જિલ્લા પંચાયત કચેરી,
બોટાદ

માહિતી અધિકાર અધિધિયમ-૨૦૦૫
પ્રોએકટીવ ડીસ્ક્લોઝર
તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮િી સ્સ્કિધતએ
(પી.એ.ડી.)

આંકડાશાખા
જિલ્લા પંચાયત બોટાદ

મુદ્દા

ધવગત

િંબર

િંબર

૧

વ્યવસ્કિાતંત્ર, કાયય અિે ફરિો

૨

અધિકારીઓ અિે કમયચારીઓિી સત્તા અિે ફરિો

૩

દે ખરે ખ અિે િવાબદારીિા માધ્યમ સહિત ધિર્યય લેવાિી પ્રહિયામં અનુસરવાિી કાયયરીતી

૪

પોતાિા કાયય બજાવવા માટે પોતે િક્કી કરે લા િોરર્ો

૫

પોતાિા કાયય બજાવવા માટે પોતાિી પાસેિા અિવા પોતાિા ધિર્યય િેઠળિા અિવા કમયચારીઓ દ્વારા
ઉપયોગમાં લેવાિા ધિયમો, ધવધિયમો, સુચિાઓ, ધિયમ સંગ્રિો અિે રે કડય

૬

પોતાિી પાસે અિવા પોતાિા ધિયંત્રર્ િેઠળ િોય તેવા દસ્કતાવેિોિા વગયન ુ ં પત્રક

૭

ધિયત અિવાઅમલીકરર્િા ઘડતરિા સંબિમાં િિતાિા સભ્યો સાિે ધવચાર ધવિયમ માટે અિવા
તેમિા દ્વારા રજૂઆત માટેિીધવદ્યમાિ કોઇ ગોઠવર્ીિી ધવગતો

૮

તેિા ભાગ તરીકે અિવા તેિી સલાિિા િેત ુ ં માટે બે અિવા તેિી વધુ વ્યસ્્તઓિા બિેલાબોડય , કાઉસ્સસલો,
ધસધમતઓ અિે બીજા મડંળીિી બેઠકો લોકો માટે ખાલી છે કે કેમ? અિવા તેવી બેઠકોિી કાયયિોંિો લોકોિે
મળવા પાત્ર છે કે કેમ?

૯-

તેિા અધિકારીઓિા અિે કમચાયરીઓિી માહિતી પુસ્સ્કતકા તિા તેિા ધવધિમયોમાં િોગવાઇ કયાય પ્રમાર્ે

૧૦

વળતરિી પદ્ધધત સહિત તેિા દરે ક અધિકારીઓ અિે કમચાયરીઓ અિે કમચાયરીઓિે મળતા માધસક વળતર

૧૧

તમામ યોિિાઓ, સુચચતખચય અિે કરે લી વિેંચર્ી પરિા અવલોકિોિી ધવગતો દશાવયતી તેિી દરે ક
એિસસીિે ફાળવેલ અંદાિપત્ર

૧૨

પાિા

ફાળવેલ રકમો અિે એવા કાયયિમોિા લાભાિીઓયિી ધવગતો સહિત આધિિક સિાય કાયયિમોિી અમલ
બિવર્ીિી રીત.

૧૩

તેર્ે આપેલ છુટછાટો, પરવાિગીઓ અિવા અધિકૃધતઓ મેળવિારાિી ધવગતો

૧૪

ધવજાણુરૂપે ઉપલબ્િ માહિતી

૧૫

જાિેર ઉપયોગ માટે ધિભાવવામાં આવતા િોય તો તેવાગ્રંિાલય અિવાતેિા વાંચિાલયિા કામકાિિા
કલાકો સહિતિી માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્િ સુધવિાઓિી ધવગતો.

૧૬

જાિેર માહિતી અધિકારીઓિા િામો, િોદ્દાઓ અિે બીજી ધવગતો.

