
નાગર�ક અિધકાર પ�નાગર�ક અિધકાર પ�નાગર�ક અિધકાર પ�નાગર�ક અિધકાર પ� 

અ�ુમ�ણકાઅ�ુમ�ણકાઅ�ુમ�ણકાઅ�ુમ�ણકા 

અઅઅઅ....ન ંન ંન ંન ં િવગતિવગતિવગતિવગત 

૧ �હસાબી શાખા 

૨  કડા શાખા 

૩ સહકાર શાખા 

૪ પ$પુાલન શાખા 

૫ મહ'(લુ શાખા / સા. વ. શાખા 

૬ િવકાસ શાખા / ર+. શાખા 

૭ પચંાયત શાખા / મહ'કમ શાખા 

૮ બાધંકામ શાખા / િવ.૧/િવ.૨ 

૯ આરો3 ય શાખા 

૧૦ 5ુ6ંુબ ક7 યાણ શાખા 

૧૧ ઇ9 :નુાઇઝેશન શાખા 

૧૨ મેલેર�યા શાખા 

૧૩ આઇ.સી.ડ�. એસ. શાખા 

૧૪ આ:વુ>દ શાખા 

૧૫ ખેતીવાડ� શાખા 

૧૬ િશ@ણ શાખા 

૧૭ સમાજ ક7 યાણ શાખા 

૧૮ િસBચાઇ શાખા 

૧૯ જમીન દબાણ શાખા 
 

 

 

 

 

 



 

 

�હસાબી શાખા�હસાબી શાખા�હસાબી શાખા�હસાબી શાખા 

 

�હસાબી અધ િ◌કાર� આ શાખાના વડા છે. +7 લા પચંાયતની �હસાબી કામગીર�ની જવાબદાર� આ શાખા સભંાળે છે. +7 લા 

પચંાયતુ ંબGટ બનાવવાની મહI વની કામગીર� તથા +7 લા પચંાયતની KાL ટના �હસાબ આ શાખા સભંાળે છે. આ 

ઉપરાતં.  ત�રક ઓડ�ટની કામગીર� સાથે આ શાખા સકંળાયેલ છે. 
 

 કડા શાખા કડા શાખા કડા શાખા કડા શાખા 

+7 લા  કડા અિધકાર� આ શાખાના વડા છે અને નાગ�રક અિધકાર પ�ની યોજનાના નોડલ અિધકાર� છે. +7 લાને 

લગતી અને િનયામકOી Pારા (ચૂવેલ તમામ  કડાક�ય મા�હતી એક� કરવાુ ંકાયR આ શાખા સભંાળે છે. +7 લા 

આયોજન મડંળની કાયRવાહ�મા ંઆ શાખા મદદ કર' છે. અને આ યોજનાના કાયSુ ંમોનીટરTગ કર' છે. રોજગાર�ની ખા�ી 

આપતી યોજનાનો અમલ  કડાશાખા મારફત કરવામા ંઆવે છે. +7 લા પચંાયત હ'ઠળુ ંકો9 W :ટુર સેલ પણ +7 લા 

અિધકાર�Oીની દ'ખર'ખ હ'ઠળ કાયRરત છે. +7 લા  કડા અિધકાર� +7 લ પચંાયતની ૨૦ XYુા કાયR�મ અમલીકરણ અને 

તાલીમ સમી@ા સિમિતના સ�ચવ છે. 
 

સહકાર શાખાસહકાર શાખાસહકાર શાખાસહકાર શાખા 

પાટણ +Z ્લા પચંાયતની સહકાર શાખામા ંKા9 ય િવ\ તારની િવિવધ મડંળ�ઓની ન]ધણી કરવી તથા કાયRરત મડંળ�ઓના 

પેટા િનયમો (ધુારવા માટ'ની કાયRવાહ� થાય છે. વ^મુા ંઆ શાખા હ\ તક િસવણ તાલીમ શાળા, (થુાર� શાળા, નેતર 

વાસંકામ શાળા ચાલે છે. Gમા ંશાળાના તાલીમાથ_ઓને માિસક `. ૧૭૫/- ની િશb યcિૃe અદા કરવામા ંઆવે છે. 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય િનકાલ માટ'ના અિધકારિનકાલ માટ'ના અિધકારિનકાલ માટ'ના અિધકારિનકાલ માટ'ના અિધકાર િનકાલની સમય મયાRદાિનકાલની સમય મયાRદાિનકાલની સમય મયાRદાિનકાલની સમય મયાRદા 

તાZકુા ક@ાએ િવ\ તતાZકુા ક@ાએ િવ\ તતાZકુા ક@ાએ િવ\ તતાZકુા ક@ાએ િવ\ તરણ રણ રણ રણ 

અિધઅિધઅિધઅિધ. (. (. (. (સહસહસહસહ)))) 

+7 લ+7 લ+7 લ+7 લ    

ક@ાએક@ાએક@ાએક@ાએ 

5ુલ 5ુલ 5ુલ 5ુલ 

�દવસ�દવસ�દવસ�દવસ 

૧ મડંળ�ઓના ર+\ i'શન બાબતોની 

દરખા\ ત (jકારવાર) 

પાટણ +7 લા પચંાયતની 

કારોબાર� સિમિત 

૧૫ ૪૫ ૬૦ 

૨ મડંળ�ઓના પેટાિનયમોમા ં

(ધુારાવધારા કરવા બાબત 

મદદનીશ +7 લા ર+\ iાર 

સ.મ.ં (પચંાયત) 

૧૫ ૩૦ ૪૫ 

૩ સહકાર� મડંળ�ઓના વહ�વટ ન ે

લગતા jkોની અર+ઓ 

ઉપર Xજુબ -- ૭ ૭ 

૪ સહકાર� મડંળ�ઓના l ૂટંણીન ે લગતી 

િવવાદની અર+ઓ 

ઉપર Xજુબ -- ૭ ૭ 

 

પ$પુાલન શાખાપ$પુાલન શાખાપ$પુાલન શાખાપ$પુાલન શાખા 

નાયબ પ$પુાલન િનયામક આ શાખાના વડા છે. આ શાખા પ$પુાલન mગેની નીચેની કામગીર� સભંાળે છે. 
�  +7 લાના પ$-ુપ@ીઓમા ંચેપીરોગવાળાુ ંિનય�ંણ તથા તમેની સારવાર માટ' તાક�દના પગલા ંભરવા. 

� +7 લામા ંઆવેલા પ$દુવાખાનાઓુ ંસચંાલન 
� +7 લામા ંપ$-ુપ@ીઓમા ંરોગ jિતકારક રસીકરણ કાયR�મ. 
� પ$ઓુમા ંસકંર nતો, (ધુાર'લી ઓલાદના પ$ઓુમા ંસવંધRનની કામગીર�. 



� બોગાળા પ$ઓુમા ંખસીકરણ 
� તબેલા, મરઘા-બતકા ંઉછેર ક'L pો િવકસાવવામા ંમદદ અને માગRદશRન. 
� સરકારOી તથા અL ય કચેર�ની મqુંર થયેલ યોજનાુ ંઅમલીકરણ અને પ$-ુપાલકન ેઆથ_ક ર�તે પગભર કર' તેવી 

ક7 યાણકાર� યોજનાઓુ ંઅમલીકરણ     
 

પ$ ુસારવારપ$ ુસારવારપ$ ુસારવારપ$ ુસારવાર                                                                                                      

�મ�મ�મ�મ ફર�યાદની િવગતફર�યાદની િવગતફર�યાદની િવગતફર�યાદની િવગત સપંકR સાથે રqૂ સપંકR સાથે રqૂ સપંકR સાથે રqૂ સપંકR સાથે રqૂ 

કરવાની િવગતકરવાની િવગતકરવાની િવગતકરવાની િવગત 

આખર� આખર� આખર� આખર� 

િનકાલને િનકાલને િનકાલને િનકાલને 

સમયસમયસમયસમય 

�રમાકRસ�રમાકRસ�રમાકRસ�રમાકRસ 

૧ પ$ઓુમા ં રોગચાળા mગ ે

પગલા ંલેવા. 

પ$ ુ પાલકોનો ર�પોટR  

rુધમડંળ�નો ર�પોટR  

Kામ પચંાયતનો 

ર�પોટR  

nણ થય ે

sતુRજ ૧ 

�દવસ 

\ �ી રોગચાળામા ં મૌખ િ◌ક /લખેિત nણ થતા ં

I વર િ◌ત રોગિનદાન અન ે રસીકરણ કામગીર� હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે. 

૨ rુધાળા પ$એુકમ માટ' 

સહાય mગે 

સહાય 

અર+ mગેની િવગતો 

૩૦ �દવસ   

૩ jાથિમક સારવાર ક' ્ p/ 

પ$દુવાખાનાના 

અિધ./કમRચાર� િવ`u ધ 

અર+ 

િવ`u ધ ફર�યાદની 

િવગતો શv હોય તો 

wરુાવા સાથે 

૩૦ �દવસ   

૪ ઘાસચારા િવકાસ યોજના 

માટ'ની સહાય mગે 

સહાય  

અર+ mગેની િવગતો 

૩૦ �દવસ   

૫ પ$ઓુના સારવાર માટ'ના 

jમાણપ� વગર 

અરજદારની અર+ 

પોલીસનો ર�પોટR  

બેL ક/િવમા કંપનીનો 

ર�પોટR  

૭ �દવસ   
 
 
 
 

૬ પ$ ુ સારવાર તાI કા�લક 

wરુ� પાડવા mગે 

મૌ�ખક/લ�ેખત nણ 

કરવાથી 

nણ થય ે

sતુRજ ૧ 

�દવસ 

 
 

૭ પ$ઓુના XIૃ :નુા 

પો\ ટમોટRમ ર�પોટR mગે 

અરજદારની અર+ 

પોલીસ ફર�યાદ ર�પોટR 

nણ થય ે

sતુRજ ૧ 

�દવસ 

આવી કામગીર� સમાચાર મળતા તાI કા�લક ધોરણે G 

તે પ. �ચ. અ. Oીએ હાથ ધરવાની હોય છે. 

૮

  

પ$ ુ સારવાર ક'9 પ 

ગોઠવવા બાબત 

Kામ પચંાયત /rૂધ 

મડંળ� / \ વyૈzછક 

સ\ં થાનો ર�પોટR  

૪૫ �દવસ આ mગે કામની કાયRવાહ�ના લ{ યાકંો સરકારOીની 

(ચુના Xજુબ, અગાઉથી ક'9 પુ ંઆયોજન G તે તાZકુા 

પચંાયત કચેર� તથા પ$દુવાખાના પ$ ુ�ચ. અિધ. Oી 

Pારા થાય છે. 

