જિલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા
હ િંમતનગર
આંકડા શાખા

માહ તી અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫
પ્રોએક્ટિવ ડીસ્કટલોઝર
તારીખ:- 0૧-૪-૨૦૧૮ ની સ્સ્કિધતએ

અનુક્રમણિકા
S|D

lJUT

5FG
G\AZ

!P

પ્રસ્કતાવના

૧

ZP

કચેરી રચનાનો ઇધત ાસ

૨

#P

માહ તીનો અધિકાર અધિધનયમ-ર૦૦પ ની કલમ-૪(ખ) ની દશાાવ્યા

૩

મુિબની માહ તી. (પ્રોએક્ટિવ ડીસ્કકલોઝર)
૪-૬

જા ર
ે સત્તામંડળનુ ં વ્યવસ્કિાતંત્ર કાયા અને ફરિો

કલમ૪(૧)(ખ)(૧)

sZ) કચેરીના અધિકારીઓ અને કમચ
ા ારીઓની સત્તા અને ફરિો

૭-૯

s#f ધનિાય લેવાની પ્રક્રીયામાં અનુસરવાની કયપ
ા ધ્િધત

૧૦

s$f ધનયત કાયો બજાવવા નક્કી કરે લા િોરિો.

૧૧

s5f કાયો કરવા માિેના ધનયમો, ધવધનયમો, સુચનાઓ, ધનયમ સંગ્ર

અને

૧૨

s&f જા ર
ે તંત્ર અિવા તેના ધનયંત્રિ ઠ
ે ળની વ્યસ્ટતઓ પાસેના દસ્કતાવેિોની

૧૩

દફ્તરો.
કક્ષાઓ અંગેન ં પત્રક.

s*f નીધત ઘડતર અિવા નીધતના અમલ સબંિી િનતાના સભ્યો સાિે
સલા - પરામશા અિવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માિેની કોઇ વ્યવસ્કિા

૧૪

ોય

તો તેની ધવગત.

s(f તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા, પહરષદ, સધમધતઓ અને અન્ય

૧૫

સંસ્કિાઓન ં પત્રક.

s)f અધિકારીઓ અને કમચ
ા ારીઓની માહ તી પુસ્સ્કતકા (ડીરે ટિરી)
s!_f ધવધનયમોમાં િોગવાઇ કયાા મુિબ મ ન
ે તાિાની પધ્િધત સહ ત દરે ક
અધિકારી અને કમચ
ે તાણુ.
ા ારીને મળતું માધસક મ ન

૧૬
૧૭

s!!f ફાળવાયેલ અંદાિપત્ર
s!Zf સ ાયકી કાયાક્રમોના અમલ અંગેની પધ્િધત.
s!#f તંત્ર દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ રા તો,
s!$f ધવજાણું રૂપે ઉપલબ્િ માહ તી
s!5f માહ તી મેળવવા માિે નાગરીકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો
s!&f એપલેિ ઓિોરીિી, જા ર
ે માહ તી અધિકારીઓના નામ, ોદા અને બીજી

૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

ધવગતો.

s!*f અન્ય ઉપયોગી માહ તી.

૨૪
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(૧) પ્રસ્કતાવના:
માહ તીનો અધિકાર અધિધનયમ ૨૦૦૫,૧૨ મી ઓકિોબર ૨૦૦૫ િી અમલી
બનેલ છે . તેનો વ્યાપ ઘિો ધવશાળ છે . આ કાયદા અન્વયે સરકારી તંત્ર પાસેિી
મોિી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે . તેના ભાગરૂપે એક સત્તા મંડળ સ્કવરૂપે જિલ્લા
આંકડા અધિકારી છે . તેઓશ્રીની કચેરીમાં જે પ્રર્ધા વ ત્તઓ

ાિ િરવામાં આવે છે તે

ધવશે લોકોને સરળતાિી માહ તી ઉપલબ્િ િાય તે ઉદ્દે શિી આ પુસ્સ્કતકા તૈયાર
કરવામાં આવે છે .
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ર.

જિલ્લા આંકડા અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા

ગુિરાત રાિય ની કચેરીનો ટંકો ઇધત ાસ અને તેની રચનાનો
સંદભા.
ર.૧

ે તંત્ર ઉદે શ / ત
ે :ુ જા ર

જિલ્લાની આકંડાકીય

મા ીતી એકત્ર કરી પ્રકાશીત કરવી.

તિા જાળવવી.

