુ ંસકંલન અને મોનીટરીંગ 

3) તાલકુાના ંઆંકડા મદદધનશશ્રીઓની દફ્તર અને ડાયરી ચકાસર્ી  

4) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી તરફથી સોંપવામા ંઆવતી અસય કામગીરી  

2 શ્રી ડી એ ચડુાસમા 
)સશંોિન મદદધનશ(-૧  

 

1) Village Profile & Taluka Planning Atlas પોટયલ તથા ચકાસર્ીને લગત 
કામગીરી 

2) Local  Body Account ને લગત કામગીરી 
3) CPIની બ ેમાકેટની કામગીરી 
4) જિલ્લા કક્ષાએ આંકડા મદદનીશશ્રીઓની મીહટિંગની કામગીરી 
5) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી તરફથી સોંપવામા ંઆવતી અસય કામગીરી  

3 શ્રી વી બી િાિંલ્યા 
)સશંોિન મદદધનશ(-૨  

 

1) Business Registerને અધ્યતન કરવાની કામગીરી 
2) DDOશ્રીનો Work-Pl an તેમિ ધવધશષ્ટ કામગીરીની PPT Present at i on 

તૈયાર કરવાની કામગીરી 
3) CPIની કામગીરી 
4) ઇનપટુ સવેની કામગીરી 
5) DSO કચેરીનો Act i on Pl an 

6) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી તરફથી સોંપવામા ંઆવતી અસય કામગીરી 
4 શ્રી કે ય ુઢેઢી 

)સશંોિન મદદધનશ(-૩  
 

1)  ધવકેન્દ્સરત જિલ્લા આયોિન િઠેળની ગ્રાસટ ફાળવર્ીની કામગીરી તેમિ  
    UTC પ્રમાર્પત્રને લગત કામગીરી 
2)  RTI ને લગત કામગીરી  
3)  DSO Modul e ડટેા એંટ્રીની કામગીરી 
4) એસ્પીરેશનલ ડીસ્ટ્રીક્ટની કામગીરી 

5 ( માસીક પ્રગધત અિવેાલની કામગીરી  
6 ( જિલ્લા આવકના ંઅંદાિો તૈયાર કરવાની કામગીરી 
7 ( તાતં્રીક ધનરીક્ષર્ ક્ષધતપતૂયતા અિવેાલની કામગીરી  
8 ( જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી તરફથી સોંપવામા ંઆવતી અસય કામગીરી 

  



5 શ્રી એમ એસ ગોહિલ 
)સશંોિન મદદધનશ(-૪  

 

1) સાતમી આધથિક ગર્તરીને લગત કામગીરી 
2) પખવાડીક અને છ માસીક ભાવને લગત કામગીરી 
3) જિલ્લા તથા તાલકુા પચંાયતની વેબ સાઈટ અદ્યતન કરવાની 

કામગીરી 
4) નાગરીક અધિકાર પત્ર અને ત્રીમાધસક ઇ. આર.પત્રક મોકલવાની 

કામગીરી 
5) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી તરફથી સોંપવામા ંઆવતી અસય કામગીરી 

6 કુ  .ડી એસ વાિેલા  
)આંકડા મદદધનશ(  

 

1) જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા, સામાજિક આધથિક સમીક્ષા તેમિ વાધષિક 
વિીવટી અિવેાલની કામગીરી 

2) તાલકુાની આંકડાકીય રૂપરેખા તૈયાર અને પ્રધસદ્ધ કરાવવાની કામગીરી 
3) વસ્તી ગર્તરી આિાહરત િનરલ કામગીરી 
4) I I Pના ંDat a સકંલનની કામગીરી 
5) િાફયરલી (છ માસીક) બલુટેીન પ્રકાશીત કરવાની કામગીરી  

6) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી તરફથી સોંપવામા ંઆવતી અસય કામગીરી 
7 એચ.બી.ગોહિલ 

(જુ.કલાકય) 
 

1)   પગારબીલ બનાવવા તથા તેને લગત રજિસ્ટરો ધનભાવવા 
2 ( તમામ પ્રકારના બીલોને વેહરફાઇ કરવા 