૯

  

jાથિમક સારવાર ક'L p/ 

પ$ ુ દવાખાના ખાત ે

અwરુતી દવા/સાધનો 

mગે 

અરજદારની અર+ 

પ$ ુ �ચ�કI સા 

અિધકાર�Oીનો ર�પોટR 

૩૦ �દવસ પ$દુવાખાના / jાથિમક પ$ ુ સારવાર ક'L pો ખાત ે

ઉપયોગમા ંલેવાતી દવાઓ/સાધનો, પ$પુાલન ખાતા 

તરફથી ન|� થયેલ KાL ટની મયાRદામા ં ન|� થયલે 

િવ�'તા/કંપની પાસથી મqુંર થયેલ ભાવો Xજુબ 

ખર�દવામા ંઆવે છે. 



૧૦

  

પ$ ુ સારવાર સ\ં થાના 

મકાનોની મરામત mગે 

પ$�ુચ�કI સા અિધ.Oી 

/પ$ધુન િનર�. નો 

માગંણીપ� 

\ થળ તપાસનો ર�પોટR  

W લાન, એ\ ટ�મેટ, નકશો 

તાિં�ક/વહ�વટ� મqુંર� 

૩૦ �દવસ મકાન મરામત mગે W લાન/એ\ ટ�મેટ કા.ઇ.Oી }જ. પ ં

તૈયાર કર� તાિં�ક મqુંર� આપે છે. વહ�વટ� મqુંર� }જ. 

પ.ં Pારા મળે છે. 

 

મહ'(લુ શાખામહ'(લુ શાખામહ'(લુ શાખામહ'(લુ શાખા 

+7 લા પચંાયતની આ શાખાના વડા નાયબ +7 લા િવકાસ અિધકાર� (મહ'(લુ) છે 

�  ખેતીની જમીનને બીન ખેતીની જમીનમા ંફ'રવવી. 

� ગામતળની તથા પચંાયને સ]પાયેલ અL ય જમીન માગંણી mગેની કામગીર�. 

� આફત, wરુ, આગ, અક\ માત સમયે સહાય આપવાની કામગીર�. 

� સામા}જક (રુ@ા યોજના હ'ઠળ ગર�બી ર'ખા નીચે +વતા 5ુ6ંુબોના વડાના        

અવસાન સમયે સહાયની કામગીર�. 

�મ�મ�મ�મ અર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકાર અર+અર+અર+અર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઓના િનકાલની સમય મયાRદાઓના િનકાલની સમય મયાRદાઓના િનકાલની સમય મયાRદા 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ 5ુલ 5ુલ 5ુલ 

સમયસમયસમયસમય 

૧ બીન ખેતીને લગતા ક'સની અર+ઓની પહ]ચ મળેવવા mગ ે -- -- ૭ ૭ 

૨ બીન ખેતી મqુંર� માટ' કાયRવાહ�નો સમય ૧૦ ૩૦ ૫૦ ૯૦ 

૩ બીનખેતી શરતભગંની અર+ mગ ે ૧૦ ૫ ૬૦ ૭૫ 

૪ rૂધ સહકાર� મડંળ�ઓ અને અL ય સ\ં થાઓ (અ(ુ�ૂચત nિત) વગેર'ન ે

ગામતળની જમીન માગંણી mગેની અર+ 

૧૫ ૩૦ ૪૫ ૯૦ 

૫ લા~ ુજમીન માગંણીના ક'સોને લગતી અર+ઓ ૧૫ ૩૦ ૪૫ ૯૦ 

૬ ગામતળ જમીન હરા+થી િનકાલ mગેની અર+ ૧૫ ૩૦ ૪૫ ૯૦ 

૭ ગામતળ અદુાનની રકમ મળવા બાબતની અર+ ૧૦ ૪૫ ૩૦ 

કલેકટર 

૮૫ 

૮ આગ, અક\ માત, 5ુદરતી આફતો mગે રાહત ૫ ૧૦ ૧૫ ૩૦ 

૯ ક'શડો7 સ -- sતુRજ -- sતુRજ 

૧૦ �પંડા સહાય ૫ ૧૦ -- ૧૫ 

૧૧ XIૃ : ુસહાય ૨ ૨ ૩ ૭ 

૧૨ અછત, rુb કાળ સમયે રો+રોટ� -- sતુRજ sતુRજ sતુRજ 

૧૩ રાb i�ય 5ુ6ંુબ સહાય યોજના હ'ઠળ સહાય -- ૩૦ ૩૦ ૩૦ 

 

 

 

 



 

િવકાસ શાખાિવકાસ શાખાિવકાસ શાખાિવકાસ શાખા  

+7 લા પચંાયતની આ શાખાઓના વડા નાયબ +7 લા િવકાસ અિધકાર� (િવકાસ) છે. 
િવકાસ શાખાિવકાસ શાખાિવકાસ શાખાિવકાસ શાખા 

� પચંાયત ઘર/પચંાયત ઘર કમ મ�ંી આવાસ બાધંકામની કામગીર� 

� પીવાના પાણી સબંિંધ કામગીર� 
� +.પ.ં ના સદ\ યોOીઓને +.પ.ં ના \ વભડંોળમાથંી ફાળવાતી રકમના કામોની મqુંર�. 
� નાયબ +7 લા િવકાસ અિધકાર� (િવકાસ) હળપિત અને �િૂમ�હન ખતેમqુરોના આવાસ સિમિતના સ�ચવ છે. 

ઘરથાળ શાખાઘરથાળ શાખાઘરથાળ શાખાઘરથાળ શાખા 

� સરદાર પટ'લ આવાસ યોજનાઃ- (ધુાર'લ lલુા સ�હત 

� Kાિમણ ઘરોની ક@ા �ચી લાવવી તેમજ િવ\ તરણની કામગીર�. 

ર+\ i�ર+\ i�ર+\ i�ર+\ i� શાખા શાખા શાખા શાખા 

� ર+\ i� શાખામા ં+7 લામા ંઆવતી ટપાલ \ વીકારવી તેમજ ટપાલની રવાનગીની કામગીર� 

� પી.બી.એ@. (ટ'લીફોન બોડR) ની કામગીર�. 

િવકાસ શાખાિવકાસ શાખાિવકાસ શાખાિવકાસ શાખા 

 

�મ�મ�મ�મ અર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકાર અર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદા 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ 5ુલ 5ુલ 5ુલ 

સમયસમયસમયસમય 

૧ સરદાર પટ'લ આવાસ યોજના હ'ઠળ મકાન બાધંકામની અર+ઓ ૩૦ ૯૦ -- ૧૨૦ 

૨ પચંાયત ઘર કમ તલાટ� કવાટRસ બનાવવા બાબત. ૨૦ ૩૦ ૪૦ ૯૦ 

૩ Kામીણ ઘરોની ક@ા �ચી લાવવી તથા િવ\ તરણ ૩૦ ૯૦ -- ૧૨૦ 

૪ ભારત સરકારની યોજના હ'ઠળ W લોટની ફાળવણી, (સરકારOીની 

(ચૂનાને આધીન) 
૩૦ ૬૦ -- ૯૦ 

 

પચંાયત શાખાપચંાયત શાખાપચંાયત શાખાપચંાયત શાખા  

+7 લા પચંાયતની આ શાખાના વડા નાયબ +7 લા િવકાસ અિધકાર� (પચંાયત) છે. 
પચંાયત શાખાપચંાયત શાખાપચંાયત શાખાપચંાયત શાખા 

� Kામ પચંાયતન ે+.સ. િનિધ તથા +. Kામ ઉeેજન િનિધમાથંી નાણાકં�ય સહાય. 

� Kામ પચંાયતો, તાZકુા પચંાયતો, સરપચં અન ેસ� યOીઓ સામેની ફર�યાદો સાભંળ� તેનો િનકાલ કરવો. 
� પચંાયતના ઠરાવો સામે અપીલ mગેની કામગીર�. 
� Kામ પચંાયતના િવભાજન mગેની કામગીર�. 
� નાયબ +7 લા િવકાસ અધ િ◌કાર� (પચંાયત) +.પ.ં ની િવવાદ સિમિતના સ�ચવ છે. 

મહ'કમ શાખામહ'કમ શાખામહ'કમ શાખામહ'કમ શાખા 

� કમRચાર�ઓન ેલગતી બાબતો Gવી ક' િનમ� ૂકં, બદલી, બઢતી, પગાર વગેર'ને લગતી કામગીર�. 

� કમRચાર�ઓ Gવા ક' નાયબ ચીટનીસ, સીનીયર કલાકR , qુનીયર કલાકR , ત.ક. મ�ંી,  

�ાયવર, પટાવાળા તથા િવ\ તરણ અિધકાર�ઓ વગેર' સામેની ફર�યાદો સાભંળ� તનેો િનકાલ કરવો. 
 
 
 
 
 



 

પચંાયત શાખાપચંાયત શાખાપચંાયત શાખાપચંાયત શાખા 
 

�મ�મ�મ�મ અર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકાર અર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદા 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય ક@ા ક@ા ક@ા ક@ા તાZકુા ક@ાતાZકુા ક@ાતાZકુા ક@ાતાZકુા ક@ા +7 લા+7 લા+7 લા+7 લા ક@ા ક@ા ક@ા ક@ા 5ુલ સમય5ુલ સમય5ુલ સમય5ુલ સમય 

૧ સરપચં િવ`u ધ ફર�યાદની અર+ -- ૪૦ ૫૦ ૯૦ 

૨ Kામ પચંાયતના વહ�વટ િવ`u ધની અર+ -- ૪૦ ૫૦ ૯૦ 

૩ +7 લા િવકાસ િનિધમાથંી લોન મળેવવાની અર+ -- ૩૦ ૩૦ ૬૦ 

૪ +7 લા ઉeેજન િનિધમાથંી લોન મેળવવાની અર+ -- ૧૫ ૧૫ ૩૦ 

૫ Kામ પચંાયત Pારા પીવાના પાણીની (િુવધા માટ' અર+ ૩૦ -- -- ૩૦ 

૬ Kામ પચંાયત Pારા �દવાબeીની (િુવધા માટ' અર+ ૩૦ -- -- ૩૦ 

૭ Kામ પચંાયત Pારા કમRચાર�ઓન ેલ^eુમ વેતન Xજુબ ૩૦ -- -- ૩૦ 

૮ મહ'નતા�ુ ંlકુવવા બાબત અર+         

૯ Kામ પચંાયતના િવભાજન બાબતની અર+ ૪૫ -- -- ૪૫ 
  

 

બાધંકામ શાખાબાધંકામ શાખાબાધંકામ શાખાબાધંકામ શાખા 

+7 લાના કાયRપાલક ઇજનેરOી આ શાખાના વડા અધ િ◌કાર� છે. +7 લામા ંબે કાયRપાલક ઇજનેરOીઓ છે તેમજ તેમની 

મદદમા ંનાયબ કાયRપાલક ઇજનેરOી છે. 
� િવકાસાથ> બાધંકામન ેલગતા કાયS Gવા ક', ર\ તા બાધંવા, શાળાના ઓરડા બાધંવા, પ$ ુદવાખાના, આરો3 ય ક'L pોના મકાનો 

અને \ ટાફ  કવાટRસ બાધંવા           

� આયોજનના કાયS Gવા ક', પાણી wરુવઠા લાઇનો, ગટર યોજના વગેર' (બાધંકામ શાખા િવ. ૧ ના વડા બાધંકામ સિમિતના 

સ�ચવ છે.) 