૧૭

ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માહિતી

માહિતી મેળવવાિા અધિકારિો કાયદો-૨૦૦૫ અંગે રજુ
કરવાિી ધવગતો મુદ્દા િં.૧ િી ૨૭
 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૧
વ્યવસ્થાતંત્ર, કાયય અને ફરિો
૧. જાહેર તંત્ર:- ઉદ્દે શ/હેત:-ુ
કચેરી :- આંકડાશાખા, જિલ્લાપંચાયત, બોટાદ.
કચેરીિાવડા:-જિલ્લા આંકડાઅધિકારીશ્રી, (વગય-૧)
સરિામુ:ં - આંકડા અધિકારીિી કચેરી, જિલ્લા પંચાયત ભવિ, ખાસ રોડ બોટાદ.
ટેચલફોિ િંબર:-(કચેરી)
(રિેઠાર્) ફે્સ:કાયય અનેફરિો: જિલ્લાિી આંકડાકીય રૂપરે ખા પ્રકાશિ પ્રકાધશત કરવી.
 જિલ્લાિી સામાજિક આધિિક સમીક્ષા પ્રકાશિ પ્રકાધશત કરવી.
 ધવલેિ પ્રોફાઈલ અધ્યતિ કરવી.
 સ્કિાધિક સંસ્કિાઓિા હિસાબોિી ઓિલાઈિ એસરી કરવી.
 ચબઝિેસ રજીસ્કટરિી ઓિલાઈિ એસરી કરવી.
 જિલ્લા આવકિા અંદાિો તૈયાર કરવા.
 છૂટક અિે િથ્િાબંિ ભાવોિી માહિતી મેળવવી.
 અિયવાધષિક ભાવ પ્રકાશિ પ્રકાધશત કરવી.
 ગ્રાિક ભાવસુચક આંક માટે જિલ્લાિા ભાવોિી માહિતી મેળવવી.
 આયોિિ મંડળિી ગ્રાસટ ફાળવર્ી કરવી.
 આયોિિ મંડળિા કામોનુ ં ધિહરક્ષર્ કરવુ.ં
 આંકડા મદદિીશ મિેકમિી કામગીરી.
 સવેિે લગતી કામગીરી.

વ્યવસ્થાતંત્રન ંુ માળખ ુ
જિલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રી
જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી
સંશોિિ મદદિીશ (ત્રર્)
આંકડામદદિીશ (બે)
જુધિયર ્લાકય (વિીવટ) (એક)

તંત્રન ંુ દુરં દેશીપણ:ં જિલ્લાિા ધવવિ પ્રકારિા આંકડા એકત્રીકરર્ તેમિ ધવધવિ સવેિી કામગીરી સરળતાિી િાય અિે
જિલ્લાિી ધવધવિ આંકડાકીય માહિતી લોકોિે તિા ધવધવિ સરકારી તંત્રિી કચેરીઓિે મળી રિે તે િેત ુ ં રિેલ
છે .
જાહેરતંત્રનો ટંુ કો ઇતતહાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ય:જિલ્લા પંચાયત બોટાદ અંતગયત આંકડાશાખા તરીકે કચેરી કાયાયસ્સવત છે . શાખાિા વડા તરીકે જિલ્લા આંકડા
અધિકારીશ્રી િોય છે . તિા તેઓિી િીચે ત્રર્ સંશોિિ મદદિીશ તિા બે આંકડા મદદિીશ અિે એક
જુધિયર ્લાકય ફરિ બજાવે છે . જેમાં તમામ પ્રકારિા સવે, આંકડાકીય રૂપરે ખા, બજારભાવ, આયોિિ
મંડળિા કામો ધવગેરે મિત્વિી કામગીરીઓ િાિ િરવામાં આવે છે .
જાહેર તંત્રની ફરિો:તંત્રએ બજાવવાિી િતી ફરિો તેર્ે કરવાિાં િતા કાયય મુિબ િોઇ, પેરા-૨.૧ મુિબ શાખાએ બજાવવાિી
િતી ફરિો છે .
ુ ય પ્રવ ૃતિઓ અને કાયો નીચે મિ
ુ બ છે .
જિલ્લા આંકડા અતિકારીશ્રી, બોટાદની મખ્


જિલ્લાિી આંકડાકીય રૂપરે ખા તૈયાર કરવી, ધવધવિ સવે તિા તાલુકા કક્ષાિા આંકડાકીય કમયચારીઓ
પાસેિી આંકડાકીય અંગે સલાિ સુચિ અિે કામગીરીિી દે ખરે ખ માહિતી એકઠી કરી સંકલિ કરવુ.ં
સંકચલત માહિતી વડી કચેરીિે મોકલવી. ધિયામકશ્રી, અિયશાસ્ત્ર અિે આંકડાશાસ્ત્ર તરફિી સોંપવામાં
આવતી ધવધવિ સવેિી કામગીરી તિા દે ખરે ખ તિા જિલ્લા આયોિિ દ્વારા મંજુર િયેલ કામો એમ.પી.
તિા એમ.એલ.એ. તિા બક્ષીપંચ કામોિી કામગીરી કરવામાં આવે છે .

તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તવવરણ:ધવધવિપ્રકારિી આંકડાકીય માહિતી લોકોિે આપવી.

સંસ્થાગત માળખાનો આલેખ:જિલ્લા પંચાયત,બોટાદ
જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ.
જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયર્ક્યમતા વિારવા માટે ની લોકો પાસેથી અપેર્ક્ાઓ:૧. ધવધવિ પ્રકારિા સવેમાં લોકોિી સાચીમાહિતી રજૂ કરે .
૨. સરકારી માલ-ધમલકતિે નુકસાિ િાય તેવ ુ ં કાયય કે પ્રવ ૃધત્ત િ કરવી.
૩. તંત્ર દ્વારા િતી તમામ કામગીરીમાં સિયોગ આપવો. તે િોવાિી દરે ક િાગરીકિી િૈધતક ફરિ છે તેન ુ ં
પાલિ કરવુ.ં જાિેરતંત્ર દ્વારા લોકોપાસે અસરકારકતા અિે કાયક્ષયમતા વિારવા ઉપર મુિબ અપેક્ષાઓ
રાખવામાં આવે છે .
૪. જિલ્લાિી ધવધવિ આંકડાકીય માહિતી ઓ લોકોિે સરળતાિી મળી રિે તે માટે ધવધવિ ખાતાઓ સરકારી
કચેરીઓ તરફિી સમયસર માહિતી મળી રિે તેવી અપેક્ષા છે .
લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પદ્ધતતઓ:કચેરી દ્વારા કરવામાં આવતા કામો અંગેિી ફરીયાદ અરજી-રજુઆત દ્વારા લઇ, યોગ્ય તપાસ િાિિરી ઘટતા
પગલાં લેવામાં આવે છે .
સરકારિી યોિિાિો મિત્તમ લાભ આપવા િારે લ વ્યસ્્ત-જાધત કે લોકસમહિ
ુ ે લભ્ય બિે તે માટે લોક
પ્રધતધિધિ દ્વારા ભલામર્ િયેલ કામોિે કેટલીક યોિિામાં પ્રાિાસય આપવામાં આવે છે . જિલ્લા કક્ષાએ યોગ્ય
રજુઆત કરવાં િાગહરક સુધવિા કેસર િી સેવા ઉપલબ્િછે .
સેવા આપવાના દે ખરે ખ તનયંત્રણ અને જાહેર ફરરયાદ તનવારવા માટે ઉપલબ્િ તંત્ર:કચેરી દ્વારા િાિ િરાતાકામો, આપવામાં આવતી સેવાઓ ધવગેરે માટે દે ખરે ખ અિે ધિયંત્રર્ તિા જાિેર
ફહરયાદ ધિવારવા માટે િીચે મુિબિી વ્યવસ્કિા ઉપલબ્િ છે .
જિલ્લા પંચાયત બોટાદિા વિીવટી વડા જિલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રીિા ધિયંત્રર્ િેઠળ ધવધવિ શાખાઓ પૈકી
આંકડાશાખા કાયાયસ્સવત છે . જેિા શાખાધ્યક્ષ જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી, બોટાદ છે . તેમિા િાિ િીચે ત્રર્
સંશોિિ મદદિીશ, બે આંકડા મદદિીશ અિે એક જુધિયર ્લાકય ફરિ બજાવે છે .
જાિેર હફરયાદ ધિવારર્ માટે વ્યસ્્ત સ્કિાધિક કક્ષાએ જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રીિે રજુઆત કરી શકે છે .
તેઓિી ઉપર ઉપલી કક્ષાએ જિલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રી ધિયંત્રર્ અધિકારી છે .
ુ ય કચેરી અને જુદા-જુદા સ્તરોએ આવેલી અન્યક ચેરીઓના સરનામા:મખ્
 મુખ્ય કચેરી:-આંકડાશાખા,
જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ.
 કચેરીિોસમય:કચેરી શરૂ િવાિો સમય:- સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે.
કચેરી બંિ િવાિો સમય:- સાંજે ૦૬:૧૦ કલાકે.

