
પ્રકરણ-૧ 

પ્રસ્તાવના 
 

૧.૧ 

આ પસુ્તિકા (માહિિી 
અધિકારી ૨૦૦૫ ની 
પાશ્ચાદભધૂમકા અંગ ે
જાણકારી  

સરકારી કામકાજ માાં પારદધશિિા અને જવાબદારી ને ઉત્તેજન આપવાના 
િતેથુી જાિરે સત્તા માંડોળો ના ધનયાંત્રણ િઠેળ ની માહિિી નાગહરકો મેળવી 
શકે િેવા માહિિી અધિકારી ના વ્યવિારુ િાંત્ર ની રચના કરવા કેન્દ્રીય 
માહિિી પાંચ રાજ્ય માહિધિક પાંચો અન ેિેની સાથે સાંકળાયેલા િમામ 
બાબિો માટેની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે. 

૧.૨ 
આ પસુ્તિકાનો ઉદે્દશ/િતે ુ લોકશાિીમાાં નાગહરકોને િમામ માહિિીથી માહિિગાર રાખવા અન ે

લોકશાિીની કામગીરી માાં પારદધશિિા માટેનો આ પતુિકનો િતે ુછે.  

૧.૩ 

આ પસુ્તિકા કઈ વ્યસ્તિઓ 
/સાંતથાઓ /સાંગઠનો 
વગેરેને ઉપયોગી છે.? 

આ પસુ્તિકા જે િે ખાના ની જરૂરી માહિિી મેળવવા સાંકલન જે િે િમામ 
વ્યસ્તિઓને આ પસુ્તિકા ઉપયોગી છે.  

૧.૪ 

આ પસુ્તિકામાાં આપેલી 
માહિિીનુાં માળખુાં  

દરેક રાજ્ય સરકાર રાજ્યપત્રમાાં જાિરેનામુાં પ્રધસધ્િ કરી િે આ અધિધનયમ 
િઠેળ જે િેને સોપવામાાં આવેલી સત્તા વાપરવા અને કયો બજાવવા માટે 
માહિિી પાંચના નામે ઓખાાિા માંડળની રચના કરશે. 

૧.૫ 

વ્યાખ્યાઓ (પસુ્તિકામાાં 
વાપરવામાાં આવેલ જુદા 
જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા 
આપવા ધવનિી.) 

માહિિી અધિકારી અધિધનયમ કલમ-૨ મજુબ પસુ્તિકામાાં વાપરવામાાં 
આવેલ જુદા જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવેલ છે. 

૧.૬ 

કોઈ વ્યસ્તિ આ પસુ્તિકામાાં 
આવરી લેવાયેલ ધવષયો 
અંગે વધ ુમાહિિી મેળવવા 
માાંગે િો િે માટે સાંપકા 
વ્યસ્તિ  

જીલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી, 
જીલ્લા આયોજન કચેરી, 
જીલ્લા સેવા સદન,છાપરી,દાિોદ   

૧.૭ 

આ પસુ્તિકામાાં ઉપલબ્િ ન 
િોઈ િે માહિિી મેળવવા 
માટેની કાયા પધ્િધિ અન ેફી  

સરકારશ્રીના પ્રવિામાન ધનયમો ઠરાવો પહરપત્રો મજુબ. 



પ્રકરણ-૨ 

 

કચેરીના વડા;- જીલ્લા આયોજન અધિકારી  

સરનામ ું;- જીલ્લા આયોજન કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન,છાપરી,દાિોદ 

ટેલીફોન નું;-(૦૨૬૭૩)૨૩૯૧૫૧ 

ફેકસ નું;-(૦૨૬૭૩)૨૩૯૦૦૫  

ઉદે્દશ:- 

ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમનો મખુ્ય આશય જીલ્લાની તથાધનક જરૂહરયાિો અને પહરતથધિને ધ્યાનમાાં 
રાખી ખટૂિા કડીરૂપ પાયાની સધુવિાના કામો િાથ િરી જીલ્લા ના દરેક ગામ િેમજ શિરેનો સાંતલુલિ ધવકાસ 
કરવાનો. 

જાહરેતુંત્રન ું દ ર દેશીપણ ું:- 

જીલ્લાનુાં કોઈ પણ ગામ ન્દ્યનુિમ, જરૂહરયાિ ની ખટૂિી કડીરૂપ પાયાની સધુવિાથી વાંલચિ ના રિ.ે 

ઈતતહાસ:- 

✓ ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમોનો નક્કર તવરૂપે અમલ િા-૧૪ નવેમ્બર ૧૯૮૦ એટલ ે
માન.વડાપ્રિાનશ્રી તવ.પાંહડિ જવાિરલાલ નેિરુની જન્દ્મ ધિધથથી કરવામાાં આવ્યો છે.  

