પ્રકરણ -૨
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અનઅને ફરજો
૨.૧ જાહહેર તંત્ર ઉઉદઅનેશ/હહેત ે
મહહેસ ૂલ વિભાગના ઉઉદઅનેશ મેખરયતિઅને જમીન અંગઅને ગે પારદશપારદર્શી તઅનેમજ મ તેમજ મૈત્રી
પ ૂણૂર્ણ  ગાહક લક લકી િહક્ષી વહીિટ પ ૂરો ગે પાડિો, લોકોનઅને પ ૂરક્ષી વહી ગે પડતા સઅનેિાની ગે પદ્ધવતનેં
સરળીક્ષી વહીકરણ, રોગર જમીન વરિસવાગે પન તઅનેમજ દસતાિઅનેજોની નની નોંધણી અંગઅનેનો
છઅને.
૨.૨ જાહહેર તંત્રનેં મીશન/દેરંદહેશીગે પણેં
લોકોની જરૂરરરાતો નઅને સંતોષી શકહે તઅનેમજ રાજરની વિકાસ ધારાનઅને
આગળી ધગે પાિઅને તઅને રક્ષી વહીતઅને જમીન મહહેસ ૂલી િહક્ષી વહીિટનઅને ગેજરાતના અદ્યતન
બનાિિો.
ૂ ો ઇવતહાસ અનઅને તઅનેની રચનાનો સંદભૂર્ણ
૨.૩ જાહહેર તંત્ર નો ટંક
સચચિાલરના વિવિધ વિભાગો ગે પ તેમજ મૈકક્ષી વહીનો એક વિભાગ મહહેસ ૂલ વિભાગ
છઅને જે સરકારના સામાનર િહક્ષી વહીિટ વિભાગ દારા વરઅનેલ વિચારણા મેજબ
રચિામાં આિઅનેલ છઅને.
૨.૪

હાલના તબકઅને જમીન વરિસવાગે પનમાં બદલાતાં પ્રિાહો પ્રમાણઅને

વિકાલલક લકી અનઅને ટહેકનોલોજીનો ઉગે પરોગ કરક્ષી વહી જમીન વરિસવાગે પન સટહેન સ્ટેમગે પ,
ડ્ેટક્ષી વહીની િસ ૂલાતની વરિસવા , દસતાિઅનેજની નની નોંધણી સિ સર્વે અનઅને સઅનેટલમઅનેનટનઅને
લગતી કામગીરક્ષી વહી અછત, પ ૂર િાિાઝોડેં ભ ૂકંગે પ જેિી કેદરતી આગે પવત્તિ સમરઅને
રાહત માટહેની કામગીરક્ષી વહી જમીન સેધારણા િગઅનેરહે વાર તઅને સેવનવ્ચિત કરિાની
ફરજ આ વિભાગની છઅને આ માટહે વિભાગ દારા મહદઅંશઅને નીવત વિષરક
કામગીરક્ષી વહી દારા આિા વિકાસની ખાતરક્ષી વહી કરિાની ફરજ બની રહહે છઅને.
૨.૫ મેખર પ્રવ ્વત્તિ અનઅને કાર્યો નીચઅને મેજબ છઅને.

જમીન વરિસવાગે પન અંગઅનેની નીવત ઘડિી અનઅને તઅનેમાં આિવશરક
સેધારા-િધારા કરિા તઅનેમજ તઅને હહેઠળી જરૂરક્ષી વહી રોજનાઓ બનાિી.
જમીન મહહેસ ૂલ અવધવનરમ-૧૮૬૯, જમીન મહહેસ ૂલ વનરમો,૧૯૭૨,
ગેજરાત ખઅનેત જમીન ટોચ મરાૂર્ણદા ધારો-૧૯૬૧ અનઅને ગેજરાત ખઅનેત જમીન
ટોચ મરાૂર્ણદા વનરમો ૧૯૬૧, મેંબઈ ગણોત િહક્ષી વહીિટ અનઅને ખઅનેતીની જમીન
અવધવનરમ-૧૯૪૮ તવા તઅને નીચઅનેના વનરમો, સૌરાષ્ટ્ર ઘરખઅનેડ િહક્ષી વહીિટ
ગે પતાિટ અનઅને ખઅનેતીની જમીન િટહક
ે મ-૧૯૪૯, ગેજરાત રાહત વનરમ
સં ગહ , ભારતીર સટહેન સ્ટેમગે પ અવધવનરમ-૧૮૯૯ તવા મેંબઈ સટહેન સ્ટેમગે પ અવધવનરમ૧૯૫૮ અનઅને તઅને હહેઠળીના વનરમો, નની નોંધણી અવધવનરમ-૧૯૦૮, જમીનની
માગે પણી વનરમ સં ગહના કારદા તઅનેમજ વનરમો ઘડિા અનઅને તઅનેનો અમલ
કરાિિો
વિભાગ હસતકના ખાતાઓના િડાઓની કચઅનેરક્ષી વહીઓ તવા કલઅનેકટર
કચઅનેરક્ષી વહીઓની કામગીરક્ષી વહી ઉગે પર દહેખરહેખ રાખિી અનઅને રોગર તબકઅને સલાહ
સ ૂચનો/આદહેશો આગે પિા.
એટક્ષી વહીિીટક્ષી વહીનઅને લગત ેં આરોજન , સંકલન અનઅને મોનીટરીંગ
વિભાગ તઅનેમજ તઅને હસતકના ખાતાના િડાઓ કચઅનેરક્ષી વહીઓનઅને સંબંવધત
સઅનેિા – વિષરક કામગીરક્ષી વહી તઅનેમજ આનેષાંચગક કામગીરક્ષી વહી.
૨.૬

જાહહેર તંત્ર દારા અગે પાતી સઅનેિાઓની રાદક્ષી વહી અનઅને તઅનેન ેં સંચક લકંક્ષિપત વિિરણ