� બાધંકામ િવ. ૧ ના કાયRપાલક ઇજનેર બાધંકામ સિમિતના સચિવ છે. 
 

બાધંકામ શાખાબાધંકામ શાખાબાધંકામ શાખાબાધંકામ શાખા 

�મ�મ�મ�મ અર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકાર    

અર+ઓના િનકાલની સમય અર+ઓના િનકાલની સમય અર+ઓના િનકાલની સમય અર+ઓના િનકાલની સમય 

મયાRદામયાRદામયાRદામયાRદા 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ 5ુલ 5ુલ 5ુલ 

સમયસમયસમયસમય 

૧ ર\ તા અને મકાનો માટ' સપંા�દત કર'લ જમીનુ ંવળતર મેળવવા બાબત mગ ેફર�યાદ ૨૫ ૧૫ ૪૦ 

૨ ર\ તાનઓ ર�પેરTગ કરવા બાબત (અદુાન ઉપલ� ધ હોય I યાર') ૧૫ ૩૦ ૪૫ 

૩ યોજનાઓના મqુંર થયલે કામોના નકશા, mદાજપ�ો તૈયાર કરવા બાબત. ૩૦ ૩૦ ૬૦ 

૪ ટ'L ડર ફોમR મેલવવા બાબત. ૧ ૧ ૨ 

૫ ઇnરદારને માલસામાન wરુો પાડવા બાબત. ૧૫ ૩૦ ૪૫ 

૬ ઇnરદારના કામની બીલની lકુવણી બાબત. (અદુાન ઉપલ� ધ હોય I યાર') ૧૫ ૧૫ ૩૦ 



૭ ઇnરદારના કામની બીલની lકુવણી બાબત. (અદુાન ઉપલ� ધ હોય I યાર') ૧૫ ૪૫ ૬૦ 

૮ ઇnરદારના આખર� બીલોની lકુવણી બાબત. (અદુાન ઉપલ� ધ હોય I યાર') ૪૫ ૪૫ ૯૦ 

૯ ઇnરદારની અનામતની રકમ ર�ફંડ આપવા બાબત. ૧૫ ૩૦ ૪૫ 

૧૦ નવા ર\ તાઓ, મકાનો તેમજ િવકાસના કાયS હાથ ધરવા બાબતની દરખા\ ત mગે. ૩૦ ૩૦ ૬૦ 

૧૧ ભાડાની આકારણી, mતરના jમાણપ�ો, તેમજ અL ય દાખલા મેળવવાની બાબત. ૧૫ ૧૫ ૩૦ 

૧૨ અિધકાર� વગR તરફથી jા.શા. ક' પ$દુવાખાના, શાળાના મકાનો, કચેર�ના મકાન તેમજ 

રહ'ઠાણના મકાનોને (ધુારાવધારા કરવા બાબત ે KાL ટ મqૂંર થય ે mદાજ પ�કો બનાવી 

આપવાની Xદુત. 

૧૫ ૩૦ ૪૫ 

૧૩ અL ય કચેર�ઓ Pારા G કામોુ ંlકુવ�ુ ંથાય તેના માપ લેવા. ૧૫ ૪૫ ૬૦ 

૧૪ એસ.ટ�. `ટ મરામત કરવા બાબત. (અદુાન ઉપલ� ધ હોય I યાર') ૧૫ ૩૦ ૪૫ 

૧૫ આરામ ~હૃોની � યવ\ થ mગેની ફર�યાદો mગે. ૫ ૫ ૧૦ 

૧૬ બીનખેતી mગે જમીનસપંાદન તેમજ ર'ખા િનય�ંણના અ�ભjાય આપવા બાબત. ૧૫ ૧૫ ૩૦ 

૧૭ યોજનાના કામોમા ંગેરર�તી અિનયિમતતા, @િતઓ, બેદરકાર�ઓ બાબતની અર+ ૧૫ ૪૫ ૬૦ 

૧૮ +7 લા આયોજનમડંળ, +7 લા આ�દnિત િવકાસ મડંળ તથા સસંદ સ� યOીઓ અને 

ધારાસ� યOીઓ તરફથી (ચૂવાયેલ કામોની કામગીર� અને દ'ખર'ખ. 

૧૫ ૩૦ ૪૫ 

 

આરો3 યઆરો3 યઆરો3 યઆરો3 ય શાખા શાખા શાખા શાખા 

+7 લા પચંાયતની આ શાખાના વડા X�ુ ય +7 લા આરો3 ય અિધકાર� છે. આરો3 ય ક'L pોના ડોકટરો અને વહ�વટ� 

અિધકાર�ઓ તેમના મદદનીશ અિધકાર�ઓ છે. 
�  +7 લા પચંાયતના તાબાના આરો3 ય ક'L pોુ ંસચંાલન. 

� મેલે�રયા ના�દૂ� યોજના, 5ુ6ંુબ ક7 યાણ કાયR�મ, રસીકરણ, mધI વ િનવારણ, j(િુત સેવાઓના કાયSુ ંસચંાલન. 
� +7 લાના રહ'વાસીઓના jાથિમક આરો3 યની nળવણી mગે અL ય સલં3 ન કામગીર� પણ આ શાખા Pારા થાય છે. 
� X.ુ +. આરો3 ય અધ િ◌કાર� +7 લા પચંાયતની nહ'ર આરો3 ય સિમિતના સ�ચવ છે. 

આરો3 યઆરો3 યઆરો3 યઆરો3 ય શાખા શાખા શાખા શાખા 

�મ�મ�મ�મ અર+ઓના અર+ઓના અર+ઓના અર+ઓના 

jકારjકારjકારjકાર 

અર+ઓના અર+ઓના અર+ઓના અર+ઓના 

િનકાલ માટ'ના િનકાલ માટ'ના િનકાલ માટ'ના િનકાલ માટ'ના 

જ`રજોગ XYુાજ`રજોગ XYુાજ`રજોગ XYુાજ`રજોગ XYુા 

એકબાર� એકબાર� એકબાર� એકબાર� 

પu ધપu ધપu ધપu ધિતમા ંિતમા ંિતમા ંિતમા ં

મળેલ મળેલ મળેલ મળેલ 

અર+નો અર+નો અર+નો અર+નો 

સમયસમયસમયસમય 

શાખામા ંશાખામા ંશાખામા ંશાખામા ં

અર+નો અર+નો અર+નો અર+નો 

જતો જતો જતો જતો 

સમયસમયસમયસમય 

મેમેમેમે....ઓઓઓઓ....ની ની ની ની 

કચેર�એ કચેર�એ કચેર�એ કચેર�એ 

મોક7 યામોક7 યામોક7 યામોક7 યાનો નો નો નો 

સમયસમયસમયસમય 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

પંપ ંપ ંપ.ં...ક@ા ક@ા ક@ા ક@ા 

એ એ એ એ 

થતા ંથતા ંથતા ંથતા ં

�દવસ�દવસ�દવસ�દવસ 

કિમકિમકિમકિમ....Oી Oી Oી Oી 

આરો3 યઆરો3 યઆરો3 યઆરો3 ય    

ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર 

થતા �દવસથતા �દવસથતા �દવસથતા �દવસ 

િનકાલની િનકાલની િનકાલની િનકાલની 

5ુલ સમય 5ુલ સમય 5ુલ સમય 5ુલ સમય 

મયાRદામયાRદામયાRદામયાRદા 

૧ ગામમા ં સLે ટર/ 

સબસેL ટર િવ. ની 

જ`ર�યાત શ�ુ 

કરવા આરો3 ય 

સેવાઓ બાબત 

Kામ પચંાયતનો 

ઠરાવ તથા 

માગંણી, વ\ તીના 

દાખલા, આરો3 ય 

સિમિતનો ઠરાવ, 

અ�ભjાય િવ. 

૧ ૬ ૧૦ ૨૦ ૨૩ ૬૦ 

આ કચેર�એથી 

દરખા\ ત 

કરવામા ં આવે 

છે. 

૨ આરો3 ય કમRચાર� 

મેડ�. ઓફ�સર 

અર+મા ં જણાવેલ 

િવગત તથા તનેા 

૧ ૩ - ૨૬ - ૩૦ 

પગલા લેવા 



િવ`u ધ 

ફર�યાદ/અર+ 

wરુાવા કિમ.Oીન ે

દરખા\ ત 

કરવામા ં આવે 

છે. 

૩ દવાઓ/સાધનોના 

અwરૂતા \ ટોક mગે 

અર+મા ં જણાવેલ 

XYુા/wરુાવા 

૧ ૩ - ૧૧ - ૧૫ 

૪ જL મમરણની 

ન]ધણી કરવા mગે 

એકવષRથી ઓછા 

સમય માટ' 

મામલતદારOીની 

એફ�ડ'વીટ/૧ 

વષRથી ઉપર માટ' 

ફ.ક. મે+.નો �ુકમ 

૧ ૩ - ૧૧ - ૧૫ 

૫ ગદંક� rૂર કરવા 

mગે 

અર+મા ં જણાવેલ 

XYુા તથા આધાર 

wરુાવા 

૧ ૨ - ૧ - ૫ 

સરપચં/Kામ 

પ.ં ને 

જણાવવામા ં

આવે છે. 