 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૨
અતિકારીઓ અને કમયચારીઓની સિા અને ફરિો.
૧. જિલ્લા આંકડા અતિકારી:જિલ્લાિી આંકડાકીય રૂપરે ખા તૈયારકરવી, ધવધવિસવે તિા તાલુકા કક્ષાિા આંકડાકીય કમયચારીઓ પાસેિી
આંકડાકીય કામગીરી અંગે સલાિ સુચિા અિે કામગીરીિી દે ખરે ખ અિે ધિયામકશ્રી, અિયશાસ્ત્ર અિે
આંકડાશાસ્ત્ર તરફિી સોંપવામાં આવતી ધવધવિ સવેિી કામગીરીતિાદે ખરે ખ.

 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૩



અ.નં.

નામ

કામગીરીન ંુ ટંુ કમાં

૧

૨

૩

૧

શ્રી એચ.પી.ડોડીયા

જિલ્લાિી આંકડાકીય રૂપરે ખા પ્રકાશિ પ્રકાધશત

સંશોિન મદદનીશ

કરવી.
જિલ્લાિી

સામાજિક

આધિિક

સમીક્ષા

પ્રકાશિ

પ્રકાધશત કરવી.
ધવલેિ પ્રોફાઈલ અધ્યતિ કરવી.
સ્કિાધિક સંસ્કિાઓિા હિસાબોિી ઓિલાઈિ એસરી
કરવી.
ચબઝિેસ રજીસ્કટરિી ઓિલાઈિ એસરી કરવી.
જિલ્લા આવકિા અંદાિો તૈયાર કરવા.
છૂટક અિે િથ્િાબંિ ભાવોિી માહિતી મેળવવી.
અિયવાધષિક ભાવ પ્રકાશિ પ્રકાધશત કરવી.
ગ્રાિક ભાવસુચક આંક માટે જિલ્લાિા ભાવોિી
માહિતી મેળવવી.
સવેિે લગતી કામગીરી.


૨

શ્રી એન.ડી.મેર

જિલ્લાિી આંકડાકીય રૂપરે ખા પ્રકાશિ પ્રકાધશત

આંકડા મદદનીશ

કરવી.
જિલ્લાિી

સામાજિક

આધિિક

સમીક્ષા

પ્રકાશિ

પ્રકાધશત કરવી.
ધવલેિ પ્રોફાઈલ અધ્યતિ કરવી.
સ્કિાધિક સંસ્કિાઓિા હિસાબોિી ઓિલાઈિ એસરી
કરવી.
ચબઝિેસ રજીસ્કટરિી ઓિલાઈિ એસરી કરવી.
જિલ્લા આવકિા અંદાિો તૈયાર કરવા.

છૂટક અિે િથ્િાબંિ ભાવોિી માહિતી મેળવવી.
અિયવાધષિક ભાવ પ્રકાશિ પ્રકાધશત કરવી.
ગ્રાિક ભાવસુચક આંક માટે જિલ્લાિા ભાવોિી
માહિતી મેળવવી.
સવેિે લગતી કામગીરી.


૩

શ્રી એ.વી.લકુ મ 

આયોિિ મંડળિી ગ્રાસટ ફાળવર્ી કરવી.

જુતનયર ક્લાકય (વહીવટ) 

જિલ્લાિે લગતી મિેકમ િે લગતી કામગીરી
આંકડા મદદિીશ મિેકમિી કામગીરી.
જિલ્લાિે લગતી િાર્ાકીય અિે વિીવટી કામગીરી
તિા અસય જિલ્લા આંકડા અધિકારી દ્વારા સ્કપવામાં
આવતી કામગીરી.