પ્રકરિ- ર(ધનયમ સંગ્ર -૧)
સંગઠનોની ધવગતો, કાયોં અને ફરિો
(૧) સંગઠનની ધવગત:- જિલ્લા પંચાયત આંકડાશાખામા ધનયામકશ્રી,અિશ
ા ાસ્ત્ર અને
આંકડાશાસ્ત્ર

અને

આંકડાશાસ્ત્રનો

સચનાઓ

અનુસાર

જિલ્લા

ધવકાસ

અધિકારીના
ધનયમનમાં કામગીરી કરે છે .
(ર) કાયોં:- જિલ્લાની ધવધવિ બાબતોની આંકડાકીય મા ીતી ભેગી કરવી ,તેન ુ

5'yYSZ6 કરર્ુ તિા આંકડાકીય

મા ીતીની જાળવિી કરવી.

ે િનતાને િરૂર ઉભી િયે સતાવાર
(૩) ફરિો :- જુદા જુદા ધવભાગો તેમિ જા ર
આંકડાઓની ધવગતો આપવી.
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ર.ર

ે
જા ર

તંત્રનું

ધમશન/ જિલ્લાની

દુરં દેશીપણુ ં (ધવઝન)
ર.૩

ટુંકો

ે તંત્રનો
જા ર

દરે ક સેકિરની

મા ીતી એકત્રીત કરી દર વષે

પ્રકાશીત કરવી.
ઈધત ાસ પંચાયતની

અને તેની રચનાનો સંદભા -

જિલ્લા

રાિના

કક્ષાએ

અમલ

બાદ વષા

આંકડાકીય કામગીરી

૧૯૬૪-૬પ
માિે

અલગ તંત્ર

ઉભુ કરવામાં આવેલ છે . તે મુિબ જિલ્લા કક્ષાએ
કામગીરી

કરવા

માિે

જિલ્લા

માળખુ ં રચવામા આવેલ છે . જેના
ગિતરી /

આ

આંકડા અધિકારી

અને આંકડામદદનીશનુ ં

સંશોિન મદદનીશ

િી

તેમિ
અલગ

ધ્વારા જિલ્લાની

સામાજીક આધિક મોિિી / ગ્રાંમ

વસ્કતી
સવલત

મોિિી પશુિન ગિતરી જેવી કામગીરી િાય છે .
ર.૭

ે
જા ર

તંત્રના

રાિય,

આંકડાકીય મા ીતી

એકત્ર કરી

પ્રકાશીત કરવાની

ધનયામકકચેરી, પ્રદે શ, જિલ્લો, િવાબદારી અખીલ ભારતીય કક્ષાએ જેમ મધ્યસ્કિ આંકડા
બ્લોક

વગેરે

સ્કતરોએ

સંસ્કિાગત માળખાનો આલેખ
(િયા લાગુ પડતું ોય ત્યાં)

સંસ્કિા (C.S.O) ની
અિાશાસ્ત્ર

અને

એિ રીતે

છે .

રાિય કક્ષાએ

આંકડાશાસ્ત્ર

જિલ્લા કક્ષાએ

પંચાયતની જિલ્લા આંકડા

રાિય સરકારની

ગાંિીનગરની કચેરીની છે .
આ િવાબદારી

અધિકારીની

જિલ્લા

કચેરીની

સુપ્રત

કરવામાં આવેલ છે .
ર.૧૧

મુખ્ય કચેરી અને જુદા-જુદા

રાિય કક્ષાએ આંકડાકીય મા ીતી માિે અિાશાસ્ત્ર અને

સ્કતરોએ આવેલી અન્ય

આંકડાશાખા

ધનયાકશ્રીની

કચેરી, સેકિર-૧૮, ગાંિીનગર

કચેરીઓના સરનામા

અને જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા

(વપરાશકારને સમિવામાં

આકડાશાખા, સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત હ િંમતનગર આવેલી

સરળ પડે તે માિે જિલ્લાવાર

છે .

આંકડા અધિકારીશ્રીની કચેરી,

વગીકારિ કરો.)
ર.૧ર

કચેરી શરૂ િવાનો સમય કચેરી કચેરી શરૂ િવાનો સમય ૧૦: ૩૦ કલાક
બંિ કરવાનો સમય

૩.