આ વિભાગ દારા ઉગે પર દશાૂર્ણિઅનેલ પ્રવ ્વત્તિઓ અનઅને કાર્યો હાવ ધરિામાં આિઅને
છઅને. ગે પરંત ે સીધી રક્ષી વહીતઅને કોઇ સઅનેિાઓ અત્રઅનેવી અગે પાતી નવી વિભાગઅને નકક્ષી વહી
કરહેલ નીવતઓનેં અમલ કરક્ષી વહી જનતાનઅને આગે પિાની સઅનેિાઓ અંગઅનેની કામગીરક્ષી વહી
ખાતાના િડાઓ ના અનઅને કલઅનેકટરશીઓના તંત્ર મારફત વાર છઅને.
૨.૭

જાહહેર તંત્રના રાજર વનરામક કચઅનેરક્ષી વહી પ્રદહેશ દેશ જજશ જિલલો લ્લો બલોક િગઅનેરહે

સતરોએ સંસવાગત માળીખાનો ઉશ જિલલઅનેખ

sAf

અધિક મખુ ્ય સચચિવશશ્રી (મહહેસ સલ)

(ખાતાના િડાઓ)

(સચચિાલર કક લકા)

(૧) અ ગ સચચિશી (વિિાદ)

(૧) કવમશનર (જમીન સેધારણા)
અનઅને હોઉદાની રૂએ સચચિશી, મહહેસ ૂલ
વિભાગ

(૨) સઅનેટલમઅનેનટ કવમશનર અનઅને
જમીન દફતર વનરામક અનઅને તઅનેઓ
હસતકની દેશ જજશ જિલલા-તાલેકા કક લકાની
કચઅનેરક્ષી વહીઓ

(૨) રાહત કવમશનર અનઅને હોઉદાની

(૩) સેગે પરરનટહેનડનટ ઓફ સટહેન સ્ટેમગે પ
અનઅને નની નોંધણી – તઅનેઓ હસતકની
દેશ જજશ જિલલા-તાલેકા કક લકાની કચઅનેરક્ષી વહીઓ

(૩) નારબ સચચિશી(જમીન)

(૪) કલઅનેકટરશીઓ – તઅનેમનઅને
સંબંવધત દેશ જજશ જિલલા -તાલેકા કક લકાની
કચઅનેરક્ષી વહીઓ

(૪) અવધક સચચિશી(જમીન

ે લ
(૫) ગેજરાત રહેિન્ે ર્ટ્રલ્લો બ્ન

(૫) નારબ સચચિશી (સઅનેિા)

(૬) જમીન સેધારણા કવમશનરશી

(૬) નારબ સચચિશી

રૂએ અ ગ સચચિશી, મહહેસ ૂલ વિભાગ

સેધારણા)

(મહહેકમ/સંકલન)
(૭) મહહેસ ૂલ તગે પાસણી કવમશનરશી (૭) નારબ સચચિશી(તગે પાસ)
(૮) રાહત વનરામકશી

(૮) નારબ સચચિશી(્ેએલસી)
(૯) નારબ સચચિશી(રાહત)
(૧૦) નારબ સચચિશી(સટહેન સ્ટેમગે પ)
(૧૧) નારબ સચચિશી(બજેટ)
(૧૨) નારબ સચચિશી(જમીન
સંગે પાદન)

(૧૩) નારબ સચચિશી(ATVT)

મહહેસ ૂલ વિભાગના અવધક/સં્કે ત/નારબ સચચિશી હસતકની
શાખાઓની મારહતી
તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ની ગે પરરસસવવત મેજબ
અધિક/સં
સંયકુ ્ / શનાખનાન ંુ
ક્રમ

નના્યબ
સચચિવશશ્રી

ન ંુ

શનાખનાનો ધવષ્ય

નનામ

શનાખનાનો
હવનાલો

શશ્રી
અ
૧

નારબ

અ.૧

સચચિ

ગ

(જમીન)

ક

અવધક
આ સાવઅને જોડહેલ એનઅનેક લકર – એ
મેજબ

મેખર
સચચિશી
(મહહેસ ૂલ)

લ
નિી શરતની જમીન (ગણોત
ધારા વસિારની)
અવધક
૨

જ

હક ગે પત્રક ગેજરાત મહહેસ ૂલ ગે પંચ,
આરદિાસીઓની જમીનની

સચચિ

તબદક્ષી વહીલી (૭૩એએ)

(જ.સે.)

જમીન સેધારા, ગણોતધારાના
ઝ

અમલ, બાબત સૌરાષ્ટ્ર વિસતારના

કવમ.
(જ.સે.)
અનઅને
હોઉદાની
રૂએ
સચચિશી

જમીન સેધારણા કારદા બાબત
૩

નારબ

ડક્ષી વહી

મામલતદાર-નારબ કલઅનેકટર

અવધક

સચચિ

તરક્ષી વહીકહે બઢતી, ઉચ્ચતર ગે પગાર

મેખર

(સઅનેિા)

ધોરણ િગઅનેરહે, અનામત નીવતના

સચચિશી

અધિક/સં
સંયકુ ્ / શનાખનાન ંુ
ક્રમ

નના્યબ
સચચિવશશ્રી

ન ંુ

શનાખનાનો ધવષ્ય

નનામ

શનાખનાનો
હવનાલો

શશ્રી
અમલ અંગઅનેની કામગીરક્ષી વહી
ડક્ષી વહી.૧
ડક્ષી વહી.૨
ન
ન.૧

મામલતદાર/નારબ કલઅનેકટરોની
વનમણ ૂક, બદલી, રજા
ખાનગી અહહેિાલ (મામલતદાર
િગૂર્ણ-૨)
ચબનરાજરગે પવત્રત દેશ જજશ જિલલા મહહેકમ

મ.ત.કવમ

ચબનરાજરગે પવત્રત દેશ જજશ જિલલા મહહેકમ

.શી અનઅને

પ્રાવવમક/ખાતાકક્ષી વહીર તગે પાસ
વસિાર

ન.૨
૪

(મહહેસ ૂલ)

હોઉદાની
રૂએ

ચબનરાજરગે પવત્રત દેશ જજશ જિલલા મહહેકમ

સચચિશી

નારબ

પ્રાવવમ

પ્રાવવમક તગે પાસના કહેસો અનઅને

કવમ.શી

સચચિ

ક

પ્રાવવમક તગે પાસ અનઅને ખાતાકક્ષી વહીર

(જ.સે.)