✓ વષા ૧૯૮૯-૯૦ ની િારાસભ્યશ્રીની જોગવાઈ િઠેળ તથાધનક ધવકાસના અમલના કામો માટે ગ્રાન્દ્ટ 
ફાળવવામાાં આવી છે. 

✓ ભારિ સરકાર દ્વારા વષા ૧૯૯૩-૯૪ ની સાંસદ સભ્યશ્રી ની યોજના અમલ માાં મકુવામાાં આવેલ છે. 
✓ વષા ૨૦૧૧-૧૨ થી “આપણો િાલકુો વાઈબ્રન્દ્ટ િાલકુો” યોજના અમલમાાં આવલે છે. 

જાહરે તુંત્રની ફરજો:- 

✓ જીલ્લાના ધવકાસ અથે લાાંબાગાળાનુાં આયોજન િૈયાર કરવુાં. 
✓ જીલ્લાના ધવકાસ માટે કાયા કરિી જુદી જુદી સાંતથાઓ પાસેથી િેમની યોજનાઓની અમલીકરણને 

લગિા પ્રગધિ અિવેાલ ધનયધમિ રીિે મેળવવા અને જીલ્લા આયોજન માંડળ સમક્ષ રજુ કરવા. 
✓ ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમ ની ધવધવિ જોગવાઈઓ જેવી કે ૧૫%ધવવેકાિીન,૫%પ્રોત્સાિક  

ઘેડ (ખાસ પછાિ ધવતિાર), િારાસભ્યશ્રી િથા સાંસદસભ્યશ્રીની જોગવાઈ િઠેળ િાથ િરવામાાં 
આવિા યોજનાકીય કામોની દરખાતિ મેળવવાની માંજુરી આપવાની િથા “આપણો િાલકુો વાઈબ્રન્દ્ટ 
િાલકુો”ના કામોની ધવધનયમનની કામગીરી. 

✓ ઉપરોતિ યોજનાઓ િઠેળ િાથ િરવામાાં આવિી યોજનાઓની પ્રગધિનુાં અવલોકન િૈયાર કરવાની 
અને જીલ્લા આયોજન માંડળ િથા કાયાવાિક સધમધિ સમક્ષ રજુ કરવાની  



✓ સરકારશ્રીમાાં યોજનાકીય પ્રગધિને લગિી માહિિી એકધત્રિ કરી સાદર કરવી. 

જાહરેાત તુંત્રની અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટેની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ:- 

✓ સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી થયેલ ઠરાવો પહરપત્રો, સચૂનો િથા તથાયી કાયદા કાનનુ ધનયમોની 
મયાાદામાાં જ નાગહરક કામો કરવાની અપેક્ષા રાખે િેવી નાગરીકો પાસે અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે. 

✓ જયારે જરૂર પડય ેત્યારે નાગહરકો જરૂરી અને સાચી માહિિી ત્વહરિ ઓઉરી પડે િવેી અપેક્ષા 
રાખવામાાં આવે છે. 

✓ કચેરીમાાં આવિા અરજદારો અધિકારીશ્રીઓનો જ સાંપકા કરે. 
✓ કમાચારીઓ અને અધિકારીઓ સાથે નમ્ર અને ધવવેકપણૂા વ્યવિારની અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે. 
✓ ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમ િઠેળ િાથ િરવામાાં આવિા કામોનો મખુ્ય ઉદેશ નાગહરકોની 

પાયાની સધુવિાઓ વિારવાનો િોય લોકો પાસે લોકભાગીદારી  િથા ઉભી થયલે અને ઉભી થનાર 
અતયામિોની ધનભાવાની જાણવાની માટે અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે. 

લોકસહર્ોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પદ્ધતતઓ 

✓ ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમની ૫% પ્રોત્સાિક જોગવાઈ િઠેળ લોકો પણ ધવકાસના 
કામોમાાં સહ્ભાઈ થઇ શકે, રાજ્યના ધવકાસમાાં પોિાનુાં યોગદાન આપી સજકે ટે માટે 
લોકફાળાના િરાને આ કામો િાથ િરવામાાં આવ ેછે. 