કચેરી બંિ કરવાનો સમય ૬: ૧૦ કલાક

માહ તીનો અધિકાર અધિધનયમ-ર૦૦પ ની કલમ-૪(ખ) ની
િોગવાઇમાં
દશાાવ્યા મુિબની માહ તી. (પ્રોએક્ટિવ ડીસ્કકલોઝર)
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કલમ:- ૪(૧)(ખ)(૧) જા ર
ે સત્તા મંડળનું વ્યવસ્કિાતંત્ર, કાયા અને
ફરિો
કચેરીનું નામ

: જિલ્લા આંકડા અધિકારીની કચેરી, સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત,
હ મતનગર

સરનામું

: આંકડાશાખા, જિલ્લા પંચાયત સાબરકાઠા બાયપાસ રોડ ,સહકિિ
ાઉસ સામે હ િંમતનગર ૩૮૩૦૦૧

કચેરી સમય

: સવારના ૧૦-૩૦ કલાકિી સાંિ ૬-૧૦ કલાક સુિી

જિલ્લા આંકડા અધિકારીની કચેરીની મુખ્ય પ્રવ્રુધતઓ નીચે પ્રમાિે છે .
૧. ધનયામકશ્રી, અિાશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રની કચેરી ગાંિીનગર સોંપે તે કામગીરી.
૨. જિલ્લા ધવકાસ અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા સોપે તે કામગીરી.
૧. કમચ
ા ારીઓની રજા મંજુર કરવાના અધિકારો

૩. સત્તાઓ : વ ીવિી :

ર. કમાચારી ધવષયક અન્ય વ ીવિી અધિકારો
૩. કચેરી તિા કમાચારીઓન સુપરધવઝન/ ધવઝીિ વગેરે
નાિાકીય : ૧. કન્િીિન્સી ખચા મયાાદા રૂા.૧૦૦૦/ર. યોિનાકીય ખરીદીઓ જેવી કે
૩. ગ્રાંન્િોની ફાળવિી તિા ઉગવિીના અધિકારો
અન્ય

:

૧. કમાચારીઓ સામેના પરચુરિ કેસો તિા ખાતાકીય
તપાસ કરવાના અધિકારો
ર.

લાયઝન અધિકારી તરીકે તાબાની કચેરીઓ
તેમિ યોિનાકીય કામોનું સુપરધવઝન

ફરિો :

૧. તાબાની કચેરીઓ ની કામગીરીનું સુપરધવઝન
ર. આંકડાશાખા તિા તાબાની કચેરીઓનાં આંકડા
મદદનીશનાં દફતરનાં ધનરીક્ષિની કામગીરી
૩.જિલ્લાની મોિિી અંગેની તપાસ કામગીરી તેમિ
આંકડાકીય ધવષયક પ્રકાશનો પ્રગિ કરવાની કામગીરી
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૪

જિલ્લા આંકડા અધિકારીની કચેરી દ્વારા આપવામાં આવતી
સેવાઓની યાદી અને તેન ું સંણક્ષપ્ત ધવવરિ

(૧) વસ્કતી ગિતરી સદભાની કામગીરી દર દશ(૧૦) વષે કરવી.
(૨) જિલ્લાની પશુિન વસ્કતી ગિતરી દર પાંચ(૫) વષે કરવી.
(૩) સામાજિક-આધિિક સમીક્ષા દર વષે પ્રકાધશત કરવી.
(૪) જિલ્લાની આંકડાહકય રૂપરે ખા દર વષે પ્રકાધશત કરવી.
(૫) તાલુકાની આંકડાહકય રૂપરે ખા દર વષે પ્રકાધશત કરાવવી.
(૬) આધિિક ગિતરી ગિતરી દર પાંચ (૫) વષે કરવી.
(૭) ગ્રામ સવલત મોિિી/ધવલેિ પ્રોફાઇલ દર વષે તિા ધત્રમાધસક અદ્યતન કરવી.
(૮) જિલ્લા આયોિન મંડળ તરફિી ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્િોની અમલીકરિ
અધિકારીશ્રીઓને ફાળવવાની કામગીરી તિા આયોિનના કામોની સમીક્ષા.
(૯) ધનયામકશ્રી,અિશ
ા ાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાંિીનગરની કચેરી તરફિી માંગવામાં
આવતી ધવધવિ આંકડાહકય માહ તી તૈયાર કરી મોકલવી.
(૧૦) ધવકાસ કધમશ્નરશ્રી ગાંિીનગરની કચેરી તરફિી સોપવામાં આવતી ધવધવિ
આંકડાહકય તિા યોિનાકીય કામગીરી કરવી.
(૧૧) ખેતી ધવષયક ગિના (ઇનપુિ સવે) દર પાંચ (૫) વષે કરવી.
(૧૨) માનવ સુચક આંક અંગેની જિલ્લાની કામગીરી,
(૧૩) જિલ્લાના મુખ્ય મિકના છુિક તિા િથ્િાબંિ ભાવો એકત્ર કરવા તિા
ધનયામકશ્રી, અિશ
ા ાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાંિીનગરની કચેરીને મોકલવાની
કામગીરી, તિા કન્ઝયુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેટસની કામગીરી.
(૧૪) પાક-કાપિી અખતરાના પ્રત્યક્ષ ધનરીક્ષિની કામગીરી.
(૧૫) લોકલ બોડી એકાઉન્િ તિા બીિનેશ રજીસ્કિરની કામગીરી.
(૧૬) લેબર બ્યુરો સવેના સુપર ધવિનની કામગીરી.
(૧૭) ઇ-ગ્રામ યોિનાનું અમલીકરિ કરાવર્ુ.ં
(૧૮) જિલ્લાની આવકના અંદાિો તૈયાર કરવા.
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માળખું