દે ખરે ખ અિે િવાબદારીિા માધ્યમ સહિત ધિર્યય લેવાિી પ્રહિયામાં અિસુરવાિી કાયયહરતી

 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૪
પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતે નક્કી કરે લા િોરણો

ુ બિાિોરર્ોિક્કીકરવામાં
િાગરીકસુધવિા કેસર િેઠળ લોકોતરફિીઅરજીઓિાધિકાલમાટે િીચેમિ
આવેલછે .
અ.નં.

અરજીનો પ્રકાર

તનકાલની સમય મયાયદા

૧

૨

૩
આંકડા શાખા





૧

લોકો તરફિી મળતી અરજીઓિો ધિકાલ

૩૦ હદવસ

 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૫
પોતાિા કાયો બજાવવા માટે પોતાિી પાસેિા અિવા પોતાિા ધિયંત્રર્ િેઠળિા અિવા કમયચારીશ્રીઓ
દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ધિયમો, ધવધિયમો, સુચિાઓ, ધિયમ સંગ્રિો અિે રે કડય .

૧.આંકડાશાખા:ધિયાયમકશ્રી, અિયશાસ્ત્ર અિે આંકડાશાસ્ત્ર તરફિી ધવધવિ પ્રકારિી આંકડાકીય માહિતી તિા ધવધવિ
સવે માટે િા વખતોવખતિા પહરપત્રો ધ્યાિે લેવામાં આવે છે .

 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૬
પોતાની પાસે અથવા પોતાના તનયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દસ્તાવેિોના વગોનાં પત્રક.
અ.નં.

દસ્તાવેિની કર્ક્ા

૧

૨

દસ્તાવેિન ંુ નામ

દસ્તાવેિ મેળવવાની

નીચેની વ્યક્ક્તઓ પાસે

(એક લીટીમાં)

કાયય પદ્ધતત

છે /તેનાં તનયંત્રણમાં છે

૩

૪

૫

૧

આંકડાશાખા

જિલ્લાિી આંકડાકીય રૂપરે ખા ધિયત રકમ

સંશોિિ મદદિીશ

૨

સરકારી પ્રેસ

વસધત ગર્તરી પુસ્સ્કતકા

ધિયામકશ્રી,

ધિયત રકમ

વસધત

ગર્તરી, અમદાવાદ



 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૭
તનતી અથવા અમલીકરણના ઘડતરના સંબિ
ં માં િનતાના સભ્યો સાથે તવચાર તવનીમય માટે અથવા
તેમના દ્વારા રજુઆત માટેની તવદ્યમાન કોઇ ગોઠવણીની તવગતો.
ઉકત િેત ું માટે કચેરી િીચેિી વ્યવસ્કિાિે અિસુરે છે .
(૧) કારોબારી સધમધત-જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ.
(૨) સામાસયસભા- જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ.
(૩) ૨૦ મુદ્દા અમલીકરર્ સધમધત-જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ.
ઉલ્લીચખત સધમધતઓ ઉપરાંત આકચેરીિે સ્કપશયતી બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે . તિા ધિયત ફી ભયાયિી
તેિી કાયયવાિીિી િોંિ લોકોિે મળવાપાત્ર છે .

 મદ્દુ ા નંબર:- ૦૮
તેના ર્ાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેત ુ માટે બે અથવા તેથી વધ ુ વ્યક્ક્તઓના બનેલાબોડય ,
કાઉક્ન્સલો, સતમતતઓ અને બીજામંડળોની બેઠકો માટે લોકો ખલ્ુ લી છે કે કેમ ? અથવા તેવી બેઠકોની
કાયયવાહી નોંિ લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ ?
ગુિરાત પંચાયત અધિધિયમ, ૧૯૯૩ િેઠળ જિલ્લા પંચાયતિી રચાયેલ સામાસય સભા, કારોબારી
સધમધત, તિા અપીલ સધમધતિી બેઠકો માટે ખુલ્લી છે . તિા કાયયવાિી િોંિ માંગર્ી કયેિી ધિયત ફી
ભયેિી મળવાપાત્ર છે .

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૦
તેના અતિકારીઓ અને કમયચાઓની મારહતી પક્ુ સ્તકા તથા તેના તવતનમયોમાં િોગવાઇ કયાય પ્રમાણે
વળતરની પદ્ધતત સરહત તેના દરે ક અતિકારીઓ અને કમયચારીઓને મળતા મતસક વળતર છે .
અલાયદુપત્રક સામેલ છે .