3) વડી કચેરી તરફથી તમામ ગ્રાસટ તેમિ આયોિન મડંળ તરફથી મળતી 
ગ્રાસટ ટે્રિરીમાથંી ઉગવવી. 
4) આયોિન મડંળની ગ્રાસટની આદેશ મિુબ ફાળવર્ી કરવી  

5) વડી કચેરીએ ખચય પત્રકો મોકલવા. 
6) લોકલ ફડં ઓડીટ પારાની કામગીરી કરવી . 
7) તમામ કમયચારીઓની સધવિસ બકુો તથા રજાના હિસાબની જાળવર્ી 
કરવી. 
8) શાખાની તમામ ટપાલોનુ ંઈનવડય-આઉટવડય કરવુ ં. 
9) સ્ટોરને લગતી તમામ કામગીરી  

10 ( મિકેમની તથા હિસાબી કામગીરીને લગતા રજીસ્ટર ધનભાવવા. 
11) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી તરફથી સોપવામા ંઆવતી અસય કામગીરી 

 

 

        
 
  



 મદુ્દા ન.ં-૩ 

દેખરેખ અને િવાબદારીના માધ્યમ સહિત ધનર્યય લેવાની પ્રહિયા મા ંઅનસુરવાની કાયયરીતી. 
જેના પર ધનર્યય લેનાર છે તે ધવષય.   પ્રકરર્ ૨ ના ૨.૫ અંગેના કાયોના સદંભે. 
માગયદશયક સચુન / હદશાધનદેશનો કોઇ િોય તો. કાયોના પ્રકાર મિુબ લાગ ુપડતા ધનયમો,સરકારી ઠરાવો, 

કાયદા અને સચુનાઓ. 
અમલની પ્રહિયા  સરકાર શ્રીએ વખતો વખત નક્કી કયાય મિુબ કાયોના 

પ્રકાર મિુબ કે યોિના મિુબ.  

ધનર્યય લેવાની કાયયવાિીમા ંસકંળાયેલ અધિકારીનો િોદ્દો. ૧. જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી ભાવનગર૨. જિલ્લા ધવકાસ 
અધિકારીશ્રી ભાવનગર 

ઉપર િર્ાવેલ અધિકારીઓના સપંયક અંગેની માહિતી.  અ. ન.ં ૧ અને ૨ માટે જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર. 
િો ધનર્યયથી સતંોષ ન િોય તો ક્ા ંઅને કેવી રીતે 
અપીલ કરવી.  

અન.ુન.ં૧ ના સામે ૨ ન.ં ને અપીલ કરવાની રિ ેછે. 

 મદુ્દા ન.ં-૪ 

 

પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતે નક્કી કરેલા િોરર્ો. 
નાગરીક સધુવિા કેસર િઠેળ લોકો તરફ થી અરજીઓના ધનકાલ માટે નીચે મિુબના િોરર્ો નક્કી કરવામા ં
આવેલ છે. 
અ.ન.ં અરજીનો પ્રકાર ધનકાલની સમય મયાયદા 

 આંકડા શાખા.   

૧ લોકો તરફથી મળતી અરજીઓના ધનકાલ  ૩૦ હદવસ 

 

 મદુ્દા ન.ં-૫ 
 

પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના ધનયતં્રર્ િઠેળના અથવા કમયચારીઓ રારા 
ઉપયોગમા ંલેવાતા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમ સગં્રિો અને રેકડય. 
   ધનયામક શ્રી, અથયશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર તરફથી ધવધવિ પ્રકારની આંકડાકીય માહિતી તથા ધવધવિ 
સવે માટેના વખતો વખતના પરીપત્રો ધ્યાને લેવામા ંઆવે છે. 
 

 મદુ્દા ન.ં-૬ 

પોતાની પાસે અથવા પોતાના ધનયતં્રર્ િઠેળ િોય તેવા દસ્તાવેિોના વગોનોં પત્રક. 
અ.ન.ં  દસ્તાવેિની કક્ષા  દસ્તાવેિનુ ંનામ એકલીટી માં

  

દસ્તાવેિ મેળવવાની 
કાયયપધ્િધત. 

ધનચેની વ્યહકતો પાસે 
છે/તેના ધનયતં્રર્મા ં
છે. 