૬ ચેપી રોગચાળો 

અટકાવવા ચેપી 

રોગચાળો ફાટ� 

નીકળતા લેવાના 

પગલા mગે 

અર+મા ં જણાવેલ 

XYુા તથા આધાર 

wરુાવા 

- - - ૧ - ૧ 

૭ દવાખાના કવાટRર 

મરામત કરાવવા 

mગે 

W લાન એ\ ટ�મેટ 

ના.કા.ઇ.Oીનો 

અ�ભjાય 

મે.ઓ.Oીનો 

અ�ભjાય અન ે

દરખા\ ત 

૧ ૩ ૨૩ ૩૦ ૩૩ ૯૦ કામ માટ' 

KાL ટ 

ઉપલ� ધ હોય 

તો sરુત જ 

કયRવાહ� થાય 

છે. 

૮ પીવાના પાણીના 

કલોર�નેશન કરવા 

mગે 

અર+ની િવગત ૧ - - ૨ - ૩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ઇ9 :ુઇ9 :ુઇ9 :ુઇ9 :નુાઇઝેશન શાખાનાઇઝેશન શાખાનાઇઝેશન શાખાનાઇઝેશન શાખા 

�મ�મ�મ�મ યોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામ સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની િવગતોસહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની િવગતોસહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની િવગતોસહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની િવગતો સહાય મેળવવાુ ં\ થસહાય મેળવવાુ ં\ થસહાય મેળવવાુ ં\ થસહાય મેળવવાુ ં\ થળળળળ િનકાલની સમય િનકાલની સમય િનકાલની સમય િનકાલની સમય 

મયાRદામયાRદામયાRદામયાRદા 

૧ માsબૃાળ ક7 યાણ 

સેવાઓ 

તમામ સગભાR બહ'નો, ધા�ી માતાઓ પાચં વષR નીચેના 

બાળકો 

સહાયઃ- 

તમામ સગભાR બહ'નોની વહ'લી ન]ધણી તબીબી તપાસ, 

ધરુ િવરોધી રસી, લોહતI વની ગોળ�, મમતા ક�ટસ, 

પો\ ટમોટRમ એjોચ, આરો3 ય િશ@ણ, સલાહ સારવાર, 

તાલીમ પામેલ દાયણ Pારા (વુાવડ અને નાનાબાળકોને 

િવિવધ રસીઓ 

પેટા ક'L p/ jાથિમક 

આરો3 ય ક'L p/ સાX�ુહક 

આરો3 ય ક'L p 

\ થળ ઉપર sતુRજ 

સેવાઓ ઉપલ� ધ 

૨ વસા� ુ યોજના 

(રાb i�ય j(િુત 

સહાય યોજના) 

ગર�બી ર'ખા હ'ઠળ +વતા 5ુ6ંુબોની ૧૯ વષRથી વ^ ુ

�મરની \ �ી લાભાથ_ઓને jથમ અને બી+ j(િુત સમય ે

આ લાભ મળવાપ� છે. 

સહાયઃ- 

સગભાRવ\ થા દર9 યાન `. ૫૦૦ ની આિથ Rક સહાય 

jાથિમક આરો3 ય ક'L p ૧૫ �દવસ 

૩ રાb i�ય રસીકરણ 

કાયR�મ 

૧ વષRથી નાના બાળક 

સહાયઃ- 

લોહતI વની ગોળ� તથા વીટામીન-એ ના Pારણુ ં િવતરણ, 

@યિવરોધી રસી, િ�~ણુી રસી, પોલીયો રસી, ઓર�ની રસી,  

૧૨ થી ૧૮ માસના બાળકો - wરૂક ડોઝ  

૫ વષRના બાળકો - �P~ણુી રસી,  

૧૦ વષRના બાળકો – ધરુિવરોધી રસી 

૧૬ વષRની છોકર�ઓ – ધરુ રસી 

સગભાR માતાઓ – ધરુ રસી 

પેટા ક'L p/ jાથિમક 

આરો3 ય ક'L p/ Kા9ય 

ક@ાએ ન|� થયલે વાર 

jમાણે સેસન Xજુબ 

\ થળ ઉપર sતુRજ 

સેવાઓ ઉપલ� ધ 

૪ રાb i�ય પર િ◌વાર 

ક7 યાણ કાયR�મ 

પર ણીત દંપિત Gમા ં �મર ૧૯ થી ૪૫ વષR હોય  

સહાયઃ- 

5ુ6ંુબન ે સીમીત રાખવા માટ' િવિવધ કાયમી અને 

બીનકાયમી પu ધિતઓ mગેની સવેાઓ  

નસ બધંી કરાવનાર લાભાથ_ને `. ૧૦૦ ની આિથ Rક સહાય 

 કડ�, ઓરલપી7 સ અન ે િનરોધુ ં મફત િવતરણ અને 

આષુ�ંગક સવેાઓ,  

Kીન કાડR,  

એક ક' બ ે �દકર�વાળાને બચતપ�  

ખાસ ઇnફો 

પેટા ક'L p/ jાથિમક 

આરો3 ય ક'L p/ સાX�ુહક 

આરો3 ય ક'L p 

\ થળ ઉપર sતુRજ 

સેવાઓ ઉપલ� ધ 

    ૭ �દવસ 

૧ માસ 

૧ માસ 

 

 

 

 

 

 



 

મેલેર�યા શાખામેલેર�યા શાખામેલેર�યા શાખામેલેર�યા શાખા 

�મ�મ�મ�મ યોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામ સહાય સહાય સહાય સહાય મેળવવાની પા�તા મેળવવાની પા�તા મેળવવાની પા�તા મેળવવાની પા�તા 

અને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતો 

સહાય મેળવવાુ ં\ થસહાય મેળવવાુ ં\ થસહાય મેળવવાુ ં\ થસહાય મેળવવાુ ં\ થળળળળ િનકાલની સમય િનકાલની સમય િનકાલની સમય િનકાલની સમય 

મયાRદામયાRદામયાRદામયાRદા 

૫ રાb i�ય મેલેર�યા 

િનવારણ કાયR�મ 

તાવથી પીડાતા તમામ 

દદ�ઓ  

સેવાઃ- 

લોહ�ના નXનુાની ચકાસણી 

કલોરોકવીન તથા jામાકવીન 

ગોળ� 

મz છર િનય�ંણ માટ' 

જsંનુાશક પાવડરનો છટંકાવ 

�ડ ઓઇલ/મેલેર�યા ઓઇલનો 

છટંકાવ 

ગW પી/ઝ�શુીયા માછલીુ ં

િવતરણ 

પેટા ક'L p/ jાથિમક આરો3 ય ક'L p/ 

સાX�ુહક આરો3 ય ક'L p Kામ ક@ાએ 

િનયત jોKામ 

\ થળ ઉપર sતુRજ 

સેવાઓ ઉપલ� ધ 

જ`ર જણાયે 

સેવાઓ ઉપલ� ધ 

 

 

 

 

આઇઆઇઆઇઆઇ....સીસીસીસી....ડ�ડ�ડ�ડ�....એએએએસસસસ. . . . શાખાશાખાશાખાશાખા 

jોKામ ઓ�ફસર Oી +. પ.ં ની મ�હલા અને બાળિવકાસ :વુા jcિૃત સિમિતના સ�ચવ છે. 

�મ�મ�મ�મ યોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામ સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાય મેળવવાની પા�તા અને 

સહાયની િવગતોસહાયની િવગતોસહાયની િવગતોસહાયની િવગતો 

સહાય મેળવવાુ ંસહાય મેળવવાુ ંસહાય મેળવવાુ ંસહાય મેળવવાુ ં

\ થ\ થ\ થ\ થળળળળ 

િનકાલની સમય મયાRદાિનકાલની સમય મયાRદાિનકાલની સમય મયાRદાિનકાલની સમય મયાRદા 

૧ સકં�લત બાળ િવકાસ 

યોજના 

૬ વષRથી નાની ઉમરના બાળકો 

તમામ સગભાR બહ'નો અને ધા�ી માતાઓ 

સહાયઃ- 

 ગણવાડ� પરથી પો. ક આહાર wરૂો 

પાડવામા ંઆવે છે. 

 ગણવાડ� ક'L p \ થળ ઉપર sતુRજ સેવાઓ 

ઉપલ� ધ 

 
 
 

આ:વુ>દ શાખાઆ:વુ>દ શાખાઆ:વુ>દ શાખાઆ:વુ>દ શાખા 

+7 લા આ:વૂ>દ અિધકાર� આ શાખાના વડા છે. +7 લા આ:વૂ>દ અિધકાર�ના િનય�ંણ હ'ઠળ ૨૮ વગR-૨ ના મેડ�કલ 

ઓફ�સર (આ:વૂ>દ), પ. વગR-૩ ના મેડ�કલ ઓફ�સર (આ:વૂ>દ), ક9 પાઉL ડર, નસR મીડવાઇફ વગેર' તાિ�ક કમRચાર�ઓ કામ 

કર' છે. 

 

 

 



 

ખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખા 

+7 લા ખેતીવાડ� અિધકાર� આ શાખાના વડા અિધકાર� છે. 

�  (ધુાર'લ �બયારણ, ખાતર, જsંનુાશક દવાઓ વગેર'ની મા�હતી wરૂ� પાડવી. 

� +7 લા ખેતીવાડ� અિધકાર�ના માગRદશRન હ'ઠળ ખેતી િવ\ તરણને લગતા કાયR�મો હાથ ધરવા. 

� Kામ સેવક તાલીમ અને Xલુાકાતના કાયR�મોુ ંઆયોજન. 

� 5ૃિષ  અને પાક યોજનાઓુ ંઅમલીકરણ ના. િનયામકOી (ખેતર િવ\ તરણ) મારફત થાય છે. 

� +7 લાના સીડ ફામRની દ'ખર'ખ અને nળવણી પણ ખેતીવાડ� શાખા મારફત થાય છે. 

� +7 લા ખેતીવાડ� અિધકાર� +.પ.ં ની ઉI પાદન સહકાર અને િસBચાઇ સિમિતના સ�ચવ છે. 