✓ આ જીલ્લાના િમામ િાલકુામાાં લોકફાળાનુાં િોરણ ૧૦%નુાં છે 

✓ સેવા આપવાના દેખરેખ ધનયત્રણ અને જાિરે ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપલબ્િ િાંત્ર:- 

જીલ્લા કક્ષાએ:- 

જીલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી 
જીલ્લા આયોજન કચેરી 
જીલ્લા સેવા સદન, છાપરી, દાિોદ. 

રાજ્ય કક્ષાએ:- 

અગ્ર સલચવશ્રી, 
સામાન્દ્ય વિીવટ ધવભાગ (આયોજન), 
ગાાંિીનગર. 

 

કચેરીનો સમર્:- શરુ થવાનો સમય સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે બાંિ થવાનો સમય સાાંજે ૦૬.૧૦ કલાકે 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૩ 

સાંતથાના અધિકારીઓ અને કમાચારીની સિા અને ફરજો 

૧) જીલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી 

• જીલ્લા આયોજન કચેરીની િમામ કામગીરી ઉપર વિીવટી ધનયાંત્રણ અને દેખરેખની કામગીરી. 
• જીલ્લા આયોજન કચેરી દ્વારા અમલમાાં મકુાિી ધવધવિ જોગવાઈઓ જેવી કે ૧૫% ધવવેકાિીન, ૫% 

પ્રોત્સાિક, િેડ (ખાસ પછાિ ધવતિાર ), આપણો િાલકુો વાઈબ્રન્દ્ટ િાલકુોની યોજનાની  જોગવાઈ 
િઠેળની દરખાતિો  જીલ્લા આયોજન માંડળ સમક્ષ રજુ કરી માંજુર કરવાની કામગીરી  

• િારાસભ્યશ્રી િથા સાંસદસભ્યશ્રીની જોગવાઈ િઠેળ દરખાતિો મળેવવાની િથા માંજુર કરવાની 
કામગીરી  

• ઉપરોતિ િમામ જોગવાઈ િઠેળના કામોના મોનીટરીંગ ને લગિી કામગીરી  

 

૨) સાંસોિન અધિકારીશ્રી  

ક્રમ  કમાચારીનુાં નામ 
અને િોદ્દો 

મખુ્ય કામગીરી  કામગીરી ની ધવગિ  

૧ શ્રી એસ.જે.પટેલ  સાંસોિન 
અધિકારી 
પ્લાનીંગ 

૧) ધવવેકાિીન ગ્રાન્દ્ટ (૧૫% ધવવેકાિીન, TASP,SCP,૫% 
પ્રોત્સાિક, નગરપાલલકા,૫૦ ધવકાસશીલ િાલકુા, િારા 
સભ્ય ગ્રાન્દ્ટ) 

૨) રાષ્ટ્રીય પવાની ગ્રાન્દ્ટ ની કામગીરી  

૩) મિકેમને લગિી કામગીરી  

૪) આ ઉપરાાંિ ઉપરના અધિકારી દ્વારા સોપવામાાં 
આવિી કામગીરી  

૨ શ્રી 
જે.બી.ધવરપરુા 

સાંસોિન 
અધિકારી (ATVT) 

૧) ATVT યોજનાની કામગીરી (ATVT કાયાવાિક 
સધમધિની ગ્રાન્દ્ટ,ATVT ૪૯ ધવકાસશીલ િાલકુાની 
કામગીરી) 

૨) MPLADS ની કામગીરી  
૩) જીલ્લા વિીવટી િાંત્ર ની ગ્રાન્દ્ટ ( કલેકટર/ડીડીઓ 
ગ્રાન્દ્ટ) 

૪) જીલ્લા કક્ષાની ગ્રાન્દ્ટ  

૫) સાાંસદ આદશા ગ્રામ યોજના, િારા સભ્ય આદશા ગ્રામ 
યોજના  

૬) અન્દ્ય નાણાકીય બાબિો 



૭) ) આ ઉપરાાંિ ઉપરના અધિકારી દ્વારા સોપવામાાં 
આવિી કામગીરી 

૩ શ્રી 
એસ.એલ.બાહરયા  

સાંસોિન 
મદદનીશ 
(પ્લાન) 

૧) ધવવેકાિીન ગ્રાન્દ્ટ (૧૫% ધવવેકાિીન, TASP,SCP,૫% 
પ્રોત્સાિક, નગરપાલલકા, , િારા સભ્ય ગ્રાન્દ્ટ) 