(તગે પાસ)

તગે પાસ

તગે પાસનેં મોનીટરીંગ

અનઅને

મહહેસ ૂલ સંિગૂર્ણના રાજરગે પવત્રત
મ

અવધકારક્ષી વહીઓના પ્રા.ત./ખા.ત.ના
કહેસો
મહહેસ ૂલ સંિગૂર્ણના ચબનરાજરગે પવત્રત

ન.૧

અવધકારક્ષી વહીઓના પ્રા.ત./ખા.ત.ના
કહેસો
સઅનેટલમઅનેનટ કવમ.શી અનઅને જમીન

હ

રહેકડ્ ૂર્ણઝ વનરામક ખાતાના
અવધ./કમૂર્ણ.ના પ્રા.ત./ખા.ત.ના
કહેસો

હ.૧

સટહેન સ્ટેમગે પ અનઅને નની નોંધણી ખાતાના

હોઉદાની
રૂએ
સચચિશી

અધિક/સં
સંયકુ ્ / શનાખનાન ંુ
ક્રમ

નના્યબ
સચચિવશશ્રી

ન ંુ

શનાખનાનો ધવષ્ય

નનામ

શનાખનાનો
હવનાલો

શશ્રી
અવધ./કમૂર્ણ.ના પ્રા.ત./ખા.ત.ના
કહેસો
ડક્ષી વહી.૧
બ

પ્રાવવમક તગે પાસની બાબતો
સવાવનક મહહેકમ
સવાવનક મહહેકમના અનેસંધાનઅને

નારબ
૫

બ.૨

સચચિ
(મહહેકમ)

ગે પઅનેશગીઓની કામગીરક્ષી વહી, સચચિશી
(વિિાદ)નેં મહહેકમ અનઅને વિભાગનો
સટોર

રદેશ જજસ્ટ્રક્ષી વહી
/ટાઇગે પ
/રોકડ

અવધક
મેખર
સચચિશી
(મહહેસ ૂલ)

તમામ કામગીરક્ષી વહી

/ રહેકડૂર્ણ
નારબ
૬

સચચિ

સંકલન - િી.આઇ.ગે પી. ગે પત્રો,
બ.૧

(સંકલન)
નારબ
૭

સચચિ
(્ેએલસી
સી )

૮

નારબ
સચચિ

એમ.ગે પી.-એમ.એલ.એ., તઅનેમજ કોટૂર્ણ
કહેસના ગે પત્રોનેં સંકલન

િ.૧
િ.૪
ઘ

(જમીન

ચ

સંગે પાદન)

એિોડૂર્ણ

અવધક
મેખર
સચચિશી
(મહહેસ ૂલ)

શહહેરક્ષી વહી જમીન ટોચ મરાૂર્ણદા કારદા

કવમ.શી

અંગઅનેની કામગીરક્ષી વહી

(જ.સે.)

શહહેરક્ષી વહી જમીન ટોચ મરાૂર્ણદા કારદા
હહેઠળીના કોટૂર્ણ કહેસોની બાબતો
જમીન સંગે પાદન નીવત ખાનગી
કંગે પની માટહે સંગે પાદનની કામગીરક્ષી વહી
જમીન સંગે પાદન
જમીન સંગે પાદનના એિોડૂર્ણ અંગઅનેના

અનઅને
હોઉદાની
રૂએ
સચચિશી

અધિક/સં
સંયકુ ્ / શનાખનાન ંુ
ક્રમ

નના્યબ
સચચિવશશ્રી

ન ંુ

શનાખનાનો ધવષ્ય

નનામ

શનાખનાનો
હવનાલો

શશ્રી
કામગીરક્ષી વહી
વનિાૂર્ણવસતોના પેન: િસિાટના
લ.૧

પ્રશો અનઅને જમીન મહહેસ ૂલ અનઅને
પ્રાદહેવશક ફહેરફાર
ખઅનેત જમીન ટોચમરાૂર્ણદા

છ

અવધવનરમ કારદા અંગઅનેની
કામગીરક્ષી વહી

સ.૧

અછતની જાહહેરાત અછતનેં મહહેકમ
ઘાસચારો અનઅને ઢોરિાડા
પ ૂર – અવતવ ્ષષટ, રાહત વનરામકનેં

સ.૩

મહહેકમ, ભ ૂકંગે પ િગઅનેરહેના નીવત
વિષરક બાબતો, ભ ૂકંગે પનઅને લગતી
કામગીરક્ષી વહી

નારબ
૯

સ.૪

સચચિ
(રાહત)

પે.
િ.પે
.વન.
સી
.એમ.
આર.ફં
ડ

૧૦

નારબ

હ

કેદરતી અનઅને માનિસદેશ જ્જિત આફતો
માટહે  ગાનટ
કેદરતી આગે પવત્તિ સમરઅને પેન:

રાહત
કવમ.શી
અનઅને
હોઉદાની

િસિાટ અનઅને પેન: વનમાૂર્ણણ અંગઅનેની

રૂએ અ ગ

નીવતએ ઘડિી અનઅને તઅનેઓ અમલ

સચચિશી

કરિાની કામગીરક્ષી વહી
માન. મેખર મંત્રી રાહત ફંડમાં
આિઅનેલ દાન અંગઅનેની કામગીરક્ષી વહી
(તા.૩૦/૦૬/૨૦૦૧૭વી)
સઅનેટલમઅનેનટ કવમ.શી અનઅને જમીન

અવધક

અધિક/સં
સંયકુ ્ / શનાખનાન ંુ
ક્રમ

નના્યબ
સચચિવશશ્રી

ન ંુ

શનાખનાનો ધવષ્ય

નનામ

શનાખનાનો
હવનાલો

શશ્રી
દફતર વનરામકશીના સઅનેિા તવા
સચચિ

રોજનાકક્ષી વહીર બાબતો

(સટહેન સ્ટેમગે પ)

(પ્રાવવમક/ખાતાકક્ષી વહીર તગે પાસ

હ.૧

મેખર

વસિાર)

સચચિશી

સેવપ્ર.ઓફ સટહેન સ્ટેમંક્ષિપસ/નની નોંધણીસર

(મહહેસ ૂલ)