 

ખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખા 

�મ�મ�મ�મ યોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામ સહાય મેળવવાની પા�તા સહાય મેળવવાની પા�તા સહાય મેળવવાની પા�તા સહાય મેળવવાની પા�તા 

અને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતો 

અર+ઓના િનકાલની સમય અર+ઓના િનકાલની સમય અર+ઓના િનકાલની સમય અર+ઓના િનકાલની સમય 

મયાRદામયાRદામયાRદામયાRદા 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ5ુલ5ુલ5ુલ  

૧ એ.+.આર.-૩૩ 

અ(ુ�ૂચત nિતના ખે�તૂોને પાક સરં@ણ 

સાધન/જsંનુાશક દવાની ખર�દ� પર આિથ Rક 

સહાય 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના જમીન 

ધારણ કરતા ં ખે�તૂ ખાતેદારો 

સહાયઃ ખર�દ� �કBમતના ૫૦% લખેે 

૧૫ ૨૫ ૧૦ ૫૦ 

૨ એ.+.આર.-૨૪ 

અ(ુ�ૂચત nિતના ખે�તૂોને પાક સરં@ણ 

સાધન/જsંનુાશક દવાની ખર�દ� પર આિથ Rક 

સહાય પાક સરં@ણ સાધન/જsંનુાશક 

અ(ુ�ૂચત nિતના જમીન ધારણ 

કરતા ં ખે�તૂ ખાતેદારો 

સહાયઃ- 

૧. દવા માટ' �કBમતના ૫૦% લખેે 

સહાય 

૨. પાક સરં@ણ માટ' ૫૦% અથવા 

`. ૫૦૦/- બે માથંી G ઓ� ં હોય 

તે 

૧૫ ૨૫ ૧૦ ૫૦ 

૩ એ.+.આર.-૪૯ 

અ(ુ�ૂચત nિતના ખે�તૂોને (ધુાર'લ ખેત 

ઓnરો/બળદ/બળદ ગાડા ખર�દ� માટR સહાય 

અ(ુ�ૂચત nિતના જમીન ધારણ 

કરતા ં ખાતેદારો 

૧. બળદની જોડ� ખર�દવા માટ' 

નીચે jમાણે સહાય 

- કાકંર'જ બળદ માટ' `. ૪૨૦૦ ની 

મયાRદામા ં સહાય 

- ગીર બળદ માટ' `. ૩૫૦૦ની 

મયાRદામા ં સહાય 

- અL ય (દ'શી) બળદ માટ' `. 

૨૮૫૦ ની મયાRદામા ં સહાય 

- બળદગા�ુ ખર�દવા માટ' `. 

૩૦૦૦ ની મયાRદામા ં સહાય 

- ખેત ઓnરો ખર�દવા માટ' `. 

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 



૧૦૦૦ની મયાRદામા ંસહાય. 

૪ એ.+.આર.૫૦ 

આ�દવાસી િવ\ તાર બહાર વસતા આ�દnિત 

ખે�તૂ ખાતેદારોને (ધુાર'લ ખેત 

ઓnરો/બળદ/ બળદગાડાની ખર�દ� માટ' 

સહાય 

આ�દવાસી િવ\ તાર બહાર વસતા 

જમીન ધારણ કરતા આ�દnિત 

ખે�તૂ ખાતેદારો.       સહાયઃ ઉપર 

Xજુબ 

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

૫

  

એ.+.આર.-૫૧ 

અ(ૂ�ૂચત જનnિતના ખે�ૂતોને (ધુાર'લ ખેત 

ઓnરો/બળદ/ બળદગાડાની ખર�દ� માટ' 

સહાય 

jાયોજના િવ\ તારના જમીન ધારણ 

કરતા આ�દnિત ખે�તૂ ખાતેદારો   

  સહાયઃ ઉપર Xજુબ 

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

૬  એ.એન.આર.-૩ 

અ(ૂ�ૂચત nિતના ખે�તૂોને િસBચાઇ સવલતો 

માટ' સહાય 

અ(ુ�ૂચત nિતના ધારણ કરતા ં

ખાતેદારો 

- નવો 5ુવો કરવા `. ૩૦૦૦૦ ની 

મયાRદામા ં સહાય 

- ઓ.એL +ન ખર�દવા માટ' `. 

૭૦૦૦ ની મયાRદામા ં સહાય 

- ઇલે. મોટર ખર�દવા માટ' `. 

૭૦૦૦ ની મયાRદામા ં સહાય. 

- સબમશ_બલ પપં ખર�દવા માટ' 

`. ૧૨૦૦૦ ની મયાRદામા ં સહાય 

- પાઇપ લાઇન કરવા માટ' `. 

૫૦૦૦ ની મયાRદામા ંસહાય 

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

૭

  

એમ.એન.આર.-૪ 

આ�દવાસી િવ\ તારમા ં વસતા આ�દnિત 

ખે�તૂોન ેિસBચાઇ સવલતો માટ' સહાય 

jાયોજના િવ\ તારના આ�દnિત 

ખે�તૂો ખાતેદારો સહાયઃ- ઉપર 

Xજુબ 

    

૮  એમ.એન.આર.-૫ 

આ�દવાસી િવ\ તાર બહાર વસતા આ�દnિત 

ખે�તૂોન ેિસBચાઇ સવલતો માટ' સહાય   

jાયોજના િવ\ તાર બહાર વસતા 

આ�દવાસી ખે�તૂો સહાયઃ- ઉપર 

Xજુબ   

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

૯

  

એમ.એન.આર.-૮ 

નાના િસમાતં ખે�તૂોને િસBચાઇ સવલતો માટ' 

સહાય 

jાયોજના િવ\ તાર બહાર વસતા 

આ�દવાસી ખે�તૂો સહાયઃ- ઉપર 

Xજુબ 

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

 

 

આ બાબત ેસહાય મેળવવા માટ' નીચેનાનો સપંકR કરવાનો રહ'શેઆ બાબત ેસહાય મેળવવા માટ' નીચેનાનો સપંકR કરવાનો રહ'શેઆ બાબત ેસહાય મેળવવા માટ' નીચેનાનો સપંકR કરવાનો રહ'શેઆ બાબત ેસહાય મેળવવા માટ' નીચેનાનો સપંકR કરવાનો રહ'શે.... 

                >  >  >  >  આપના Kામ સવેક (તાલીમ અન ેXલુાકાત યોજના) 

    >  આપના િવ\ તરણ અિધકાર� (ખેતી) (તાલીમ અન ેXલુાકાત/તાZકુા પચંાયત કચેર�) 

    >  મદદનીશ ખેતી િવષયક (િવ\ તરણ) ઓલપાડ, બારડોલી, સોનગઢ, વાલોડ 

    >  +7 લા ખેતીવાડ� અિધકાર�Oી  
 
 
 

 

 

 



 

ખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખા 

નાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOી, (િવ\ તિવ\ તિવ\ તિવ\ તરણરણરણરણ) ) ) ) ++++. . . . પંપંપંપ.ં . . . પાટણપાટણપાટણપાટણ 

�મ�મ�મ�મ યોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામ સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાયની 

િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો 

િનકાલની સમય મયાRદાના િનકાલની સમય મયાRદાના િનકાલની સમય મયાRદાના િનકાલની સમય મયાRદાના 

�દવસો�દવસો�દવસો�દવસો 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

તાZકુાતાZકુાતાZકુાતાZકુા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ5ુલ5ુલ5ુલ  

૧ એ.+.આર.-૭ 

આ�દવાસી િવ\ તારમા ં આ�દવાસી 

ખે�તૂોન ે બીયારણ રા. ખાતરના 

ઇનwટુ�ક�સ wરુા પાડવા 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના તમામ ખે�તૂોન ે  ૫૦% `. 

૨૫૦/- ની મયાRદામા ંએકક��સ મળ� શક' વષRમા ંએક 

ખે�ૂતન ે૪ ક��સ મળ� શક'. `. ૧૦૦/- ની મયાRદામા ં

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૨ એ.+.આર.-૮ આ�દવાસી િવ\ તાર 

બહાર વસતા આ�દવાસી ખે�તૂોને 

બીયારણ રા. ખાતરના ઇનwટુ �ક�સ 

wરૂા પાડવા 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના તમામ ખે�ૂતોને  ૫૦% `. 

૨૫૦/- ની મયાRદામા ંએકક��સ મળ� શક' વષRમા ંએક 

ખે�ૂતન ે૪ ક��સ મળ� શક'. `. ૧૦૦/- ની મયાRદામા ં

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૩ એ.+.આર.-૯ 

અ(ુ�ૂચત nિતના ખે�તૂોને 

બીયારણ રા. ખાતરના ઇનwટુ �ક�સ 

wરૂા પાડવા 

અ(ુ�ૂચત nિતના તમામ jકારના ખે�ૂતોને સહાય 

ઉપર Xજુબ 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૪ એ.+.આર.૧૨ 

ખોળ, લીZ ુખાતર શહ'ર� ખાડા ખાતર 

વગેર'નો ઉપયોગ વધારવો. 

નાન/સીમાતં ખ�તૂો માટ' ૦.૫ હ'કટર માટ' ખચRના 

૫૦% અથવા `. ૧૫૦/- ની મયાRદામા ં       સહાયઃ 

ઉપર Xજુબ 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૫ એ.+.આર.-૧૩ 

અ(ૂ�ૂચત જનnિતના ખે�તૂોને 

ખોળ, લીZ ુખાતર શહ'ર� ખાડા ખાતર 

વગેર'નો ઉપયોગ વધારવો. 

અ(ુ�ૂચત nિતના ખે�તૂો માટ' સહાય ઉપર Xજુબ ૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૬ એ.+.આર.-૧૪ 

આ�દવાસી િવ\ તારના આ�દવાસી 

ખે�તૂોન ે ખોળ, લીZ ુ ખાતર શહ'ર� 

ખાડા ખાતરનો ઉપયોગ વધારવો. 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના ખે�તૂો માટ' સહાય ઉપર Xજુબ ૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૭ એમ.+.આર.-૧૭ 

રા�યમા ં �િવક ખાતરનો ઉપયોગ 

વધારવો 

નાના િસમાતં અ(ુ�ૂચત nિતના ખે�તૂો ખચRના ૫૦% 

ુ ંધોરણ છે. 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૮ એમ.+.આર.-૧૮ 

આ�દવાસી િવ\ તાર મા ં �િવક 

ખાતરનો ઉપયોગ વધારવો 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના ખે�તૂોને સહાય ઉપર Xજુબ   ૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

૯ ક'L p wરુ\ 5ૃત યોજનાઓ મીની ક��સ � લોક િનદશRન, િનદશRન, આઇ.પી.એમ., 

ખેતી ઓnર, \ jTકલર, પાક સરં@ણ સાધનો, jમાણીત 

બીજ સહાય, �િવક ખાતર, (�ૂ ્ મ તI વો િવગેર' ઘટક 

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 



માટ' અલગ અલગ સહાયુ ંધોરણ છે. 