૫

જીલ્લા આકડાઅધિકારી

સંશોિન અધિકારી

સંશોિન મદદનીશ

આંકડા મદદનીશ

જિલ્લા કક્ષાએ
જિલ્લા આંકડા અધિકારી

૧

સંશોિન અધિકારી

૧

સંશોિન મદદનીશ

૨

આંકડા મદદનીશ

૨

કારકુન

૨

પિાવાળા

૧

તાલુકા કક્ષાએ
આંકડા મદદનીશ : ૧ (કુલ- ૫)
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ટલાકા

૬

કલમ:-૪(૧)(ખ)(ર) જિલ્લા આંકડા અધિકારીની કચેરીની
અધિકારી/કમાચારીઓની સત્તા અને ફરિો
ોદ્દો

સત્તાઓ

જિલ્લા આંકડા

કચેરીના કામકાિ અંગેની વ્યવસ્કિા ગોઠવવાની વ ીવિી

અધિકારી,સાબરકાંઠા
જિલ્લા પંચાયત,

સત્તા છે . નાિાકીય સત્તા સોપિી ધનયમ-૧૯૯૮

ે ળ
ઠ

કચેરીના વડાને પ્રાપ્ત્ત િયેલ નાિાકીય સત્તા િરાવે છે .

હ િંમતનગર
સંશોિન મદદનીશ

ે ાલ તૈયાર કરવો, પ્રકાશન કરી,
(૧) વાધષિક વ ીવિી અ વ
ે િીની કામગીરી.
વ ચ
(૨) તાલુકા પંચાયતના આંકડા મદદનીશના ખાનગી
ે ાલને લગતી તમામ કામગીરી
અ વ
(૩) આંકડા શાખાના તાંધત્રક ધનરીક્ષિની કામગીરી
(૪) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રીઓની બેઠક અંગેની
કામગીરી
(૫) તાલુકા આંકડા મદદનીશના તપાસિીની કામગીરી
(૬) તાલુકા પંચાયતની વહ વિી દફતર તપાસિીની
કામગીરી
ે ાલ મોકલવાની
(૭) ધવકાસના કામોનો ધવધનયમન અ વ
કામગીરી
(૮) તાલુકાની પ્રોફાઇલ તૈયાર કરાવવી.
(૯) આધિિક મોિિીની કામગીરી
(૧૦) વસતી ગિતરી અંગેની કામગીરી
(૧૧) પશુિન વસતી ગિતરી અંગેની કામગીરી
(૧૨) ડીઝાસ્કિર મેનેિમેન્િ સ્કિે િીસ્કિીટસ અંગેની કામગીરી
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આંકડામદદનીશ

(૧)જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરે ખાના પ્રકાશનની કામગીરી
(૨)જિલ્લાના તમામ તાલુકાની આંકડાકીય રૂપરે ખા તૈયાર
કરવાની કામગીરી
(૩) સામાજિક-આધિિક સમીક્ષાના પ્રકાશનની કામગીરી
(૪) ગ્રામ સવલત મોિિી /ધવલેિ પ્રોફાઇલની કામગીરી
(૫) ખેતી ધવષયક ગિના(ઇનપુિ સવે) ની કામગીરી
(૬) તાલુકા આંકડા મદદનીશની બેઠક બોલાવવી
(૭) ખેતી ધવષયક કામગીરી,પાક કાપિી અખતરાની
કામગીરી
(૮) ભાવ ધવષયક કામગીરી
(૯) મુડી સર્જન, કેપીિલ ખચા તિા વપરાશી ખચાની
માહ તી તૈયાર કરવી
(૧૦)પ્રાદે ધશક કક્ષાના આંકડાકીય રજિસ્કિરો તૈયાર કરવાની
કામગીરી
(૧૧) તાલુકા આંકડા મદદનીશોની પ્રવાસ ડાયરી/અંદાજિત
ે ાલને લગતી કામગીરી
પ્રવાસ કાયાક્રમ /પુતાતા અ વ
(૧૨)શાખાના ધવકાસ કધમશ્નરશ્રી નાપારા/લોકલ ફંડ
ઓડીિ પારા/એ.જી.પારા/ ભૌધતક તપાસિીના
પારા અન્ય પારાઓને લગતી તમામકામગીરી