વનરક્ષી વહીક લકકની બાબતો (પ્રા.ત./ખા.ત.
વસિાર)

હ.૨

જમીન દફતરનેં કન સ્ટેમંક્ષિપ્ટે રાઇઝઅનેશન
આઈ.ટક્ષી વહી. અનઅને કોન સ્ટેમંક્ષિપ્ટે ર
મ.ત.કવમ
બજેટ તવા તઅને અંતગૂર્ણત  ગાનટની

ઠ

ફાળીિણી, મઅનેળીિણે,ં વિવનરોગ
રહસાબ

.શી અનઅને
હોઉદાની
રૂએ
સચચિશી

અવધક
૧૧

ઠ.૧

સચચિ
(બજેટ)

િ તેમજ મૈધાવનક સવમવતઓની કામગીરક્ષી વહી
આરોજન, કામગીરક્ષી વહી અંદાજગે પત્ર,

ઠ.૩

સિચણર્ણિમ જરંતી વસિદદ્ધઓ, ન, ન.૧
શાખાના અંદાજગે પત્રનઅને લગતી
કામગીરક્ષી વહી

ગે પરક્ષી વહીક લકા
એકમ

મહહેસ ૂલ ઉચ્ચ શઅનેણી/વનન સ્ટેમન શઅનેણી
અનઅને મહહેસ ૂલ ઉચ્ચ લારકાત
ગે પરક્ષી વહીક લકા અનઅને વનરમો

મહહેસ ૂલ વિભાગના ઉગે પ સચચિશી હસતકની શાખાઓની મારહતી
તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ની ગે પરરસસવવત મેજબ

ક્ર

ઉપ

મ

સચચિવશશ્રી

૧

ઉગે પ સચચિ
(જમીન.૧)

શનાખનાન ંુ
ન ંુ

શનાખનાનો ધવષ્ય

નનામ
અ.૧
ક

આ સાવઅને જોડહેલ એનઅનેક લકર – એ મેજબ

લ
અ
ગ

આ સાવઅને જોડહેલ એનઅનેક લકર – એ મેજબ
નિી શરતની જમીન (ગણોત ધારા

ઉગે પ સચચિ
૨

(જમીન.૨

વસિારની)
જ

હક ગે પત્રક ગેજરાત મહહેસ ૂલ ગે પંચ,
આરદિાસીઓની જમીનની તબદક્ષી વહીલી

/જ.સે.)

(૭૩એએ)
જમીન સેધારા, ગણોતધારાના અમલ, બાબત
ઝ

સૌરાષ્ટ્ર વિસતારના જમીન સેધારણા કારદા
બાબત

ઘ
ઉગે પ સચચિ
૩

(જમીન
સંગે પાદન)

ચ

ઉગે પ સચચિ

લ.૧

બ

(મહહેકમ/્ે
્ેએલસી )

સંગે પાદનની કામગીરક્ષી વહી
જમીન સંગે પાદન

એિોડૂર્ણ જમીન સંગે પાદનના એિોડૂર્ણ અંગઅનેના કામગીરક્ષી વહી

છ
૪

જમીન સંગે પાદન નીવત ખાનગી કંગે પની માટહે

વનિાૂર્ણવસતોના પેન: િસિાટના પ્રશો અનઅને
જમીન મહહેસ ૂલ અનઅને પ્રાદહેવશક ફહેરફાર
ખઅનેત જમીન ટોચમરાૂર્ણદા અવધવનરમ કારદા
અંગઅનેની કામગીરક્ષી વહી
સવાવનક મહહેકમ
સવાવનક મહહેકમના અનેસંધાનઅને ગે પઅનેશગીઓની

બ.૨

કામગીરક્ષી વહી, સચચિશી (વિિાદ)નેં મહહેકમ અનઅને
વિભાગનો સટોર

રદેશ જજસ્ટ્રક્ષી વહી તમામ કામગીરક્ષી વહી

શનાખનાન ંુ

ક્ર

ઉપ

મ

સચચિવશશ્રી

ન ંુ

શનાખનાનો ધવષ્ય

નનામ

સ્ટ્રક્ષી વહી

/ટા

ટાઇગે પ
/રોકડ
/ રહેકડૂર્ણ
િ.૧
િ.૪
ગ

શહહેરક્ષી વહી જમીન ટોચ મરાૂર્ણદા કારદા અંગઅનેની
કામગીરક્ષી વહી
શહહેરક્ષી વહી જમીન ટોચ મરાૂર્ણદા કારદા હહેઠળીના
કોટૂર્ણ કહેસોની બાબતો
ગૌચર, ગામતળી અનઅને નદક્ષી વહીતળીની જમીનની
ફાળીિણી
સઅનેટલમઅનેનટ કવમ.શી અનઅને જમીન દફતર

૫

ઉગે પ સચચિ

હ

(પ્રાવવમક/ખાતાકક્ષી વહીર તગે પાસ વસિાર)

(સટહેન સ્ટેમગે પ)
હ.૧

ઉગે પ સચચિ
૬

હ.૨

(આઈ.ટક્ષી વહી.
/સંકલન)

વનરામકશીના સઅનેિા તવા રોજનાકક્ષી વહીર બાબતો
સેવપ્ર.ઓફ સટહેન સ્ટેમંક્ષિપસ/નની નોંધણીસર વનરક્ષી વહીક લકકની
બાબતો (પ્રા.ત./ખા.ત. વસિાર)
જમીન દફતરનેં કન સ્ટેમંક્ષિપ્ટે રાઇઝઅનેશન આઈ.ટક્ષી વહી.
અનઅને કોન સ્ટેમંક્ષિપ્ટે ર
સંકલન - િી.આઇ.ગે પી. ગે પત્રો, એમ.ગે પી.-

બ.૧

એમ.એલ.એ., તઅનેમજ કોટૂર્ણ કહેસના ગે પત્રોનેં
સંકલન

૭

ઉગે પ સચચિ
(સઅનેિા)