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૧
તમામ યોિનાઓ, સચુ ચત ખચય અને કરે લી વહેંચણી પરના અવલોકનોની તવગતો દશાવયતી તેની દરે ક
એિન્સીને ફાળવેલ અંદાિપત્ર.
અત્રેિી કચેરી િસ્કતક કોઇ યોિિા િ િોઇ માધ િતી શુસય છે .

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૨
ફાળવેલ રકમો અને એવા કાયયક્રમોના લાર્ાતથિઓની તવગતો સરહત આતથિક સહાય કાયયક્રમોની અમલ
બિવણીની રીત.
અત્રેિી કચેરીએ કોઇ યોિિાકીય કામગીરી િતી િ િોઇ માહિતી શુસય છે .

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૩
તેણે આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અતિકૃતતઓ મેળવનારાની તવગતો.
અત્રેિી કચેરીએ કોઇ સિાયકીય કાયયિમો અમલમાં િિી.

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૪
૧.તવજાણ ુ રૂપે ઉપલબ્િ મારહતી.
૧. જિલ્લાિી આંકડાકીય રૂપરે ખા
૨. જિલ્લાિી સામાજિક-આધિિક સમીક્ષા
૩. વસતી ગર્તરીિી માહિતી.
૪. પ્રો એ્ટીવ હડસ્ક્લોઝર (આર.ટી.આઇ)

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૫
જાહેર ઉપયોગ માટે તનર્ાવવામાં આવતા હોય તો તેવા ગંથાલય અથવા તેના વાંચનાલય ના કામકાિના
કલાકો સરહતની મારહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ સતુ વિાઓની તવગતો.
લોકોિે માહિતી મળે તે માટે ધવભાગે અપિાવેલ સાિિો, પદ્ધધતઓ અિવા સવલતો જેવી કે, જિલ્લા
પંચાયત ખાતે િાગહરક સુધવિા કેસરમાં િાગરીકોિે બેસવાિી, બેસીિે લખવાિી તિા પાર્ી પીવાિી
ધવગેરે સવલતો ઉપલબ્િ છે .

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૬
જાિેર માહિતીઅધિકારીઓિાિામો, િોદ્દાઓઅિેબીજીધવગતો,
૧. જાહેરમારહતીઅતિકારી.
એસટીડી

કચેરી ફોન

કોડ

નંબર

૩

૪

ઇ.ચા. જિલ્લા આંકડા અધિકારી

અ.નં.

નામ

હોદ્દો

૧

૨

૧

શ્રી બી.કે.િોષી

મોબાઇલ નંબર

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ આઇડી

સરનામ ંુ

૫

૬

૭

૮

૯

૦૨૮૪૯-

-

૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪

-

dso.botad1@gmail.com

સરકારી

એસટીડી

કચેરી ફોન

કોડ

નંબર

મોબાઇલ નંબર

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ આઇડી

સરનામ ંુ

૪

૫

૬

૭

૮

૯

વસાિત બોટાદ

૨. અપીલતઅિકારી.
અ.નં.

નામ

હોદ્દો

૧

૨

૩

જિલ્લા ધવકાસ
૧

શ્રી આધશષ કુમાર જિલ્લા ધવકાસ અધિકારી, બોટાદ

૦૨૮૪૯-

-

-

-

dso.botad@gmail.com

અધિકારીશ્રી
ધિવાસ, સરકારી
વસાિત, બોટાદ

 મદ્દુ ા નંબર:- ૧૭
ઠરાવવામાંઆવેતેવીબીજીમારહતી:ઠરાવવામાં આવે તેવી માહિતી પ્રધસદ્ધ કરવામાં આવશે તિા ઉપર ૧ િી ૧૬ મુદ્દાઓમાં દશાવેલ માહિતી દર વષે અદ્યત િકરવામાં આવશે.

 પ્રકરણ-૧૦ અને૧૧- અતિકારીઓ અનેકમયચારીઓની મારહતી 
અ.નં.