કારકુન

(૧) ધવકેન્રીત આયોિન અંગેની તમામ સદરોની
ગ્રાંન્િફાળવિી /ઉગવિીતિા તમામ સદરોના
ે ાલ તૈયાર કરવાની કામગીરી
પ્રગધત અ વ
ે મ અને હ સાબને લગતી કામગીરી.
(૨) શાખાના મ ક
(૩) શાખાના ડેડ સ્કિોક રજિસ્કિર તિા લાયબ્રેરી
રજિસ્કિર ધનભાવિી,સાચવિી,અને અનુષાંણગક તમામ.
(૪) કારોબારી સભા/સામાન્ય સભા/તા.ધવ.અ.શ્રીની
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મીિીંગ/શાખા અધિકારીશ્રીઓનીબેઠક/સંકલન- ફહરયાદ
સધમતીની બેઠકને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી...
(૫) શાખાની તમામ િપાલ લેવા (ઇનવડા/મોકલવા
(આઉિવડા) ને લગતી તિા તેને લગતી
ે મના પગાર-ભ્થ્િાના ખચાને
(૬) પંચાયત સ્કતરના મ ક
લગતી કાગીરી
(૭) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રીની પ્રવાસ ડાયરી
તૈયાર કરી મંજુર કરાવવાની કામગીરી અંદાજિત
પ્રવાસ કાયાક્રમ તૈયાર કરવાની કામગીરી
અનુષાંણગક તમામ રજિસ્કિરો તૈયાર કરવાની

અને

શાખાના તારીિ પત્રકને લગતી તમામ કામગીરી
કચેરી કાયાપધ્િધત્તમાં નક્કી િયા મુિબ ફરિ બજાવવાની
ર ે છે . જેવી કે આવક ડાયરી રવાનગી િપાલ હિકીિોનો
હ સાબ ફાઇલ રજીસ્કિરો રે કડાની ગોઠવિી જાળવિી ધસલેટિ
ફાઇલો રાખવી ફેક્ષ કરવા ધવગેરે
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કલમ:-૪(૧)(ખ)(૩) ધનિયા લેવાની પ્રહક્રયામાં અનુસરવાની
કાયા પધ્િધત.
ધનિય
ા લેવાની પ્રહક્રયામાં રાિય સરકારના કામકાિના ધનયમો અને
પ્રવતમ
ા ાન સચનાઓ અંતગતા કાયાપધ્િધત્ત અનુસરવામાં આવે છે . ફાઇલ ટલાકા/
આંકડા મદદનીશ/ સંશોિન મદદનીશ દ્વારા અણભપ્રાય સ

રજુ કરવામાં આવે છે .

જેના પર જિલ્લા આંકડા અધિકારી દ્વારા આખરી ધનિયા લેવામાં આવે છે . િરૂર
િિાયે ધનિય
ા અિે જિલ્લા ધવકાસ અધિકારીશ્રી, સાબરકાંઠા ને રજુ કરવામાં આવે છે .
હક
ુ મો/ સચનો બ ાર પાડવામાં આવે છે . સામાન્ય રીતે આંકડા ધવષયક બાબતોમાં
ધનયામકશ્રી, અિાશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રની કચેરી ની પ્રવતામાન સચનાઓ/
માગાદશાન અનુસાર ધનિયા લેવાનો ર ે છે .
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કલમ:-૪(૧)(ખ)(૪) કાયા કરવા માિે નક્કી કરે લા િોરિો.
સામાન્ય કામકાિમાં રાિય સરકારશ્રી દ્વારા િોરિો નક્કી કરવામાં આવે તે અનુસાર
કામગીરી કરવાની ર ે છે .
(૧)

વસ્કતી ગિતરી દર દશ (૧૦) વષે કરવી.

(૨)

જિલ્લાની પશુિન વસ્કતી ગિતરી દર પાંચ (૫) વષે કરવી

(૩)

સામાજિક—આધિિક સમીક્ષા દર વષે પ્રકાધશત કરવી..

(૪)

જિલ્લાની આકડાકીય રૂપરે ખા દર વષે પ્રકાધશત કરવી..

(૫)

તાલુકાની આકડાકીય રૂપરે ખા દર વષે પ્રકાધશત કરાવવી .

(૬)

આધિિક ગિતરી દર પાંચ (૫) વષે કરવી

(૭)

ગ્રામ સવલત મોિિી/ધવલેિ પ્રોફાઇલ દર બે (૨) વષે કરવી..