મામલતદાર-નારબ કલઅનેકટર તરક્ષી વહીકહે બઢતી,
ડક્ષી વહી

ઉચ્ચતર ગે પગાર ધોરણ િગઅનેરહે, અનામત
નીવતના અમલ અંગઅનેની કામગીરક્ષી વહી

ડક્ષી વહી.૧
ડક્ષી વહી.૨

મામલતદાર/નારબ કલઅનેકટરોની વનમણ ૂક,
બદલી, રજા
ખાનગી અહહેિાલ (મામલતદાર િગૂર્ણ-૨)

ક્ર

ઉપ

મ

સચચિવશશ્રી

શનાખનાન ંુ
ન ંુ
નનામ
ન
ન.૧
ન.૨
પ્રાવવમ
વમક
તગે પાસ
મ

૮

ઉગે પ સચચિ

શનાખનાનો ધવષ્ય

ન.૧

(તગે પાસ)

ચબનરાજરગે પવત્રત દેશ જજશ જિલલા મહહેકમ
ચબનરાજરગે પવત્રત દેશ જજશ જિલલા મહહેકમ
પ્રાવવમક/ખાતાકક્ષી વહીર તગે પાસ વસિાર
ચબનરાજરગે પવત્રત દેશ જજશ જિલલા મહહેકમ
પ્રાવવમક તગે પાસના કહેસો અનઅને પ્રાવવમક તગે પાસ
અનઅને ખાતાકક્ષી વહીર તગે પાસનેં મોનીટરીંગ
મહહેસ ૂલ સંિગૂર્ણના રાજરગે પવત્રત અવધકારક્ષી વહીઓના
પ્રા.ત./ખા.ત.ના કહેસો
મહહેસ ૂલ સંિગૂર્ણના ચબનરાજરગે પવત્રત
અવધકારક્ષી વહીઓના પ્રા.ત./ખા.ત.ના કહેસો
સઅનેટલમઅનેનટ કવમ.શી અનઅને જમીન રહેકડ્ ૂર્ણઝ

હ

વનરામક ખાતાના અવધ./કમૂર્ણ.ના
પ્રા.ત./ખા.ત.ના કહેસો

હ.૧
ડક્ષી વહી.૧
સ.૧

૯

ઉગે પ સચચિ
(રાહત)

સ.૪

સટહેન સ્ટેમગે પ અનઅને નની નોંધણી ખાતાના અવધ./કમૂર્ણ.ના
પ્રા.ત./ખા.ત.ના કહેસો
પ્રાવવમક તગે પાસની બાબતો
અછતની જાહહેરાત અછતનેં મહહેકમ ઘાસચારો
અનઅને ઢોરિાડા
કેદરતી અનઅને માનિસદેશ જ્જિત આફતો માટહે  ગાનટ

સી
.એમ.

માન. મેખર મંત્રી રાહત ફંડમાં આિઅનેલ દાન

આર.ફં અંગઅનેની કામગીરક્ષી વહી (તા.૩૦/૦૬/૨૦૦૧૭વી)
ડ
૧

ઉગે પ સચચિ

પે.

કેદરતી આગે પવત્તિ સમરઅને પેન: િસિાટ અનઅને

૦

(પે.

િ.પે

પેન: વનમાૂર્ણણ અંગઅનેની નીવતએ ઘડિી અનઅને

ક્ર

ઉપ

મ

સચચિવશશ્રી

શનાખનાન ંુ
ન ંુ
નનામ
.વન.

િ.પે.વન.)

શનાખનાનો ધવષ્ય
તઅનેઓ અમલ કરિાની કામગીરક્ષી વહી
પ ૂર – અવતવ ્ષષટ, રાહત વનરામકનેં મહહેકમ,

સ.૩

ભ ૂકંગે પ િગઅનેરહેના નીવત વિષરક બાબતો,
ભ ૂકંગે પનઅને લગતી કામગીરક્ષી વહી

ઠ
ઠ.૧
૧

ઉગે પ સચચિ

૧

(બજેટ)

બજેટ તવા તઅને અંતગૂર્ણત  ગાનટની ફાળીિણી,
મઅનેળીિણે,ં વિવનરોગ રહસાબ
િ તેમજ મૈધાવનક સવમવતઓની કામગીરક્ષી વહી
આરોજન, કામગીરક્ષી વહી અંદાજગે પત્ર, સિચણર્ણિમ

ઠ.૩

જરંતી વસિદદ્ધઓ, ન, ન.૧ શાખાના
અંદાજગે પત્રનઅને લગતી કામગીરક્ષી વહી

ગે પરક્ષી વહીક લકા મહહેસ ૂલ ઉચ્ચ શઅનેણી/વનન સ્ટેમન શઅનેણી અનઅને મહહેસ ૂલ
એકમ

ઉચ્ચ લારકાત ગે પરક્ષી વહીક લકા અનઅને વનરમો

(બ) ગેજરાત રાજર આગે પવત્તિ વરિસવાગે પન સત્તિા મંડળી
૨.૮ જાહહેર તંત્રની અસરકારકતા અનઅને કારૂર્ણક લકમતા િધારિા
માટહેની લોકો ગે પાસઅનેવી અગે પઅનેક લકાઓ દશાૂર્ણિઅનેલા કાર્યો અનઅને પ્રવ ્વત્તિઓ
અંગઅને ઉગે પરોગી અનઅને અમલી વઈ શકહે તઅને

મેજબના

સ ૂચનો

કરિામાં આિઅને છઅને.
૨.૯ લોક સહરોગ મઅનેળીિિા માટહેની ગોઠિણ અનઅને ગે પદ્ધવતઓ
તઅનેમજ જાહહેર ફરરરાદ માટહે

ઉગે પલલ્લો બધ તંત્ર વિભાગની િઅનેબસાઇટ

ઉગે પર મેકારઅનેલ નામ સરનામઅને વરસકતઓ ગે પત્ર લખીનઅને

ટહેચલફોન

દારા કહે રૂબરૂ સંગે પકૂર્ણવી સહરોગ માટહે સંગે પકૂર્ણ કરક્ષી વહી શકહે છઅને .