૨) રાષ્ટ્રીય પવા ની ગ્રાન્દ્ટ ની 
૩) જીલ્લા વિીવટી િાંત્ર ની ગ્રાન્દ્ટ ( કલેકટર) 

૪) જીલ્લા કક્ષાની ગ્રાન્દ્ટ 

૫) આ ઉપરાાંિ ઉપરના અધિકારી દ્વારા સોપવામાાં 
આવિી કામગીરી  

૪ શ્રી અજીિ.નાયક SPAC ૧) SPAC ના કાયાક્ષતે્રની િમામ કામગીરી 
૨) આ ઉપરાાંિ ઉપરના અધિકારી દ્વારા સોપવામાાં 
આવિી કામગીરી 

૫ શ્રી સપના.ટાંડેલ સાંસોિન 
મદદનીશ (ATVT) 

૧) ATVT યોજનાની કામગીરી (ATVT કાયાવાિક 
સધમધિની ગ્રાન્દ્ટ,ATVT ૪૯ ધવકાસશીલ િાલકુાની 
કામગીરી) 

૨) ૨૦ મદુ્દા કાયાક્રમની કામગીરી 
૩) આ ઉપરાાંિ ઉપરના અધિકારી દ્વારા સોપવામાાં 
આવિી કામગીરી 

૬ શ્રી 
કે.સી.ચોટલીયા 

આંકડા મદદનીશ ૧) MPLADs  ની કામગીરી 
૨) ૪૯ ધવકાસશીલ િાલકુા ને લગિી કામગીરી 
૩) ટપાલ ઇનવડા, આઉટવડાની કામગીરી , E-MAIL થી 
આવિી ટપાલ વાંચાણ ેમકુવી, િથા િેના રજીતટર 
ધનભાવવા, ટપાલ ટીકીટ નો હિસાબ રાખવો આ ઉપરાાંિ 
ઉપરના અધિકારી દ્વારા સોપવામાાં આવિી કામગીરી 

૭ 

 

શ્રી એસ.બી.પટેલ SPA ૧)SPA ના કાયાક્ષેત્રની િમામ કામગીરી 
૨) આ ઉપરાાંિ ઉપરના અધિકારી દ્વારા સોપવામાાં 
આવિી કામગીરી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-૪ 

 

જીલ્લા આર્ોજન કચેરીમાુંથી નીચે મ જબના દસ્તાવેજ મળશે 

 

દતિાવેજ નુાં નામ  ૧) સામાન્દ્ય વિીવટ ધવભાગ (આયોજન), ગાાંિીનગર દ્વારા જાિરે કરેલ ધવકેન્દ્ન્દ્રિ 
જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમ િમેજ ATVT યોજનાની માગાદશાક યાદી, પહરપત્રો  

૨)આંકડા અને કાયાક્રમ અમલીકરણ માંત્રાલય, નવી હદલ્િી દ્વારા જાિરે કરેલ સાંસદ 
સભ્ય તથાધનક ધવતિાર ધવકાસ યોજના (MPLADS)ની માગાદશાક યાદી અને પહરપત્ર  

૩) ઉપરોતિ બાંને યોજના િેમજ તથાધનક અગત્યિા િરાવિા સામહુિક ધવકાસના 
કામો (MLA FUND), રાષ્ટ્રીય પવાની ઉજવણી, િઠેળના પ્રાથધમક માંજુરી, િાાંધત્રક 
માંજુરી,વિીવટી માંજુરી,િેમજ ગ્રાન્દ્ટ ફાળવણીના હુકમો અને પરુા થયેલ કામોની 
ધવગિ 

ફી સરકારશ્રીના વખિોવખિના ધનયમ અનસુાર  

ટેલીફોન  નાં. (૦૨૬૭૩) ૨૩૯૧૫૧ 

ફેતસ (૦૨૬૭૩) ૨૩૯૦૦૫ 
ઈ- મેઈલ dpodaahod@gmail.com 

 

અન્દ્ય  
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પ્રકરણ-૭ (તનર્મ સુંગ્રહ-૭) 
જાહરે તુંત્રના ભાગ તરીકે રચરે્લી બોડય, પરરષદ, સતમતતઓ અને અન્ર્ સુંસ્થાઓન ું પત્રક 

• માન્દ્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાનુાં નામ અને સરનામુાં :- જીલ્લા આયોજન માંડળ, દાિોદ  

• માન્દ્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાનુાં પ્રકાર (બોડા, પહરષદ, સધમધિઓ અને અન્દ્ય માંડળ):- માંડળ 

• માન્દ્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાનો ટુાંકો પહરચય (સાંતથાપન વષા, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવધૃત્તઓ):- આયોજન માંડળની 

તથાપના િા.૧૪-૧૧-૧૯૮૦થી થયેલ છે. 