(૮)

જિલ્લા આયોિન મંડળ તરફિી ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્િોની અમલીકરિ
અધિકારીશ્રીઓને ઉગવવાની તિા ફાળવિી..

(૯) ધનયામકશ્રી, અિાશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાંિીનગરની કચેરી તરફિી
માંગવામાં આવતી ધવધવિ આંકડાહકય કામગીરી..
(૧૦) ધવકાસ કધમશ્ન્નરશ્રી ગાંિીનગરની કચેરી તરફિી આપવામાં આવતી
ધવધવિ આંકડાહકય કામગીરી
(૧૧)

ખેતી ધવષયક ગિના (ઇનપુિ સવે) દર પાંચ (૫) વષે કરવી

(૧૨)

માનવ સુચક આંક અંગેની જિલ્લાની કામગીરી..

(૧૩)

જિલ્લાના મુખ્ય મિકના છુિક તિા િથ્િાબંિ ભાવો એકત્ર કરવા તિા
ધનયામકશ્રી, અિાશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાંિીનગરની કચેરીને મોકલવાની
કામગીરી ..

(૧૪)

પાક-કાપિી અખતરાના પ્રત્યક્ષ ધનરીક્ષિની કામગીરી...
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કલમ: ૪(૧)(ખ)(પ) જિલ્લા આંકડા અધિકારી, અને
કમચાારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી સચનાઓ અને ધનયમ સંગ્ર ો
સચનાઓ
ધનયમ

પ્રકાશક

સરકારી ઉપયોગ માિે છે કે

સચનાઓ/ધનયમો

િનતાના ઉપયોગ માિે

સંગ્ર માં સમાધવષ્િ

સંગ્ર

બાબતો
જિલ્લાની સામાજિક આધિિક સમીક્ષા

૨૦૧૬-૧૭

જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરે ખા

૨૦૧૬-૧૭

તાલુકાની આંકડાકીય રૂપરે ખા

૨૦૧૬-૧૭

ે ાલ
વાધષિક વહ વિી અ વ

૨૦૧૬-૧૭

છ માધસક ભાવોની ધવગતો

હડસેમ્બર-૧૭

ે ાલ
છઠી આધિિક ગિતરી અ વ

૨૦૧૨
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હકિંમત

કલમ: ૪(૧)(ખ)(૬) જા ર
ે તંત્ર અિવા તેના ધનયંત્રિ ઠ
ે ળની
પાસેના દસ્કતાવેિોની કક્ષાઓ અંગેન ું પત્રક.
જિલ્લાની સામાજિક આધિિક સમીક્ષા

૨૦૧૬-૧૭

જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરે ખા

૨૦૧૬-૧૭

તાલુકાની આંકડાકીય રૂપરે ખા

૨૦૧૬-૧૭

ે ાલ
વાધષિક વહ વિી અ વ

૨૦૧૬-૧૭

છ માધસક ભાવોની ધવગતો

હડસેમ્બર-૧૭

ે ાલ
છઠી આધિિક ગિતરી અ વ
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૨૦૧૨

ં ી
કલમ:-૪(૧)(ખ)(૭) નીધત ઘડતર અિવા નીધતના અમલ સંબિ
િનતાના સભ્યો સાિે સલા - પરામશા અિવા તેમના પ્રધતધનિત્વ
માિે ની વ્યવસ્કિા.
િનતાના સભ્યોને આંકડાકીય માહ તી સારૂ નીચે પ્રમાિેના પ્રકાશનો ઉપલબ્િ છે .

જિલ્લાની સામાજિક આધિિક સમીક્ષા

૨૦૧૬-૧૭

જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરે ખા

૨૦૧૬-૧૭

તાલુકાની આંકડાકીય રૂપરે ખા

૨૦૧૬-૧૭

ે ાલ
વાધષિક વહ વિી અ વ

૨૦૧૬-૧૭

છ માધસક ભાવોની ધવગતો

હડસેમ્બર-૧૭

ે ાલ
છઠી આધિિક ગિતરી અ વ

૨૦૧૨
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કલમ:-૪(૧)(ખ)(૮) તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા પહરષદ,
સધમતીઓ અને અન્ય સંસ્કિાઓનું પત્રક.
કચેરીના ભાગ તરીકે કોઇ બોડા પહરષદ, સધમધતઓ અને સંસ્કિાઓ નિી.
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કલમ:- ૪(૧)(ખ)(૯) જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી ની કચેરીના
અધિકારીઓ અને કમચાારીની માહ તી પુસ્સ્કતકા
અ.