 
 

ખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખા 

નાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOી, (િવ\ તિવ\ તિવ\ તિવ\ તરણરણરણરણ) ) ) ) ++++. . . . પંપંપંપ.ં . . . પાટણપાટણપાટણપાટણ 

�મ�મ�મ�મ યોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામયોજનાુ ંનામ સહાય મેળવવાની પા�તા સહાય મેળવવાની પા�તા સહાય મેળવવાની પા�તા સહાય મેળવવાની પા�તા 

અને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતોઅને સહાયની િવગતો 

િનકાલની સમય મયાRદાના �દવસોિનકાલની સમય મયાRદાના �દવસોિનકાલની સમય મયાRદાના �દવસોિનકાલની સમય મયાRદાના �દવસો 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ5ુલ5ુલ5ુલ  

૧૦ એ.+.આર. ૨૯ કપાસ પાક કપાસ પકવતા તમામ 

ખે�તૂોને 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૧૧ એ.+.આર. ૩૦ કઠોળ પાકો કઠોળ પકવતા તમામ ખે�ૂતોને ૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૧૨ એ.+.આર. ૩૧ તેલીબીયા ંપાકો તેલીબીયા ં પકવતા તમામ 

ખે�તૂોને 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૧૩ એ.+. આર. ૩૨ ધાL ય પાકો ધાL ય પાક પકવતા તમામ 

ખે�તૂોને 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૧૪  

    
એ.+.આર. ૩૩ ખાસ મકાઇ પાક મકાઇ પાક પકવતા તમામ 

ખે�તૂોને 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૧૫ એ.+.આર.-૧૪ 

આ�દવાસી િવ\ તારના આ�દવાસી ખે�ૂતોને ખોળ, 

લીZ ુ ખાતર શહ'ર� ખાડા ખાતરનો ઉપયોગ 

વધારવો. 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના ખે�ૂતો 

માટ' સહાય ઉપર Xજુબ 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૧૬ એમ.+.આર.-૧૭ 

રા�યમા ં�િવક ખાતરનો ઉપયોગ વધારવો 

નાના િસમાતં અ(ુ�ૂચત nિતના 

ખે�ૂતો ખચRના ૫૦% ુ ંધોરણ છે. 

૨૦ ૧૫ ૧૦ ૪૫ 

૧૭ 

એમ.+.આર.-૧૮ 

આ�દવાસી િવ\ તાર મા ં �િવક ખાતરનો ઉપયોગ 

વધારવો 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના ખે�તૂોને 

સહાય ઉપર Xજુબ   

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

૧૮ 
સહાયીત દર' તાડપ�ી આપવાની યોજના તમામ ખે�તૂોને ખચRના ૫૦% 

અને `. ૭૫૦ ની મયાRદામા ં

૧૫ ૨૦ ૧૦ ૪૫ 

૧૯ 

\ થાનવત_ ઓ�ચBતા પાકમા ં ફાટ� નીકળતા 

રોગ+વાત માટ' પાક સરં@ણ પગલા ં

અસરK\ ત તમામ ખે�તૂોને 

ખચRના ૫૦% `. ૫૦૦/- ની 

મયાRદામા ં

-- -- -- -- 

૨૦ 
સકંલીત +વાત િનય�ંણ (આઇ.પી.એમ.) તમામ ખે�તૂોને ખચRના ૫૦% 

અને `. ૫૦૦/- ની મયાRદામા ં

૧૫ ૨૦ ૧૦ ૪૫ 

૨૧ સરદાર પટ'લ 5ૃિષ  એ-૩ wરુ\ કાર યોજના તમામ ખે�તૂોને નવીન ટ'કનીક ૧૫ ૨૦ ૧૦ ૪૫ 



mગે ઇનામ આપી સL માન 

કરcુ.ં 

 
 

ખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખાખેતીવાડ� શાખા 

નાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOીનાયબ ખેતી િનયામકOી, (િવ\ તિવ\ તિવ\ તિવ\ તરણરણરણરણ) ) ) ) ++++. . . . પંપંપંપ.ં . . . પાટણપાટણપાટણપાટણ 

�મ�મ�મ�મ યોજનાુ ંયોજનાુ ંયોજનાુ ંયોજનાુ ં   નામનામનામનામ સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાય મેળવવાની પા�તા અને સહાય મેળવવાની પા�તા અને 

સહાયની િવગતોસહાયની િવગતોસહાયની િવગતોસહાયની િવગતો 

િનકાલની સમય મયાRદાના �દવસોિનકાલની સમય મયાRદાના �દવસોિનકાલની સમય મયાRદાના �દવસોિનકાલની સમય મયાRદાના �દવસો 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ5ુલ5ુલ5ુલ  

૨૨ 

તાલીમ અને Xલુાકાત 

યોજના 

૧. યોજનાક�ય 

મા�હતી/માગRદશRન 

૨. તાલીમ અને 

Xલુાકાતના Kામ 

સેવક/િવ.અ. ખેતી/ 

અધ િ◌કાર� mગેની 

ફર�યાદ  

ખે�તૂોની ખેતી િવષયક 

ફર�યાદ 

+7 લા તમામ ખે�તૂોને  

+7 લાના તમામ ખે�તૂોને  

+7 લાના તમામ ખે�તૂોને 

    ૧૧   ૭૧૦૫   ૭૨૦૩૦ ૧૫૩૦૩૬ 

૨૩ 

એ.+.આર. ૫૨ 

આ�દવાસી ખે�ૂતોને ��મ. 

\ jTકલર, �7ુ લી પાઇપમા ં

સહાય 

અ(ુ�ૂચત જનnિતના ખે�ૂતોને ��પ 

સેટ ૭૫% અને `. ૨૬૫૦૦ થી ૩૦૦૦૦ 

ની મયાRદામા ં\ jTકલર – ૭૫% અને `. 

૮૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦ ની મયાRદામા ં�7ુ લી 

પાઇપ લાઇન ૫૦% અને `. ૪૫૦૦ ની 

મયાRદામા ં

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

૨૪ એ.+.આર. ૫૫  

��પ સેટ 

તમામ ખે�તૂોને સહાય ઉપર Xજુબ 

િનયમોને ફ'રફારને આધીન. 

૨૦ ૧૫ ૩૦ ૬૫ 

 
આ બાબત ે�માસુાર નીચે Xજુબનોઆ બાબત ે�માસુાર નીચે Xજુબનોઆ બાબત ે�માસુાર નીચે Xજુબનોઆ બાબત ે�માસુાર નીચે Xજુબનો    સપંકR કરવોસપંકR કરવોસપંકR કરવોસપંકR કરવો 

                >  >  >  >  Kામ સેવકOી (તાલીમ અને Xલુાકાત યોજના) 

    >  િવ\ તરણ અિધકાર� (ખેતી) (તાલીમ અન ેXલુાકાત યોજના) તાZકુા પચંાયત કચેર� 

       
                 
 

 

 

 

 



 

 

 

િશ@ણ શાખાિશ@ણ શાખાિશ@ણ શાખાિશ@ણ શાખા 

+7 લા jાથિમક િશ@ણાધ િ◌કાર� આ શાખાના વડા અિધકાર� છે. +7 લામા ં+7 લા પચંાયત સચંા�લત jાથમ િ◌ક શાળાઓના 

વહ�વટની જવાબદાર� આ શાખા સભંાળે છે. િશ@કોની ભરતી, શાળાઓના ઓરડા બાધંવા, શાળાઓને શૈ@�ણક સાધન 

સામKી wરુ� પાડવી. jાથિમક ~ણુવeા (ધુારવાના કાયR�મો હાથ ધરવા વગેર' કાયS આ શાખા સભંાળે છે. 

 

jાથિમક શાળાઓના કામોના િનકાલ માટ'jાથિમક શાળાઓના કામોના િનકાલ માટ'jાથિમક શાળાઓના કામોના િનકાલ માટ'jાથિમક શાળાઓના કામોના િનકાલ માટ'ની સમય મયાRદાની સમય મયાRદાની સમય મયાRદાની સમય મયાRદા 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય શાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએ તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાએક@ાએક@ાએક@ાએ 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ 

૧ નવી શાળા ખોલવા માગંણીની દરખા\ ત -- ૩૦ �દવસ શૈ@�ણક સ� પહ'લા 

૨ વગR વધારાની દરખા\ ત G તે વષRમા ં ૩૧/૫ 

(ધુીમા ં

૧૫ �દવસ -- 

૩ jવશે મqુંર� G ત ે વષRમા ં ૩૧/૭ 

(ધુીમા ં

-- ૩૧/૮ (ધુીમા ં

૪ શૈ@�ણક jવાસની મqુંર�  

રા�યની બહાર 

રા�યની mદર 

-- ૭ �દવસ -- 

૫ િવ�ાથ_ના જL મ તાર�ખ/નામ અટક વગેર' 

(ધુારવા mગ ે

-- ૩૦ �દવસ ૩૦ �દવસ 

૬ શાળા છોડયાુ ંjમાણપ� �ુW લીક'ટ jમાણપ� 

mગે 

૧ -- -- 

૭ શાળાના મકાનને અL ય હ's ુ માટ' વાપરવાની 

મqુંર� 

-- ૩ �દવસ ૭ �દવસ 

૮ ડ'ડ \ ટોકમાથંી/w\ુ તકો/સાધનો કમી કરવાની 

દરખા\ ત 

-- ૩૦ �દવસ ૩૦ �દવસ 

૯ w\ુ તકો/શૈ@ણ�ક સાધનોની વહ�ચણી -- ૧૦ �દવસ -- 

૧૦ િશb યcિૃeની દરખા\ ત અન ેવહ�ચણી qુલાઇના mત 

(ધુીમા ં

૧૦ �દવસ સમાજ ક7 યાણ ખાતા Pારા નાણાકં�ય વષR 

ના mત (ધુીમા ં

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ખાનગી jાથિમક શાળાઓખાનગી jાથિમક શાળાઓખાનગી jાથિમક શાળાઓખાનગી jાથિમક શાળાઓ 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય શાળા શાળા શાળા શાળા 