૧ આંકડા શાખા જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા ધનયત રકમ. સશંો. મદદનીશ 

૨ સરકારીપે્રસ વસ્તી ગર્તરી પનુ્સ્તકા  ધનયત રકમ. ધનયામકશ્રી,વસતી 
ગર્તરી અમદાવાદ 

 

  



 મદુ્દા ન.ં-૭ 

ધનધત અથવા અમલીકરર્ના ઘડતરના સબિંમા ંિનતાના સભ્યો સાથ ેધવચાર ધવનીમય 
માટે અથવા તેમના રારા રજુઆત માટેની ધવધ્યમાન કોઇ ગોઠવર્ીની ધવગતો. 

 

          ઉકત િતે ુમાટે કચેરી નીચેની વ્યવસ્થાને અનસુરે છે. 
          (૧) કારોબારી સધમતી-જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર  

          (૨) સામાસય સભા-   જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર. 
          (૩) ધવસ મદુ્દા અમલીકરર્ સધમધત - જિલ્લા પચંાયત, ભાવનગર. 
 

          ઉલ્લેચખત સધમધતઓ ઉપરાતં આ કચેરીને સ્પશયતી બેઠકો લોકો માટે ખલુ્લી છે. તથા ધનયત ફી 
ભયાયથી તેની કાયયવાિીની નોંિ લોકોને મળવાપાત્ર છે. 
 

 મદુ્દા ન.ં-૮ 
 

તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાિના િતે ુમાટે બે અથવા તેથી વધ ુ વ્યહકતોના બનેલા બોડય , 
કાઉંન્સસલો, સધમધતઓ અને ચબજા મડળંો અને બીજા મડંળોની બેઠકો માટે લોકો ખલુ્લી છે કે કેમ ? 
અથવા તેવી બેઠકોની કાયયનોંિો લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ ? 

 

 ગિુરાત પચંાયત અધિધનયમ ૧૯૯૩ િઠેળ જિલ્લા પચંાયતની રચાયેલ સામાસય સભા, કારોબારી 
સધમધત, તથા અધપલ સધમધતની બેઠકો માટે ખલુ્લી છે. તથા કાયયવાિી નોંિો માગંર્ી કયેથી ધનયત ફી ભયે 
થી મળવાપાત્ર છે.  

 

 મદુ્દા ન.ં-૯ તથા મદુ્દા ન-ં૧૦ 

 

તેના અધિકારીઓ અને કમયચારીઓની માહિતી પનુ્સ્તકા તથા તેના ધવધનમયોમા ં િોગવાઇ કયાય પ્રમાર્ ે
વળતરની પધ્િધત સહિત તેના દરેક અધિકારીઓ અને કમયચારીઓને મળતા માધસક વળતર છે 

 

અલાયદુ પત્રક સામેલ છે.  

 

 મદુ્દા ન.ં-૧૧ 

 

તમામ યોિનાઓ, સચુચત ખચય અને કરેલી વિેંચર્ી પરના અવલોકનોની ધવગતો   
દશાયવતી તેની દરેક એિસસીને ફાળવેલ અંદાિપત્ર. 

 

અતે્રની કચેરી િસ્તક કોઇ યોિના ન િોઇ માહિતી શસુય છે.  
  



 મદુ્દા ન.ં-૧૨ 
 

ફાળવલે રકમો અને એવા કાયયિમોના લાભાથીઓની ધવગતો સહિત આધથિક સિાય 
કાયયિમોની અમલ બિવર્ીની રીત. 

 

અતે્રની કચેરીએ કોઇ યોિનાકીય કામગીરી થતી ન િોઇ માહિતી શસુય છે. 
 

 મદુ્દા ન.ં-૧૩ 

 

તેરે્ આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અધિકૃધતઓ મેળવનારાની ધવગતો. 
 

  અતે્રની કચેરીએ કોઇ સિાયકીય કાયયિમો અમલમા ંનથી. 
 
 

 મદુ્દા ન.ં-૧૪ 

 

૧.ધવજાણરુુપે ઉપલબ્િ માહિતી. 
૧. આંકડાહકય રૂપરેખા 
૨. સામાજિક આધથિક સધમક્ષા 
૩. વાધષિક વહિવટી અિવેાલ 
૪. વસ્તી ગર્તરીની માહિતી. 
૫. પ્રો. એહકટવ હડસ્કલોઝર (આર.ટી.આઇ) 

 
 
 
 

 મદુ્દા ન.ં-૧૫ 

 

જાિરે ઉપયોગ માટે ધનભાવવામા ં આવતા િોય તો તેવા ગ્રથંાલય અથવા તેના વાચંનાલયના 
કામકાિના કલાકો સહિતની માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ સધુવિાઓની ધવગતો. 