નામ

હોદ્દો

સરનામંુ

ફોન નંબર

પગાર િોરણ

માતસક મહેનતાણં

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૧

શ્રી બી.કે.િોષી

ઇ.ચા. જિલ્લા આંકડા અધિકારી

સરકારી વસાિત બોટાદ

૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪



ઈ.ચા

જિલ્લા

અધિકારી

આંકડા

િોવાિી

આ

કચેરી ખાતે પગાર પડતો
િિી. 
૨

શ્રી એચ.પી.ડોડીયા

સંશોિિ મદદિીશ

સરકારી વસાિત બોટાદ

૭૬૦૦૭૮૦૮૫૮

૩૮૦૯૦ હફ્સ 

૩૮૦૯૦ હફ્સ 

૩

શ્રી એિ.ડી.મેર

આંકડા મદદિીશ

ુ ા
વખતપરતા.િંધક

૯૯૯૮૩૪૮૩૯૮

૩૧૩૪૦ હફ્સ 

૩૧૩૪૦ હફ્સ 

૪

શ્રી એ.વી.લકુમ

જુધિયર ્લાકય (વિીવટ)

ધસદ્ધિાિ

૧૯૯૫૦ હફ્સ

૧૯૯૫૦ હફ્સ

િગર

ગગ્જીિી ૯૬૨૪૮૩૮૯૮૫

પીપળી પાછળ તુરખા રોડ



બોટાદ

જિલ્લા પંચાયત કચેરી,
આંકડાશાખા, બોટાદ.
તા. ૩૧ /૧૨/૨૦૧૮.

“એનેર્ક્ર-એ”
(સામાસયવિીવટધવભાગિા તા.૦૧/૦૫/૨૦૦૯િાં પહરપત્ર િમાંક
પીએડી/૧૦/૨૦૦૭/૩૩૫૩૬૪/આરટીઆઇસેલનુચબડાર્)
ં

“પ્રમાણપત્ર”
આિી પ્રમાચર્ત કરવામાં આવે છે કે, મારી વડી કચેરી તિા મારા વિીવટી કાયયક્ષેત્રિાં આ સાિેિી
યાદી મજુ બિાં જાિેર સત્તા મંડળો દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિધિયમિી કલમ-૪ અંતગયત સ્કવયં જાિેર કરવાિી
બાબતો તૈયાર કરવામાં આવી છે . અિે તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮િી સ્સ્કિધતએ તે અદ્યતિ કરવામાં આવેલ છે . જેનુ ં
અમારા દ્વારા માિે-િવેમ્બર-૨૦૧૮ દરધમયાિ ઇસસ્કપે્શિ-કમ-ઓડીટ કરવામાં આવ્્ુ ં છે . અિે જે બાબતે
ક્ષધત િર્ાય િતી અગરતો અપુરતી ધવગતો િર્ાઇ િતી તેિી પુતયતા કરાવવામાં આવી છે .
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮િી સ્સ્કિધતએ િવે જાિેર સત્તા મંડળોિા પ્રોએ્ટીવ હડસ્ક્લોઝર (પીએડી) નુ ં
ઇસસ્કપે્શિ-કમ-ઓડીટ બાકી રિેલ િિી.

તારીખ: ૩૧ /૧૨/૨૦૧૮

જાહેરમારહતી અતિકારીઅને

મુખ્ય મિક:- બોટાદ

જિલ્લા આંકડાઅતિકારી
જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ

જિલ્લા પંચાયત કચેરી,
આંકડાશાખા, બોટાદ.
તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮.

“પ્રમાણપત્ર”
આિી પ્રમાર્પત્ર આપવામાં આવે છે કે, તા.૩૧ /૧૨/૨૦૧૮િી સ્સ્કિધતએ પ્રોએ્ટીવ હડસ્ક્લોઝરઆંકડાશાખા અદ્યતિ િઇ ગયેલ છે . તેમિ પેટા કચેરીિાં જાિરે માહિતી અધિકારીશ્રી તરફિી પર્ પ્રોએ્ટીવ
હડસ્ક્લોઝર- ૧િી૧૭ અદ્યતિ કરે લ છે . જે બદલ આ પ્રમાર્પત્ર આપવામાં આવે છે .

જાહેરમારહતી અતિકારીઅને
જિલ્લા આંકડાઅતિકારી
જિલ્લા પંચાયત, બોટાદ