ક@ાએક@ાએક@ાએક@ાએ 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાએક@ાએક@ાએક@ાએ 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ 

૧ નવી શાળાઓની માગંણીની દરખા\ ત -- ૧૦ �દવસ શૈ@�ણક સ� પહ'લા 

૨ વગR વધારાની દરખા\ ત -- ૧૦ �દવસ શૈ@�ણક સ� પહ'લા 

૩ નવી શાળાુ ંનામ/\ થળ i\ ટ ફ'રફાર -- ૧૦ �દવસ શૈ@�ણક સ� પહ'લા 

૪ ખાનગી jા.શા. ની ડ'ટમ Kાટં તથા મકાન ભાડા mગે -- ૧૦ �દવસ માચRના mત (ધુીમા ં

૫ jવશે મqુંર� ૩/૮ (ધુી -- ૩૧/૮ બાદ 

૬ િશ@કોની ભરતી માટ'ના વાધંા jમાણપ� -- -- હાજર�ના �દવસો u યાનમા ં રાખીન ે ૧૦ 

�દવસ 

૭ એલ.સી. કાઉL ટર સાઇન -- -- ૧ �દવસ 

૮ િશ@કોની ભરતીની બહાલી -- -- ૭ �દવસ 

૯ રા+નામાની મqુંર� -- -- ૧ �દવસ 

૧૦ વાિષ Rક િનર�@ણ -- -- ૧ �દવસ 

૧૧ વાલીઓની ફર�યાદ સચંાલક/આચાયR-િશ@ક િવ`u ધ -- -- ૧૫ �દવસ 

૧૨ િશ@ાI મક કાયRવાહ� mગેની બહાલી િશ@ક-સચંાલક 

વz ચે 

-- -- ૧૫ �દવસ 

 

 

બાલમ�ંદરબાલમ�ંદરબાલમ�ંદરબાલમ�ંદર 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય શાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએ તાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએ +7 લા+7 લા+7 લા+7 લા ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ 

૧ બાલમ�ંદર મqુંર�ની દરખા\ ત -- ૧૦ �દવસ શૈ. સ�ની શ`આતમા ં

૨ બાલમ�ંદરના િનર�@ણ તેમજ Kાટંની lકુવણી -- -- માચRના mત (ધુીમા ં

 

Kામ KથંાલયોKામ KથંાલયોKામ KથંાલયોKામ Kથંાલયો 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય શાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએ તાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએ +Z ્+Z ્+Z ્+Z ્    લા ક@ાએલા ક@ાએલા ક@ાએલા ક@ાએ 

૧ નવા Kામ Kથંાલયો ખોલવાની દરખા\ ત -- ૧૦ �દવસ માચRના mત (ધુીમા ં

૨ Kામ Kથંાલયોના વાિષ Rક િનર�@ણ -- -- -- 

૩ Kામ Kથંાલય Kાટંના ફાળવણી -- -- માચRના mત (ધુીમા ં

 

 

 

 

 

 



આયોજનઆયોજનઆયોજનઆયોજન 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય શાળા શાળા શાળા શાળા 

ક@ાએક@ાએક@ાએક@ાએ 

તાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએ +7 લા+7 લા+7 લા+7 લા ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ 

૧ નવા ઓરડા તથા મરામતના કામોના mદાજો તૈયાર કરવા -- ૩૦ �દવસ -- 

૨ નવા ઓરડા તથા મરામતના કામો -- -- ૧૫ �દવસ 

૩ શાળાના `મો તથા મરામત Kાટં -- ૧૦ �દવસ ૧૫ �દવસ 

૪ મકાન બાબત ેથયેલી રqુઆતો અ. નવા ઓરડાની માગંણી -- ૧૦ �દવસ ૧૫ �દવસ 

  બ. ર�પેરTગની માગંણી -- ૧૦ �દવસ ૧૫ �દવસ 

૫ શાળાઓન ે ભૌિતક (િુવધાથી (સુ�જ કરવી િવજળ�કરણ / 

પાણીની (િુવધા / nજ` / Xતુરડ�ની � યવ\ થા 

-- ડ�સે9 બર પહ'લા 

દરખા\ ત કરવી 

Kાટંની મયાRદામા ંમાચRના 

mત (ધુીમા ં

 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા િશ@ણ સિમિત િશ@ણ સિમિત િશ@ણ સિમિત િશ@ણ સિમિત    નો કમRચાર� ગણનો કમRચાર� ગણનો કમRચાર� ગણનો કમRચાર� ગણ 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય શાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએ તાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએતાZકુા ક@ાએ +7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    ક@ાએક@ાએક@ાએક@ાએ 

૧ વાષ કR ઇnફો – રn મqુંર કરવી -- ૧૦ �દવસ ૧૦ �દવસ 

૨ ભ� થા બીલો તેમજ મેડ�કલ બીલો -- ૧૦ �દવસ ૧૦ �દવસ 

૩ jવાસ ડાયર� મqુંર કરવી -- -- ૧૦ �દવસ 

૪ િવિવધ jકારની પેશગીઓ -- -- Kાટંની મયાRદામા ં૩૧ માચR પહ'લા ં

 

++++. . . . પીપીપીપી. . . . ફંફંફંફંડડડડ 

�મ�મ�મ�મ િવષયિવષયિવષયિવષય શાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએશાળા ક@ાએ તાતાતાતાZકુા ક@ાએZકુા ક@ાએZકુા ક@ાએZકુા ક@ાએ +7 લા+7 લા+7 લા+7 લા ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ 

૧ +. પી. ફંડના ખાતા ખોલવા -- ૧૫ �દવસ ૩૦ �દવસ 

૨ +. પી. ફંડના ઉપાડ મqુંર કરવા -- -- ૧૫ �દવસ 

૩ +. પી. ફંડની આખર� lકુવણી -- ૧૫ �દવસ ૪૫ �દવસ 

૪ +. પી. ફંડ/ફ'થલીકની lકુવણી -- ૧૫ �દવસ ૪૫ �દવસ 

૫ +. પી. ફંડના �હસાબો/\ લીપ આપવા -- -- ઓગb ટ માસમા ં

૬ પેL શન લોકલ ફંડને મોકલવા mગે -- ૧૫ �દવસ ૧૦ �દવસ 

૭ રા�ય વીમાની lકુવણી -- ૧૦ �દવસ ૩૦ �દવસ 

 

jાથિમક િશ@કોના વહ�વટ� jkોjાથિમક િશ@કોના વહ�વટ� jkોjાથિમક િશ@કોના વહ�વટ� jkોjાથિમક િશ@કોના વહ�વટ� jkો 
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૧ રnઓ મqુંર કરવા       

  અ. પરlરુણ રn ૧ �દવસ ૧ �દવસ ૧૫ �દવસ 

  બ. અધR પગાર�/માદંગી j(િુત રn -- ૧૫ �દવસ ૧૫ �દવસ 



  ક. આખી રnઓ -- -- ૧૫ �દવસ 

૨ બીલન ેલગતી કામગીર� ટ�એ બીલ/વાષR�ક wરુ\ કાર -- G તે માસમા ં -- 

૩ મેડ�કલ ભ� થાબીલ -- ૧૫ �દવસ ૧૫ �દવસ 

૪ ગભંીર માદંગીના �ક\ સામા ંસારવાર mગે wવૂR મqુંર� -- ૭ �દવસ ૩૦ �દવસ 

૫ પગાર ફ�કસસેન -- ૧૫ �દવસ -- 

૬ પેL શન તેમજ તે mગેના લાભો -- ૩૦ �દવસ ૩૦ �દવસ 

૭ અિનયમ િ◌તતા તથા અL ય ફર�યાદો (Kામ જનો – પદાિધકાર�) -- ૧૫ �દવસ ૩૦ �દવસ 

૮ રહ'મરાહ' નોકર� મળેવવા mગેની દરખા\ તો -- ૧૫ �દવસ ૩૦ �દવસ 

 

 

સમાજ ક7 યાસમાજ ક7 યાસમાજ ક7 યાસમાજ ક7 યાણ શાખાણ શાખાણ શાખાણ શાખા 

સમાજ ક7 યાણ અધ િ◌કાર� આ શાખાના વડા અિધકાર� છે. યોજનાઓની કાયRવાહ� આ શાખા Pારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

ક'L p અને રા�ય સરકાર Pારા અમલી બનાવેલ િવિવધ jકારની સમાજ ક7 યાણની યોજનાઓ હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

+7 લા પચંાયત Pારા ઉપલ� ધ િવિવધ સમાજ ક7 યાણ યોજનાઓની િવગતવાર મા�હતી અ�ેથી આપવામા ંઆવે છે. અને 

યોજનાઓુ ંઅમલીકરણ આ શાખા Pારા થાય છે. +. પ.ં ની સામા+ક L યાય સિમિતના સચ િ◌વ તર�ક' +7 લા સમાજ 

ક7 યાણ અિધકાર� ફરજ બnવે છે. 

સમાજ ક7 યાસમાજ ક7 યાસમાજ ક7 યાસમાજ ક7 યાણ શાખાણ શાખાણ શાખાણ શાખા 

�મ�મ�મ�મ િવષયવાષ કRિવષયવાષ કRિવષયવાષ કRિવષયવાષ કR     

ઇnફો ઇnફો ઇnફો ઇnફો – રn રn રn રn 

મqુંર કરવીમqુંર કરવીમqુંર કરવીમqુંર કરવી 

શાળા શાળા શાળા શાળા 

ક@ાએક@ાએક@ાએક@ાએ-------- 

તપાસ તપાસ તપાસ તપાસ / / / / િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ    માટ'ની સમય મયાRદામાટ'ની સમય મયાRદામાટ'ની સમય મયાRદામાટ'ની સમય મયાRદા �રમાકRસ�રમાકRસ�રમાકRસ�રમાકRસ 

સમાજ સમાજ સમાજ સમાજ 

ક7 યાક7 યાક7 યાક7 યાણ ણ ણ ણ 

િનર�@કિનર�@કિનર�@કિનર�@ક 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ા ક@ા ક@ા ક@ા 

�દવસો�દવસો�દવસો�દવસો 

કામકરનાર કામકરનાર કામકરનાર કામકરનાર 

પાસે દરખા\ તપાસે દરખા\ તપાસે દરખા\ તપાસે દરખા\ ત    

mગે િનકાલનો mગે િનકાલનો mગે િનકાલનો mગે િનકાલનો 

સમયસમયસમયસમય 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

સમાજ સમાજ સમાજ સમાજ 

ક7 યાક7 યાક7 યાક7 યાણ ણ ણ ણ 

અિધકાર� અિધકાર� અિધકાર� અિધકાર� 

((((પંપ ંપ ંપ.ં).).).) 