વિભાગમાં ફરરરાદ વનિારણ અવધકારક્ષી વહીની ગે પણ વનમણ ૂક
કરારઅનેલ છઅને.
૨.૧૦વિભાગને ં સરનામે ં
મહહેસ ૂલ વિભાગ,
સરદાર ભિન, લ્લો બલોક નં. ૧૧,
ત્રીજાવી નિમા માળી સેધી,
નિા સચચિાલર, ગાંધીનગર – ૩૮૨ ૦૧૦
૨.૧૧કચઅનેરક્ષી વહીના કામકાજનો સમર
કચઅનેરક્ષી વહી શરૂ વિાનો સમર

:

સિારહે ૧૦.૩૦ કલાકહે

કચઅનેરક્ષી વહી બંધ વિાનો સમર

:

સાંજના ૦૬.૧૦ કલાકહે

.vD[., DFZOT
S|DF\S o S;Aq!_Z__(q#5$( s5F8" OF.,fq A

DC[;}, lJEFU4
;lRJF,I4 UF\WLGUZ
TFZLB oZ_q_&qZ_!(

S R[ ZL C] S D
lJEFUGF TFP !$q!!qZ_!! GF SR[ZL C]SD S|DF\S o S;Aq!_Z__(q#5$(qA YL lJEFUGL
XFBFVM JrR[GL lJQFI OF/J6LGL IFNL ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, CTLP tIFZAFN HDLG 5|EFUGL XFBFVM
JrR[ lH<,FVMGL JC[\R6L SZJFDF\ VFJTF\ XFBFJFZ lJQFI OF/J6LDF\ ;]WFZF ACFZ 5F0JFGF YFI K[P H[
VgJI[ V4 Vv!4 U4 S4 VG[ ,vXFBFGL XFBFJFZ lJQFI OF/J6LGL ;]WFZF IFNL VF ;FY[GF V[G[1FZvV
FZvV[
ZvV
DF\ NXF"jIF D]HA 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[ K[P JW]DF\ VUFpGF TFP!$q!!qZ_!! GF C]SDYL ACFZ 5F0JFDF\
VFJ[, HDLG 5|EFUGL V4 Vv!4 U4 S4 VG[ ,vXFBFGL lJQFI IFNL T[ C]SDDF\YL ZN SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]"ST lJQFI JC[\R6LGM TFtSFl,S V;ZYL VD, SZJFGM ZC[X[P TYF TDFD RF,] OF.,M
sCurrentf VG[ 50TZ NZBF:TMq85F,M sPending Proposalsf GL GJL lJQFIIFNL D]HA ,L:8 AGFJL lNGvZ
DF\ ;\A\lWT XFBFG[ ;M\5JFGL ZC[X[P Z[S0" JUL"SZ6 ;\AW\ [ NZ[S XFBFV[ T[D6[ SMd%I]8ZDF\ T{IFZ SZ[, IFNLGL
;MO8 SM5L VgI XFBFG[ VF5JFGL ZC[X[ T[DH HIFZ[ Z[S0" ~DDF\ ZFB[, OF.,GL HZ]ZLIFT p5l:YT YFI
tIFZ[ ;\A\lWT AgG[ XFBFGF SD"RFZL q VlWSFZLV[ ;FY[ ZCL Z[S0" ~DDF\YL D[/JL ,[JFGL ZC[X[P
VF IFNLDF\ ;DFlJQ8 GlC YI[,F lJQFIM V\U[ 56 H[ XFBFG[ SFDULZL ;]5|T YFI T[ XFBF q SD"RFZL
q VlWSFZLV[ SFDULZL SZJFGL ZC[X[P
C]SDYL4
s V[DP JLP lGGFDF f
;[SXG VlWSFZL4
DC[;}, lJEFU4 U]HZFT ;ZSFZ
5|lT4
⇒ DFGP D\+LzL sDC[;},f GF V\UT ;lRJzL4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ
⇒ VlWS D]bI ;lRJzL sDC[;},f GF VU| ZC:I ;lRJzL4 DC[;}, lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ
⇒ ZFCT SlD`GZzL VG[ CMN'FGL ~V[ ;lRJzL GF ZC:I ;lRJ4 DC[;}, lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ
⇒ SlD`GZzL sHP;]Pf VG[ CMN'FGL ~V[ ;lRJzLGF ZC:I ;lRJ4 DC[;}, lJEFU4 ;lRJF,I4
UF\WLGUZ
⇒ DC[;}, T5F;6L SlD`GZzL VG[ CMN'FGL ~V[ ;lRJzL4 DC[;}, lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ
⇒ ;J[" VlWS ;lRJzL q ;\I]ST ;lRJzL q GFIA ;lRJzL q p5 ;lRJzL4 DC[;}, lJEFU4 ;lRJF,I4
UF\WLGUZ
⇒ DC[;}, lJEFUGL ;J[" XFBFVMP
⇒ lJlXQ8 OF.,P

S|DF\F\S o S;Av!_Z__(v#5$(s5F8"
S;Av!_Z__(v#5$(s5F8"OF.,fqA

V[G[1FZvV[
DC[;}, lJEFUGL HDLG 5|EFUGL XFBFVMG[ OF/JJFDF\
OF/JJFDF\ VFJ[, lH<,FVMGL GLR[
D]HAGL SFDULZL p5ZF\
p5ZF\T XFBF ;FD[ NXF"J[, lJQFIGL JWFZFGL SFDULZL SZJFGL
ZC[X[P
S|D
s!f

sZf
s#f
s$f
s5f
s&f
s*f
s(f
s)f
s!_f
s!!f
s!Zf
s!#f
s!$f
s!5f
s!&f
s!*f
s!(f
s!)f
sZ_f
sZ!f