નામ

ોદ્દો

નં
૧

ફોન

ફેટસ

ઈ-મેઈલ

નંબર
શ્રી જે.કે.ચાવડા

જિલ્લા
આંકડા

કચેરી
02772 02772 dso-ddo241916 241872 sab@gujarat.gov.in

અધિકારી

૨

શ્રી જે.જી પિેલ

૩

શ્રી વી.બી.સોલંકી

૪

શ્રી જી.એ.જાદવ

સંશોિન
અધિકારી
સંશોિન
મદદનીશ
આંકડા
મદદનીશ

02772 02772 dso-ddo241916 241872 sab@gujarat.gov.in
02772 02772 dso-ddo241916 241872 sab@gujarat.gov.in
02772 02772 dso-ddo241916 241872 sab@gujarat.gov.in

19 |

કલમ:-૪(૧)(ખ)(૧૦) ધવનયમોમાં િોગવાઇ કયાા મુિબ
મ ન
ે તાિાની પધ્િધત સહ ત દરે ક અધિકારી અને
કમચાારીને મળત ું માધસક મ ન
ે તાણુ.ં
અ

નામ

ોદ્દો

જાન્યુઆરી-૨૦૧5 માસના
ે તાિાની રકમ
માધસક મ ન

નં

(મળ પગાર)
મળ પગાર +
૧

શ્રી જે.કે.ચાવડા

જિલ્લા આંકડા
અધિકારી

૨

શ્રી જે.જી પિે લ

સંશોિન
અધિકારી

૩

શ્રી વી.બી.સોલંકી

સંશોિન
મદદનીશ

૪

શ્રી જી.એ.જાદવ

આંકડા
મદદનીશ
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પે બેન્ડ

૮૦૦૦૦
૩૮૦૦૦

હફક્ષ વેતન

૩૮૦૯૦

હફક્ષ વેતન

૭૦૦૦૦

(૧૧) પ્રત્યેક સંસ્કિાને ફાળવાયેલ અંદાિપત્ર, તમામ યોિનાઓ
સુણચત ખચા અને કરે લ ચકવિી વષા ૨૦૧૭-૨૦૧૮
(ધવનીયોગ હ સાબો વષા ૨૦૧૭-૨૦૧૮) (રૂધપયા લાખમાં)

સદર

િોગવાઈ(રૂધપયા લાખમાં)

િયેલ ખચા (રૂધપયા
લાખમાં)

૩૪૫૪

૩૦.૯૧

૨૮.૩૮

એસિીિી-૨

૧૦.૧૮

૭.૫૭

૧૩મુ

૪.૭૯

૪.૭

૨૮.૫૦

૨૭.૪૬

નાિાપંચ
સ્કવભંડોળ
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કલમ:- ૪(૧)(ખ)(૧ર) સબસીડીના અમલ અંગેની પધ્િધત,
ફાળવવામાં આવેલ રકમ આવા કાયાક્રમના લાભાિીઓાની ધવગત
સ ીત.
આ ધવભાગ ઠ
ે ળ કોઇ સબસીડી નિી.
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કલમ:- ૪(૧)(ખ)(૧૩) તંત્ર દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ રા તો,
પરવાનગી કે ઓિોરાઇઝેશન મેળવનારાઓની ધવગત.
કોઇ રા ત, પરવાનગી કે ઓિોરાઇઝેશન જિલ્લા આંકડા અધિકારી દ્વારા મંજુર
કરવામાં આવતા નિી.
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કલમ:- ૪(૧)(ખ)(૧૪) ધવજાણું રૂપે ઉપલબ્િ માહ તી.
જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી,કચેરીની ધવગતો વેબ-સાઇિ
www.sabarkanthadp.gujarat.gov.inપર ધવજાણું રૂપે ઉપલબ્િ છે .
જિલ્લા પચાયત સાબરકાંઠાની સરકારશ્રીએ પ્રસ્કિાધપત કરે લ નીચેની વેબસાઇિ
પર ધવજાણું રૂપે ઉપલબ્િ છે .
જિલ્લાની આંકડાહકય રૂપરે ખા
સામાજિક-આધિિક સમીક્ષા
ે ાલ
વાધષિક વ ીવિી અ વ
અદાિ પત્ર
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કલમ:-૪(૧)(ખ)(૧પ) માહ તી મેળવવા માિે નાગરીકોને
ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો.
નાગરીકો માહ તી મેળવવા માિે કચેરી સમય દરમ્યાન જિલ્લા આંકડા
ે માહ તી અધિકારીનો સંપકા કરી િરૂરી/ઉપલબ્િ માહ તી
અધિકારીની કચેરીમાં જા ર
ે માહ તી અધિકારીના ફોન/ફેકસ નંબર તેમિ કચેરીનું સરનામું
મેળવી શકશે. જા ર
નીચે મુિબ છે .
ે માહ તી
જા ર