જીલ્લા દરેક ગામો, શિરેના લોકો ને તથાધનક જરૂહરયાિ મજુબની સગવડો મળી રિ ેધવકાસ થાય િે 
માટે કડીરૂપ કામ આયોજન માંડળ દ્વારા માંજુર કરવામાાં આવે છે. આ માંડળની મખુ્ય પ્રવધૃિઓ જીલ્લાના 
ગામો, શિરેને ધવકાસ માટેના કડીરૂપ કામોની દરખાતિ િાલકુા આયોજન સધમધિ િથા િારસભ્યશ્રીની 
ગ્રાન્દ્ટમાાંથી તથાધનક ધવકાસના અગત્યિા િરાવિા કામોની દરખાતિો મેળવી માંજુરી આપવાની િથા 
િેની દેખરેખ રાખવાની છે. 

• માન્દ્યિા પ્રાપ્િ સાંતથાની ભધૂમકા (સલાિકાર/સાંચાલન/કાયાવાિી/અન્દ્ય):- સાંચાલક 

• માંડળનુાં અને સભ્ય બાંિારણ :-માંડળનુાં બાંિારણ સરકારશ્રીના ઠરાવ અનસુાર થયેલ છે કુલ ૪૨ સભ્યો 

િોય છે. 

• સાંતથાના વડા :- અધ્યક્ષશ્રી (જીલ્લાના પ્રભારી માંત્રીશ્રી, િોદ્દાની રૂએ) 

• મખુ્ય કચેરી અને િેની શાખાઓના સરનામા:- 

મખુ્ય કચેરી :- જીલ્લા આયોજન કચેરી, જીલ્લા સવેા સદન, છાપરી, દાિોદ 

• બેઠકોની સાંખ્યા :- વષામાાં ઓછામાાં ઓછી બ ેબેઠક મળે છે. 

• શુાં જનિા બેઠકોમાાં ભાગ લઇ શકે છે ? 

ના લોક પ્રધિધનધિઓ િાજર રિ ે છે. સાંસદ સભ્યશ્રીઓ , િારાસભ્યશ્રીઓ, િાલકુા પાંચાયિના 
પ્રમખુશ્રીઓ 

• શુાં બેઠકોની કાયાવાિી નોંિ િૈયાર કરવામાાં આવે છે  ? 

િા. બેઠકની કાયાવાિી નોંિ કરવામાાં આવે છે. 
• બેઠકોની કાયાવાિી નોંિ જનિાને ઉપલબ્િ છે ? જો િા િો િે મળેવવા માટેની પદ્ધધિની માહિિી 

આપો. 

િા. જનિા માટે ઉપલબ્િ િોય છે. અરજી રજુ થયેથી આપવામાાં આવે છે. 
 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૮  
સરકારી મારહતી અતધકારીઓના નામ હોદ્દા અને અન્ર્ તવગતો 

૮.૧ જાિરે િાંત્ર સરકારી માહિિી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિિી અધિકારીઓ અને ધવભાગીય 
કાયદાકીય (એપેલેટ) સત્તાધિકારી ધવશેની સાંપકા માહિિી નીચેના નમનૂામાાં આપો. 
 

મદદનીશ સરકારી મારહતી અતધકારીઓ :- 
ક્રમ નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી કોડ ફોન નાંબર ઈ-મેઈલ સરનામુાં 

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી એસ.જે પટેલ સાંશોિન અધિકારીશ્રી 02673 239151  Dpodaahod
@gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

૨ શ્રી જે.બી.વીરપરુા સાંશોિન અધિકારીશ્રી 02673 239151  Dpodaahod
@gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

 

સરકારી મારહતી અતધકારીઓ :- 
ક્રમ નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી કોડ ફોન નાંબર ઈ-મેઈલ સરનામુાં 
    કચેરી ઘર   
૧ 

શ્રી કે એસ ગેલાિ 
જીલ્લા આયોજન 

અધિકારીશ્રી 02673 239151  Dpodaahod
@gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

 

પ્રથમ અપીલ અતધકારીશ્રી 
ક્રમ નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નાંબર ફેતસ ઈ-મેઈલ સરનામુાં 

    કચેરી ઘર    
 

 
ધનવાસી અધિક 

કલેકટરશ્રી દાિોદ 02673   (02673) 

239005 

Collector-
dah@guja
rat.gov.in 

જીલ્લા સેવા સદન 
દાિોદ 
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પ્રકરણ-૯ 

તનણયર્ લેવાની પ્રરિર્ામાું આન સરવાની કાર્ય પદ્ધતત 

(૧)  જુદા જુદા મદુ્દા અંગે ધનણાય લેવા માટે કઈ કાયા પદ્ધધિ અનસુરવામાાં આવે છે ? 