lJQFI
s!f

;ZSFZL 50TZ HDLGGF lGSF, V\U[GF TFZLBo_!q_#q!)&_GF C]SD 5|DF6[GL T[DH
VgI BZFAF lJU[Z[GL HDLGGF[ lGSF, V\U[GL AFATP
sZf ;ZSFZL HDLGGL jIlSTUT VG[ U'C lGDF"6 D\0/LVF[G[ 3Z AF\WJF DF8[ lJGF
CZFHLV[ J[RFTL VF5JFGL NZBF:TF[P
s#f ;ZSFZL HDLGF[ GFGF pnF[UF[ sp5;lRJzLsHDLGf GFGF pnMU GSSL SZX[f VG[ VgI
ALGB[TL p5IF[U DF8[ VF5JFGL NZBF:TF[P
s$f ;ZSFZL HDLGGF[ CZFHLYL VF5JF DF8[GL NZBF:TF[ VG[ B[TL lJQFIS SFIF[" DF8[
VF5JF AFATP
;ZSFZL HDLGM B[TL lJQFIS SFIM" DF8[ VF5JF AFATP
CFp;L\U AF[0" T[DH ALHF J{nFlGS D\0/F[G[ UFDT/GL VUZ 5\RFITDF\ lGlCT HDLG l;JFIGL
HDLG VF5JF AFATP
;ZSFZL 50TZ HDLG V\U[GL ;J" ;FDFgI AFATF[P
;ZSFZL 50TZ HDLG ALGB[TLGF C[T];Z OF/JJF AFATP
DF[8F pnF[U U'CF[G[ VF{nF[lUS C[T];Z HDLGGL OF/J6LP
GUZ5Fl,SFG[ HDLG J[:8 SZJFGL AFATP
.hZFI[,L 8[SGF[,F[HLYL B[TLGF C[T];Z HDLGGL OF/J6LP
EFZT ;ZSFZG[ HDLG VF5JF AFAT T[DH T[G[ ,UTL AFATF[P
DL9FGF pt5FNG DF8[ HDLG EF0[ VF5JF T[DH T[G[ ,UTL VFG]QFF\lUS AFATF[P
JFIA|g8 U]HZFT V\TU"T A[9SM TYF T[G[ VFG]QF\lUS TDFD SFDULZLVMP
ZFHI D]<IF\SG ;lDlTGL A[9S ;\A\lWT TDFD SFDULZL
ZFHIGL SM.56 5|SFZGL ;ZSFZL HDLG l\S\DT DFOL4DC[;], DFOLYL VG[ 8MSG EF0[YL HDLG
DC[;], lGIDM4!)*ZGF lGIDv#Z VG[ #ZvS D]HA VF5JF AFATP
UFDT/ GLD SZJF AFATP
U{FRZ ;\A\WL AFATMP
JF\WFvSMTZGL HDLGMP
T/FJvTl/IFGL HDLGMP
GNLvG/LIFsEF9FfGL HDLGMP
BFZ,[g0P
EF\EZF 5F6L JF/L HDLG hL\\UF pK[ZqDt:IMnMU DF8[ VF5JF AFATP
pST S|DF\S s!$fYLsZ_fGL TDFD 5|SFZGL HDLGM sDM8F VF{nMlUS U'CM [DL9F
DL9F pnMU l;JFI]
l;JFI f
SM.56 C[T] DF8[ SM.56 ZLT[ slS\DT DFOL4 DC[;], DFOL VG[ 8MSG EF0[4 ZFCT lS\DTYL S[ lS\DT
S[ EF0F58['YLf VF5JF AFATP