:

શ્રી જે.કે ચાવડા

:

આંકડાશાખા,જિલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા, હ મ
િં તનગર

અધિકારી
સરનામું

૩૮૩૦૦૧



ફોન નંબર

:

૦૨૭૭૨ - ૨૪૧૯૧૬

ફેકસ નંબર

:

૦૨૭૭૨ – ૨૪૧૯૧૬

ઉકત જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી, જિલ્લાની કચેરીની માહ તી મેળવવા

ઇચ્છતા નામાહકિો "િી ગુિરાત રાઇિ ટુ ઇન્ફમેશન
ા એટિ ૨૦૧૦" માં સચવ્યા
ે અધિકારી અને સંશોિન મદદનીશશ્રીને અરજી કરવાની ર શ
ે ે. અરજી
મુિબ જા ર
સાિે "િી ગુિરાત રાઇિ ટુ ઇન્ફમેશન
ા એટિ ૨૦૧૦" ના ધનયમ-૫

ે ળ ધનયત
ઠ

ે ે.
કરવામાં આવેલ ફી આપવાની ર શ
માહ તી અધિકારીના ધનિયા સામે િો કોઇ અરિદારને અસંતોષ ોય તો પ્રિમ
ે અધિકારી જિલ્લા ધવકાસ અધિકારી, સાબરકાંઠા ીમતનગરને
અપીલ એપેલિ
અપીલ કરી શકશે.
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કલમ:- ૪(૧)(ખ)(૧૬) એપલેિ સત્તાધિકારી અને જા ર
ે માહ તી
અધિકારી નું નામ, ોદ્દો અને અન્ય માહ તી
અ

નામ

ોદ્દો

નં
૧

ફોન નંબર

ઈ-મેઈલ

સરનામુ ં

(02772)
શ્રી જે.કે.ચાવડા

જિલ્લા આંકડા

241916

અધિકારી અને

dso-ddosab@gujar
at.gov.in

એપેલેિ સત્તા

આંકડા શાખા
જિલ્લા પંચાયત
સાબરકાંઠા

અધિકારી (RTIAct)
આંકડા શાખા
૨

શ્રી જે.જી પિેલ

સંશોિન

241916

અધિકારી અને
ે માહ તી
જા ર

dso-ddosab@gujar
at.gov.in

આંકડા શાખા
જિલ્લા પંચાયત
સાબરકાંઠા

અધિકારી (RTIAct)
આંકડા શાખા
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કલમ:- ૪(૧)(ખ)(૧૭) અન્ય ઉપયોગી માહ તી.
(૧)

ક્ષેત્રફળ

: ૩૮૭૯૭ર.૭૩

(૨)

સર દ

: ગુિરાત રાજ્યનો સર દી જિલ્લો છે . પવા બાજુ

ે િર
ક

રાિસ્કિાન રાિય આવેલ ુ છે .
(૩) ભુ.રચના

; ર૩ - ૦૩ ઉત્તર અક્ષાંશ િી ર૪.ર૩ અક્ષાંશ સુિી, ૭ર.૪૩ પવા
રે ખાંશ િી ૭૩.૩૯ રે ખાંશ સુિી.

ં રાળ અને
(૪) િમીનનો પ્રકાર ; કાળી,ગોરાડુ,ં ખડકાળ, પથ્િરીયાળ,રે તાળ, ડુગ
ખડકોવાળી.
(૫) નદીઓ

;

ાિમતી, રિાવ,ખારી, સાબરમતી. મેશ્વો

(૬) ધસિંચાઇ યોિનાઓ : (૧) રિાવ નદી પર ધવિયનગરમાં આવેલ
વિિડેમ
(૨) ાિમતી નદી પર માંકડી ડેમ ,
(3) ગઉઆ નદી પર ગુ ાઈ ડેમ
(૭) આબો વા;
(૧) કુલ વસ્કતી (૨૦૧૧) ;

સુકી અને ઉષ્િ.
કુલ:- 1403291
પુરુષ-૭૧૯૩૩૬
સ્ત્રી-૬૮૩૯૫૫

અનુ જાધત

પુરુષ:- ૬૪૫૬૫
સ્ત્રી - ૬૦૮૯૭
કુલ - ૧૨૫૪૬૨

અનુ.િન.જાધત

પુરુષ:- ૧૬૫૨૦૨
સ્ત્રી -૧૬૩૦૪૧
કુલ -૩૨૮૨૪૩
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