-     સરકારશ્રીના ઠરાવો/પહરપત્રો અનસુાર કચેરી કાયા પદ્ધધિ અનસુાર ધનણાય લેવામાાં આવે છે 

(૨)  અગત્યની બાબિો માટે કોઈ ખાસ ધનણાય લેવા માટેની દતિાવેજ કાયા પદ્ધધિ/ઠરાવેલી કાયા  

પદ્ધધિ ધનયિ માપદાંડ/ધનયમો યાાં કયા છે ? ધનણાયલેવા માટે યાાં યાાં તિરે ધવચાર કરવામાાં 
આવે છે? 

-  ધવકાસની યોજનાઓની વિીવટી માંજુરી સરકારશ્રી માગાદશાક યાદી મજુબ દતિાવેજી આિારો 
મેળવી આપવામાાં આવે છે 

(૩)  ધનણાયને જનિા સિુી પિોચાડવાની કઈ વ્યવથા છે ? 

-  વિામાન પત્રો, વેબસાઈટ, િાલકુા પાંચાયિ 

(૪)  ધનણાય લેવાની પ્રહકયા જેના માંિવ્યો લેવાનાર છે િે અધિકારીઓ યાાં છે ? 

-  (૧) જીલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી (૨) સાંશોિન અધિકારીશ્રી 
(૫)  ધનયાણ લેનાર અંધિમ સત્તાિીકારી કોણ છે ? 

-  કલેકટરશ્રી, દાિોદ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



તનણયર્ લેવાની પ્રરિર્ામાું અન સરવાની પધ્ધતત 

૧ 
જેના પર ધનણાય લેવાનાર છે 
િે ધવષય 

ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમની ધવધવિ જોગવાઈઓ જેવી, 
૧૫% ધવવેકાિીન, ૫%પ્રોત્સાિક, ઘેડ, િારાસભ્યશ્રી જોગવાઈ િઠેળ 
િાથ િરવામાાં આવિા ધવકાસના કામો. 

૨ 
માગાદશાન સચુન/હદશા ધનદેશ 
જો િોઈ િો 

ગજુરાિ સરકારશ્રી સામાન્દ્ય વિીવટી ધવભાગ (આયોજન) ની 
માગાદશાક યાદી, ભારિ સરકારશ્રીઓના સાંસદ સભ્યશ્રીઓના 
તથાધનક ધવતિાર ધવકાસ યોજનાની માગાદશાક યાદી 

૩ અમલની પ્રહક્રયા 

- ૧૫% ધવવેકાિીન, ૫%પ્રોત્સાિક, ઘેડ,  જોગવાઈ િઠેળના 
કામોની દરખાતિો િાલકુા આયોજન સધમધિ દ્વારા જીલ્લા 
આયોજન માંડળ ભલામણ કરવામાાં આવ ેછે િથા ઉપરોતિ 
માગાદશાક યાદી મજુબના કામો માંજુર કરવામાાં આવે છે. 

- જયારે િારાસભ્યશ્રી/સાંસદસભ્યશ્રી જોગવાઈ િઠેળ િાથ 
િરવામા આવિા કામોની દરખાતિો નાણાકીય વષાની 
શરુઆિમાાં માંગાવવામાાં આવે છે. 

- િારાસભ્યશ્રી/સાંસદસભ્યશ્રીએ સચુવેલ કામો સરકારશ્રીની 
માગાદશાક યાદી મજુબના િોઈ િો જીલ્લા આયોજન 
અધિકારીશ્રી િેને પ્રાથધમક માંજુરી આપે છે. 

- િમામ જોગવાઈ િઠેળ માંજુર થયેલ કામોની અંદાજો જીલ્લા 
આયોજન અધિકારીશ્રી દ્વારા સાંબાંધિિ અમલીકરણ સાંતથા/ 
અધિકારી પાસેથી માંગાવવામાાં આવે છે. 