 

લોકોને માહિતી મળે તે માટે કચેરીએ અપનાવેલ સાિનો, પધ્િધતઓ અથવા સવલતો જેવીકે :- 
જિલ્લા પચંાયત ખાતે હડસ્ટ્રીક ડટેા સેસટરમા ંનાગરીકોને બેસવાની , બેસીને લખવાની તથા પાર્ી પીવાની 
ધવગેરે સવલતો ઉપલબ્િ છે.  

 
 

 

 

 



 મદુ્દા નં  .–  ૧૬ 

જાિરે માહિતી અધિકારીઓના નામો   ,િોદ્દાઓ અને બીજી ધવગતો  

 

૧. જાિરે માહિતી અધિકારીઓ. 
 

િમાકં નામ િોદ્દો એસટીડી કોડ ફોન નબંર કચેરી 
ફોન નબંર ઘર/ 

મો. ન ં 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ  સરનામુ ં

૧ શ્રી જે સી ઠાકોર  

જિલ્લા આંકડા 
અધિકારી, 
ભાવનગર 

૦૨૭૮ ૨૪૩૯૯૫૧ થી ૫૮ ૮૯૮૦૬૦૪૦૭૩  
dso-ddo-
bav@gujarat.gov.in 

ડી-૨/૬૨, 

સરકારી 
વસાિત, સહકિટ 
િાઉસ પાસે, 
ભાવનગર 

 

  

 ૨. અપીલ અધિકારી. 
 

િમાકં નામ િોદ્દો એસટીડી કોડ 
ફોન નબંર 

કચેરી 
ફોન નબંર 

ઘર/ મો. ન.ં 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં

૧ 
શ્રી વરૂનકુમાર 
બરનવાલ IAS 

જિલ્લા ધવકાસ અધિકારી ,
ભાવનગર 

૦૨૭૮ ૨૪૨૬૮૧૦ ૨૫૬૫૯૫૫ ૨૪૩૦૨૯૫ 
ddo-
bav@gujarat.gov.in 

શ્રી જિ. વી. 
અધિશ્રીનો 
બગંલો, 
ધવિાનગર 
ભાવનગર 

 

 



 મદુ્દા નં  .૧૭  

ઠરાવવામા ંઆવે તેવી બીજી માહિતી : 

ઠરાવવામા ંઆવે તેવી માહિતી પ્રધસધ્િ કરવામા ંઆવશે તથા ઉપર ૧ થી ૧૬ મદુ્દાઓમા ંદશાયવેલ માહિતી દર વષે અદ્યતન કરવામા આવશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
અ .નં.  

કમયચારીનુ ંનામ િોદ્દો સરનામુ ં ફોન નબંર પગાર િોરર્ 
માધસક મિનેતાણુ ં )એધપ્રલ-

૨૦૧૫( 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ શ્રી જે સી ઠાકોર જિલ્લા આંકડા અધિકારી 
ડી-૨/૬૨, સરકારી વસાિત, સહકિટ િાઉસ 

પાસે, ભાવનગર 
૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૬૩૧૦૦ લેવલ ૧૦ ૭૦૭૯૬/- 

૨ શ્રી કે  .યુ .ઢેઢી  સશંોિન મદદનીશ 
જુની પોલીસ લાઇન બ્લોક નબંર ડી ૧૦  

નવાપરા ભાવનગર 
૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૩૮૦૯૦ હફક્સ ૩૮૦૯૦ હફક્સ 

૩ શ્રી ડી એ ચડુાસમા સશંોિન મદદનીશ 

ઘોઘા િકાતનાકા પરીતોષ સોસાયટી 
પ્લોટ ન ં૨૪૧૨ બ્લોક ન ં૬/૨ શિરે ફરતી 

સડક ભાવનગર ૩૬૪૦૦૧ 

૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૩૮૦૯૦ હફક્સ ૩૮૦૯૦ હફક્સ 

૪ શ્રી વી બી િાિંલ્યા સશંોિન મદદનીશ 
જુની પોલીસ લાઇન બ્લોક નબંર ડી ૯  

નવાપરા ભાવનગર 
૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૩૮૦૯૦ હફક્સ ૩૮૦૯૦ હફક્સ 