sZZf :DXFGvSA|:TFG GLD SZJF AFATP
sZ#f U|FD 5\RFITMGF UFDT/ %,M8MGL CZFHL S[ J[RF6GL ;ZSFZDF\ HDF YI[, ZSD ;FD[ VG]NFGGL
OF/J6LP
sZ$f 5\RFITMDF\ ;ZSFZL HDLG lGlCT SZJF AFATP
sZ5f 5\RFITMDF\ lGlCT YI[, HDLG HFC[Z C[T];Z ;ZSFZ ;NZ[ 5ZT ,[JF AFATP
sZ&f 5\RFITMDF\ lGlCT YI[, HDLG XZTE\U AN, ;ZSFZ ;NZ[ 5ZT ,[JF AFATP
sZ*f D]\A. HDLG DC[;], WFZM4!(*)GL S,Dv#( D]HA ;ZSFZL HDLG sS|DF\So !$4!54ZZ
;lCTfGLD SZJF AFATP
sZ(f ALGB[TL 5ZJFGUL V\U[GL AFATF[P
sZ)f Z[BF lGI\+6 TYF AF\WSFDGF lGIDF[GF VD,LSZ6 V\U[GL AFATF[ TYF lAGvVlWS'T
AF\WSFDF[G[ lGIDAwW SZJF V\U[GL AFATF[P
s#_f JF0FGL HDLGF[GF lGSF, V\U[P
s#!f E}NFG VG[ U|FDNFG
s#Zf BF64 BGLH VG[ T[G[ ,UTF pnF[U v BF6 lJEFU ;FY[GF 5+ jIJCFZ lJU[Z[P
s##f ;F[,J\XL ;8L"OLS[8 V\U[G]\ SFDSFHP
s#$f ALGB[TL VFSFZGF NZ V\U[GL GLlT VG[ VFG]QFF\lUS AFATP
s#5f .lg0IG 8=[hZ 8MJ V[S8v!(*( VG[ 8=[hZ 8MJ ~<;v!)5) lJQFIS AFATMP
s#&f 0F\U lJSF; SFpg;L,4 0F\U lH<,FGF VGFDT E\0F[/ VG[ 0F\U ,F[G O\0G[ ,UTL SFDULZLP
s#*f B[TLGL VFJS p5ZGF[ SZP
s#(f B[TLGL HDLGGF JFZ;F p5ZGF X[ZF[P
s#)f TDFS]GF[ SZP
s$_f S[5L8[XG 8[S;L;P
s$!f S|DF\S sZ(f YL s$_f V\TU"T ;ZSFZG[ D/[, TDFD ZH]VFTM 5ZtJ[ SZJFGL YTL SFDULZLP
s$Zf p5I]"ST AFATF[G[ ,UTF VF[0L8 5FZF
s$#f ;ZSFZL q lAG;ZSFZL HDLG 5ZGF NAF6F[ TYF T[G[ VFG]QFF\lUS AFATF[P
s$$f DF56L JWFZF[P
s$5f HFC[Z HGTFGF Z:TFGF CSSF[GL GFA}NL V\U[ ,[g0 Z[JgI] SF[0GL S,Dv#*sV[f5 C[9/GL
SFI"JFCLP
s$&f JF[8Z AF[0Lh 5ZGF NAF6F[P
s$*f H\U, HDLG 0LZLhJ" YIF AFN T[GF ,FEFYL"VF[G[ VF5JFGL ;GN AFATP
s$(f ;ZSFZL4 BFGUL4 5\RFITM S[ GUZ5Fl,SFVMGL HDLGM 5ZGF NAF6 ;\A\WLT TDFD ZH]VFTM
5ZtJ[ ;A\WLT lH<,FVMGF 5ZFDX"DF\ SZJFGL YTL ;W/L SFDULZLP
s$)f ,[g0 Z[JgI] SM0 C[9/ S,[S8ZzLVMV[ SZJFGL YTL SFI"JFCLVMGF ;\NE"DF\ ;ZSFZ S1FFV[YL
SZJFGL YTL ;W/L SFI"JFCLP
s5_f 0=FO8 5FZF q VF[0L8 5FZF
XFBF XFBFG[ OF/J[, lH<,F TYF JWFZFGL SFDULZL
V
VDNFJFN4 AGF;SF\9F4 VF6\N4 E~R4 EFJGUZ4 VDZ[,L VG[ ;]Z[gN=GUZ
s!f ;ZSFZL HDLG OF/J6L lJlJW C[T] DF8[ OF/J6L DF8[GL GLlT TYF ;ZSFZL ;F\Y6L GLlT
TYF ;ZSFZL SD"RFZLVMG[ ZFCT NZ[ %,M8 OF/J6LGL GLlT lJQFIS SFDULZL V[8,[ S[
;ZSFZL 50TZ HDLG V\U[GL ;J" ;FDFgI AFATMP
sZf EFZT ;ZSFZGF ;\NE" sZ_ D]N'FGF SFI"S|DGL AFATMf VG[ VgI lJEFU JU[Z[G[
VF5JFGL YTL DFlCTLP
s#f HFC[Z lC;FA ;lDlTG[ ,UTL AFATF[P
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VM0L8 5FZFG[ ,UTL SFDULZL lH<,F 5|DF6[ ;A\lWT HDLG 5|EFUGL XFBF SZX[P AH[8
5|EFUGL TDFD XFBFVMGL VM0L8 5FZFGF ;\S,GGL SFDULZLP
s5f VFtDlJ,M5GGL VZHL AFAT[ HDLG 5|EFUG]\ ;\S,G SZJFG]\ ZC[X[P
Vv! ;]ZT4 ;FAZSF\9F4 GJ;FZL4 0F\U4 KM8FpN[5]Z4 N[JE}lD wJFZSF VG[ VZJ<,LP
s!f ;[h TYF HDLGGF D}<iF\FSGG[ ,UTL GLlT lJQFIS SFDULZLPsZf ;M,FZ4 JLg0OFD"4 DL9F
pnMU VG[ EFZT ;ZSFZGL HDLG OF/J6LGL GLlT lJQFIS SFDULZLPs#f ;LV[D q
V[D5L q V[DV[,V[ q D\+LzL ;\NE" q 5LV[DVM q ;LV[; ;\NE"GL SFDULZL lH<,F 5|DF6[
;A\lWT HDLG 5|EFUGL XFBF SZX[P 5Z\T] HDLG 5|EFUGL TDFD XFBFGL ;\S,GGL
SFDULZL SZJFGL ZC[X[P
U
J0MNZF4 5F864 AM8FN4 NFCMN4 SrK4 5MZA\NZ VG[ GD"NFP
s!f UF{RZ GLlT4 lX1F6 GLlT4 UFDT/v:DXFG GLD SZJFP
sZf hL\UF pK[ZG[ ,UTL GLlT lJQFIS SFDULZLP
s#f AH[8GL SFDULZL SZJFGL ZC[X[P
s$f R C P M O G]\ HDLG 5|EFUG]\ ;\S,G SZJFG]\ ZC[X[P
S
ZFHSM84 DC[;F6F4 5\RDCF,4 B[0F4 DMZAL VG[ J,;F0P
s!f ALGB[TL 5ZJFGUL lJQFIS4 E}NFG VG[ U|FDNFG4 JF0FGL HDLGGL GLlT lJQFIS
SFDULZL SZJFGL ZC[X[ T[DH 5LPHLP 5M8",G[ ,UTGL TDFD SFDULZLP
,
HFDGUZ4 UF\WLGUZ4 DCL;FUZ4 TF5L4 H]GFU- VG[ ULZv;MDGFY
s!f NAF6 lJlGIlDT SZJ]\P
sZf DF56L JWFZMP
s#f HFC[Z HGTFGF Z:TFGF CSSMGL GFA]NLGL GLlT lJQFIS SFDULZLP
s$f AH[8G[ ,UTL SFDULZL SZJFGL ZC[X[P
s5f BFTZL VG[ VTFZF\lST 5|`GMG[ ,UTL AFAT[ HDLG 5|EFUG]\ ;\S,G SZJFG]\ ZC[X[P
pST XFBFVMDF\ SZJFGL YTL GLlT l;JFIGL SM. GJL GLlT AGFJJFGL HZ]ZLIFT pEL YFI
tIFZ[ T[ GLlT VvXFBF wJFZF SZJFGL ZC[X[P 5Z\T] SM. RMSS; lH<<FFG[ ;\A\lWT GLlT GSSL SZJFGL
HZ]ZLIFT pEL YFI tIFZ[ ;\A\lWT XFBFV[ s XFBFVMDF\
XFBFVMDF\ OF/J[, lH<,F D]HA f SZJFGL ZC[X[P
HIFZ[ CF,GL GLlT V\TU"T SM. DL8L\U CMI tIFZ[ T[ DL8L\U V\U[GL SFI"JFCL ;\A\lWT XFBFV[
SZJFGL ZC[X[P 5Z\T]4 H[ T[ XFBFG[ ;\A\lWT l;JFIGL DL8L\U ;\A\W[GL TDFD SFI"JFCL SvXFBFV[
SvXFBFV
SZJFGL ZC[X[P
ZFHIS1FFGL S[ VgI S1FFGL SM. ;lDlT ;D1F H[ T[ lJQFIGL lJUTM ZH] SZJFGL YFI TM H[ T[
GLlT lJQFISGL SFDULZL SZTL XFBFV[ SZJFGL ZC[X[P
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