- અમલીકરણ અધિકારીશ્રી ધ્વારા સક્ષમ અધિકારીની િાાંધત્રક 
માંજુરી મેળવી અંદાજો રજુ કયાા બાદ જીલ્લા આયોજન 
અધિકારીશ્રી ધ્વારા વિીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવે છે. 
અંિે ત્યાર બાદ ગ્રાન્દ્ટ ફાળવણી કરવામાાં આવ ેછે.  

૪ 
ધનણાય લેવાની કાયાવાિી 
સાંકળાયેલ અધિકારીઓનો 
િોદ્દો  

- જીલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી  

- સાંશોિન અધિકારીશ્રી 

૫ 
ઉપર જણાવલે અધિકારીઓના 
સાંપકા અંગેની માહિિી 

- જીલ્લા આયોજન કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, છાપરી, દાિોદ 

- ફોન : ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૫૧ 

૬ 
જો ધનણાય સાંિોષ ન િોય િો 
યાાં અને કેવી રીિે અપીલ 
કરવી. 

- ધનવાસી અધિક કલેકટરશ્રી, જીલ્લા સવા સદન, છાપરી, 
દાિોદ 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

 

િમ નામ હોદ્દો 
ફોન નું 

ઈ-મેઈલ સરનામ ું એસ.ટી.
ડી કોડ 

કચેરી 

૧ 
શ્રી કે એસ 
ગેલાિ 

જીલ્લા આયોજન 
અધિકારી 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૫૧ dpodaahod@
gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

૨ 
શ્રી એસ જે 
પટેલ 

સાંશોિન અધિકારી 
(પ્લાનીંગ) 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૫૧ dpodaahod@
gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

૩ 
શ્રી જે બી 
વીરપરુા 

સાંશોિન અધિકારી 
(ATVT) 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૫૧ dpodaahod@
gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

૪ 

શ્રી એસ 
એલ 
બારીઆ 

સાંશોિન મદદનીશ ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૫૧ dpodaahod@
gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

૫ 
શ્રી કે સી 
ચોટલીયા 

આંકડા મદદનીશ ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૫૧ dpodaahod@
gmail.com 

જીલ્લા આયોજન 
કચેરી, દાિોદ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૧ (તનર્મ સુંગ્રહ-૧૦) 

તનર્મોમાું જોગવાઈ કાર્ય મ જબ મહનેતાણાની પદ્ધતત સહીત દરેક અતધકારી અને કમયચારીને મળત ું 
માતસક મહનેતાણ ું. 

 

િમ નામ હોદ્દો 
માતસક 

મહનેતાણ ું 

વળતર/ 
વળતર 
ભથ્ ું 

તવતનર્મનમાું 
જણાવ્ર્ા મ જબ 
મહનેતાણ ું નક્કી 

કરવાની કાર્યપદ્ધતી 

૧ 
શ્રી કે એસ ગલેાિ જીલ્લા આયોજન 

અધિકારી 
૧૯૫૩૬ 

  

૨ 
શ્રી એસ જે પટેલ સાંશોિન અધિકારી 

(પ્લાનીંગ) 
૪૪૯૦૦ 

  

૩ 
શ્રી જે બી વીરપરુા સાંશોિન અધિકારી 

(ATVT) 
૪૪૯૦૦ 

  

૪ 
શ્રી એસ એલ 
બારીઆ 

સાંશોિન મદદનીશ 
૫૫૨૦૦ 

  

૫ શ્રી કે સી ચોટલીયા આંકડા મદદનીશ ૩૧૩૪૦   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૩ 

સહાર્કી કાર્યિમોના અમલ અંગે પદ્ધતત 

• કાયાક્રમ/યોજનાનુાં નામ 

• કાયાક્રમ/યોજનાનો સમયગાળો 
• કાયાક્રમનો ઉદે્દશ 

• કાયાક્રમના ભૌધિક અને નાણાાંકીય લક્ષયાાંકો (છેલ્લા વષા માટે) 

• લાભાથીની પાત્રિા 
• લાભ અંગેની પવૂા જરૂહરયાિો 
• કાયાક્રમનો લાભ લેવાની પદ્ધધિ 

• પાત્રિા નક્કી કરવા અંગેના માપદાંડો 
• કાયાક્રમમાાં આપેલ લાભની ધવગિો (સિાયકીના રકમ અથવા આપવામાાં આવલે અન્દ્ય મદદ પણ 

દશાાવવી) 

• સિાયકી ધવિરણની કાયાપધ્િિી 
• અરજી યાાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાાં કોનો સાંપકા કરવો. 
• અરજી ફી (લાગ ુપડતુાં િોય ત્યાાં) 

• અન્દ્ય ફી (લાગ ુપડતુાં િોય ત્યાાં) 

• અરજી પત્રકનો નમનુો (લાગ ુપડતુાં િોય િો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી િોય િો અરજદારે 
અરજીમાાં શુાં શુાં દશાાવત ુાં િેનો ઉલ્લેખ કરો.) 

• લબડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો/દતિાવેજો) 

• લબડાણોનો નમનુો 
• પ્રક્રીયાને લગિી સમતયાઓ અંગે યાાં સાંપકા કરવો 
• ઉપલબ્િ ધનધિની ધવગિો (જીલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા વગરેે જેવા ધવધવિ તિરોએ) 

• નીચેના નમનૂામાાં લાભાથીઓની યાદી 

ક્રમ 
લાભાથીનુાં 

નામ 

સિાયકીની 
રકમ 

માિા, 
ધપિા, 
વાલી 

પસાંદગીનો 
માપદાંડ 

સરનામુાં 

જીલ્લો શિરે નગર/ગામ 
ઘર 

નાંબર 

- - - - - - - - - 

 

નોંિ:- અત્રેની કચેરીને લાગ ુપડતુાં નથી. 
 
 
 
 
 



પ્રકરણ-૧૫ 

તવતવધ કર્ો કરવા માટે નક્કી કરેલ ધોરણો 
(૧) ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમ િઠેળની જોગવાઈમાાંથી માંજુર કરિા કામો માટેની માગાદશાક યાદી 
(૨) સાંસદ સભ્યશ્રીઓને તથાધનક ધવતિાર ધવકાસ યોજના િઠેળ માંજુર કરાિા કામો માટે માગાદશાક યાદી 
(૩) શિરેી ધવતિારના િારાસભ્યો માટે માંજુર કરાિા કામો માટે માગાદશાક યાદી 
 

પ્રકરણ-૧૬ 

તવજાણ ું રૂપે ઉપલબ્ધ તવતવધ ર્ોજનાઓની મારહતીની તવગતો આપો. 
(૧) ધવકેન્દ્ન્દ્રિ જીલ્લા આયોજન કાયાક્રમ િઠેળ િાથ િરાિા કામોની કામવાર માહિિી જેવી કે કામનુાં  

નામ/ગામનુાં નામ/જોગવાઈ/ વિીવટી માંજુરીની રકમ/ ફાળવલે ગ્રાન્દ્ટ/ થયલે ખચા/ કામની સ્તથધિ 
વગેરે પ્રકારની માહિિી મળી રિ ેછે. 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

લોકોને મારહતી માટે તે માટે તવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પદ્ધતતઓ અથવા સવલતો જેવી કે, 
 

(૧) કચેરીમાાં રેકડાનુાં ધનરીક્ષણ 

(૨) દતિાવેજોની નકલ મળેવવાની પદ્ધધિ  

(૩) નકલ મેળવવાની અરજી રજુ કયેથી 
(૪) જાિરેિાંત્રની વેબસાઈટ: www.gad.gujarat.gov.in અને www.iojn.guj.niv.in 

(૫) નોટીસ બોડા 
(૬) ઉપલબ્િ મહુરિ ધનયમ સાંગ્રિ:- સરકારશ્રીની માગાદશાક યાદી 
 

પ્રકરણ-૧૮ 

  
(૧) અરજી પત્રક- સાદા કાગળમાાં અરજી 

(૨) ફી અરજી પત્રકમાાં રૂ.૨૦ િથા એક પાના દીઠ રૂ.-૨/- બી.પી.એલ કાડા િોલ્ડરને ધવના મલુ્યે 

(૩) માહિિી મેળવવા માટેની અરજી કઈ રીિે કરવી- જીલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી, દાિોદને  

     સાદા કાગળમાાં અરજી કરવી. 
(૪) માહિિી આપવાનો ઇનકાર કરવામાાં આવે િે વખિ ેનાગહરકના અધિકાર અને અપીલ  

     કરવાની કાયાવાિી- અપીલ અધિકારી િરીકે ધનવાસી અધિક કલેકટરશ્રી, દાિોદને કરવાની રિ.ે 
 

http://www.gad.gujarat.gov.in/
http://www.iojn.guj.niv.in/