૫ શ્રી એમ એસ ગોહિલ સશંોિન મદદનીશ 
પ્લોટ ન ં૩૦/બી િલારામ સોસાયટી 

તળાજા રોડ, ભાવનગર. 
૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૩૯૯૦૦ લેવલ ૭ ૪૮૭૬૮/- 

૬ કુ. ડી એસ વાઘેલા આંકડા મદદનીશ 
ટોપ થ્રી સકયલ િાઉસ સ્બર ૧૪૭ શીવપાકય 

સોસાયટી ભાવનગર 
૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૩૧૩૪૦ હફક્સ ૩૧૩૪૦ હફક્સ 

૭ શ્રી એચ બી ગોહિલ જુ .કા.  સી-૧૨૭૧, કાળીયાબીડ ભાવનગર ૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૧૯૯૫૦ હફકસ ૧૯૯૫૦ હફકસ 

૮ શ્રી કે બી ગોહિલ પટ્ટાવાળા ભગવતી સકયલ કાળીયાબીડ ભાવનગર ૦૨૭૮  ૨૪૩૯૯૫૧ ૨૭૨૦૦  લેવલ I S 3 ૩૩૮૮૮/- 



જિલ્લા પચંાયત કચેરી, 
આંકડાશાખા ,ભાવનગર 

તા.૦૧/૦૫/૧૯ 

એનેક્ષર – એ 
 

(સામાસય વિીવટ ધવભાગના ંતા. ૦૧/૦૩/૨૦૦૯ના ંપરીપત્ર િમાકં 

પીએડી/૧૦/૨૦૦૭/૩૩૫૩૬૪/આરટીઆઇ સેલનુ ંબીડાર્) 
 

 

પ્રમાર્પત્ર 

 

આથી પ્રમાચર્ત કરવામા ંઆવે છે કે મારી વડી કચેરી તથા મારા વિીવટી કાયયકે્ષત્રના ંઆ 

સાથેની યાદી મિુબના ં જાિરે સત્તા મડંળો  દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિધનયમની કલમ – ૪ 

અંતગયત સ્વય ં જાિરે કરવાની બાબતો તૈયાર કરવામા ં આવી છે અને તા૦૧/૦૫/૨૦૧૯ની 

ન્સ્થધતએ તે અદ્યતન કરવામા ંઆવેલ છે જેનુ ંઅમારા દ્વારા માિ ે મે-૧૯ દરધમયાન ઇસસ્પેકશન-

કમ-ઓડીટ કરવામા ં આવ્ય ુ છે અન જે બાબતે ક્ષતી િર્ાય િતી અગર તો અપરુતી ધવગતો 

િર્ાઇ િતી તેની પતુયતા કરવામા ંઆવી છે.  

તા૦૧/૦૫/૨૦૧૯ની ન્સ્થધતએ િવે જાિરે સત્તા મડંળોના ં પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર )પી એ 

ડી)નુ ંઇસસ્પેક્શન-કમ-ઓડીટ બાકી રિલે નથી. 

 

 

 

તારીખ  ૦૧/૦૫/૧૯    જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

મખુ્ય મથક :- ભાવનગર     જિલ્લા આંકડા અધિકારી 
        જિ. પ.ં ભાવનગર. 
  



જિલ્લા પચંાયત કચેરી, 
આંકડા શાખા,ભાવનગર 

તા.૦૧/૦૫/૧૯ 

 

પ્રમાર્પત્ર 
 

આથી પ્રમાર્પત્ર આપવામા ંઆવે છે કે ૦૧/૦૫/૨૦૧૯ની ન્સ્થધતએ પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર 

આંકડાશાખા અદ્યતન થઇ ગયેલ છે તેમિ પેટા કચેરીના ંજાિરે માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી પર્ 

પ્રોએકટીવ ડીસ્કલોઝર ૧ થી ૧૭ અદ્યતન કરેલ છે જે બદલ આ પ્રમાર્પત્ર આપવામા ંઆવે છે. 
 

જાિરે માહિતી અધિકારી અને 

        જિલ્લા આંકડા અધિકારી 
        જિ. પ.ં ભાવનગર 
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