5ુલ 5ુલ 5ુલ 5ુલ 

�દવસો�દવસો�દવસો�દવસો 

૧ સમાજ ક7 યાણ 

ખાતા તરફથી 

મળતી તમામ 

jકારની િશb યcિૃe  

+7 લા 

સમાજક7 યાણ 

અિધકાર� (પ)ં 

-- -- 

૪૦ 

�દવસમા ં

દરખા\ ત મળેથી ૪૦ �દવસમા ં ૮૦ KાL ટની 

ઉપલ� ધતાની 

મયાRદામા ં દરખા\ ત 

મqુંર કરવામા ં

આવે છે. 

૨ છા�ાલય, 

 ગણવાડ�, અને 

KાL ટ lકુવવા 

બાબત 

+7 લા સમાજ 

ક7 યાણ 

અિધકાર� (પ)ં 

-- -- દરખા\ ત મળેથી 

૩૦ �દવસમા ં

૩૦ �દવસ ે ૩૦ સદર 

૩ આરો3 ય �પુ 

િનમાRણ અને 

આિથ Rક ઉI કષRને 

lકુવવા બાબત 

+7 લા સમાજ 

ક7 યાણ 

અિધકાર� (પ)ં 

૩૦ ૮ 

૩૦ 

�દવસમા ં

દરખા\ ત મળેથી ૩૦ �દવસ ે ૭૦ સદર 



૪ nિત mગેના 

jમાણપ� 

+7 લા સમાજ 

ક7 યાણ 

અિધકાર� (પ)ં 

-- -- ૧ -- ૧ દર સોમવાર' 

આપવામા ંઆવે છ. 

આમ છતા ં અિધ. 

હાજર હોય તો તેજ 

�દવસે 

 

 

 

 

 

 

 

 

િસBચાઇ શાખાિસBચાઇ શાખાિસBચાઇ શાખાિસBચાઇ શાખા 

કાયRપાલક ઇજનેર (િસBચાઇ) આ શાખાના વડા અિધકાર� છે. +7 લ પચંાયતની આ શાખા નીચેના jn ક7 યાણના કાયSસાથે 

સકંળાયેલી છે. 

� નાના િસBચાઇ તળાવો તથા ક'નાલો બાધંવી, તેની (ધુારણા કરવી તથા િસBચાઇ માટ' પાણીની િવતરણ � યવ\ થા કરવી. 

� અOુવણ તળાવો તથા ચેકડ'મ બાધંવા, તેની nળવણી કરવી તથા પાણીની સપાટ�મા ંવધારો કર� િસBચાઇના પરો@ ર�તે 

લાભ આપવો. 

� ગામતળના મકાનોુ ંધોવાણ અન ેકુશાન થsુ ંઅટકાવવા wરુ સરં@ણ યોજના તથા કાપ યોજનાની કામગીર� કરવી. 

� આયોજન મડંળ તથા આ�દnિત િવકાસમડંળ Pારા મqુંર કરવામા ંઆવતા િસBચાઇન ેલગતા ંકામોની કામગીર� સભંાળવી. 

િસBચાઇ શાખાિસBચાઇ શાખાિસBચાઇ શાખાિસBચાઇ શાખા 

�મ�મ�મ�મ અર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકારઅર+ઓના jકાર શાખામા ંઅર+નો શાખામા ંઅર+નો શાખામા ંઅર+નો શાખામા ંઅર+નો 

થતો સમયથતો સમયથતો સમયથતો સમય 

અર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદાઅર+ઓના િનકાલની સમય મયાRદા 

Kા9 યKા9 યKા9 યKા9 ય    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

તાZકુા તાZકુા તાZકુા તાZકુા 

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

+7 લા+7 લા+7 લા+7 લા    

ક@ાક@ાક@ાક@ા 

5ુલ 5ુલ 5ુલ 5ુલ 

સમયસમયસમયસમય 

૧ યોજના સા` ંમગંાવવાનો થતો jાથિમક અહ'વાલ ૨ ૨૦ ૧૦ ૮ ૪૦ 

૨ યોજના સા�ંુ સપંાદન કર'લ જમીનના વળતર mગેની 

ફર�યાદ 

૩ ૨૨ ૧૫ -- ૪૦ 

૩ યોજના mગે નકશા અને mદાજો બનાવવા જતો સમય -- ૩૦ ૩૦ ૩૦ ૯૦ 

૪ યોજનામા ંસપંાદન થતી જમીનોના કબGદારોની વાધંા 

અર+ 

-- ૩૦ ૩૦ -- ૬૦ 

૫ િસBચાઇના હ's ુમાટ' પાણીની મqુંર� આપવા બાબત -- ૧૦ ૨૦ -- ૩૦ 

૬ પાણીની વહ�ચણી mગેની ફર�યાદ ૫ ૧૦ ૧૦ -- ૨૫ 

૭ િસBચાઇ પાણીના દંડ/કર િવ`u ધ ફર�યાદ -- ૧૫ ૧૫ -- ૩૦ 

૮ યોજનાના કામમા ં થતી ગેરર�તી / અિનયિમતતા / 

@િતઓ / બદેરકાર�ઓ બાબતની અર+. 

-- ૧૫ ૩૦ -- ૪૫ 



૯ ઇnરદારના બીલની રકમની lકુવણી mગે થતી 

અર+ (KાL ટ હોય તો) ફાઇનલ બીલ. 

-- ૧૫ 

૪૫ 

૧૫ 

૩૦ 

-- 
-- 

૩૦ 

૭૫ 

૧૦ ઇnરદારના કામની સમયમયાRદા લબંાવવા માટ'ની 

અર+ 

-- ૧૫ ૧૫ -- ૩૦ 

૧૧ ઇnરદારને માલસામાન wરૂો પાડવા માટ'ની અર+ -- ૧૫ ૨૫ -- ૪૦ 

૧૨ ઇnરદારને અનામત રકમ ર�ફંડ આપવા માટ'ની 

અર+ 

-- ૧૫ ૧૫ -- ૩૦ 

૧૩ ગામલોકો તરફથી Kામ પચંાયતો તરફથી Kામ 

િવકાસના કામો હાથ ધરવા mગેની અર+ 

૫ ૨૫ ૩૦ ૩૦ ૯૦ 

૧૪ િસBચાઇના લણેાની વ(લુાત mગેની અર+ -- ૧૫ ૧૫ -- ૩૦ 

૧૫ િસBચાઇ કમRચાર�ઓ િવ`u ધ ફર�યાદ -- ૨૦ ૩૦ -- ૫૦ 

 

જમીન દબાણ શાખાજમીન દબાણ શાખાજમીન દબાણ શાખાજમીન દબાણ શાખા 

ચીટનીશ કમ તાZકુા િવકાસ અિધકાર� (દબાણ) શાખાના વડા છે. Kામ/નગર પચંાયતોને (jુત થયેલ સરકાર� જમીન 

ઉપરના �બન અધ િ◌5ૃત દબાણો શોધવાની કામગીર� તેમના Pારા થાય છે. ચીટનીશ કમ તા. િવ. અ. Oી (દબાણ) ને 

જનસપંકR  અિધકાર� તર�ક' િન:�ુત કર'લ છે. નાગ�રક અધ િ◌કાર પ� અL વયેની તમામ કામગીર� તેમના Pારા કરવામા ં

આવે છે. 

ફર�યાદના િનકાલ માટ' કોને મળશો ફર�યાદના િનકાલ માટ' કોને મળશો ફર�યાદના િનકાલ માટ' કોને મળશો ફર�યાદના િનકાલ માટ' કોને મળશો ? 

�મ�મ�મ�મ િવગતિવગતિવગતિવગત તાતાતાતાZકુા ક@ાએZકુા ક@ાએZકુા ક@ાએZકુા ક@ાએ +7 લા+7 લા+7 લા+7 લા ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ ક@ાએ 

૧ +7 લા પચંાયત / તાZકુા પચંાયતને લગતા તમામ 

jkો માટ' / સબંિંધત અિધકાર�ને મળવા છતા 

િનકાલ ન થાય તો 

તાZકુા પચંાયતના jXખુOી 

/ તા.િવ.અિધ. 

+7 લા પચંાયતના પચંાયતના jXખુOી / 

+7 લા િવકાસ અિધકાર� 

૨ જમીનને બીનખેતીમા ં ફ'રવવી, nહ'ર હરા+ /વગર 

હરા+એ જમીન માગણી, wરુ, આગ, અક\ માત Gવી 

5ુદરતી આફતોમા ંસહાય 

તાZકુા િવકાસ અિધકાર� નાયબ +7 લા િવકાસ અિધકાર� (મહ'(લુ) 

૩ તલાટ� કમ મ�ંી સામે ફર�યાદ, Kામ પચંાયત ના 

સરપચંો, સ� યOીઓ સામ ેફર�યાદ, પચંાયતોને લોન 

મેળવવા, પચંાયતુ ંિવભાજન કરવા 

તાZકુા િવકાસ અિધકાર� નાયબ +7 લા િવકાસ અિધકાર� (પચંાયત) 

૪ સરદાર આવાસ યોજના નીચે સહાય, િન^ુRમ lલુા, 

ગર�બી ર'ખા નીચ ે +વતા લોકો માટ'ના 5ુ6ંુબના 

મકાનો બાધંવા તથા ર�પેર કરવા 

તાZકુા િવકાસ અિધકાર� નાયબ +7 લા િવકાસ અિધકાર� (િવકાસ) 

૫ નાની િસBચાઇ માટ' તળાવો બાધંવા, ક'નાલો કરવી 

તથા તેને ર�પેર કરવી. 

નાયબ કાયRપાલક ઇજનરે 

(િસBચાઇ) પચાયત 

કાયRપાલક ઇજનરે (િસBચાઇ) પચંાયત 

૬ 5ુ6ંુબ ક7 યાણ, માsબૃાળ ક7 યાણ, j(િુત સહાય, 

રસીકરણ, મેલેર�યા ના�દુ� રોગચાળો Gવી આરો3 ય 

િવષયક સેવાઓ 

G તે િવ\ તારના jાથિમક 

આરો~ ્ ય ક'L pના મેડ�કલ 

ઓ�ફસર 

X�ુ ય +7 લા આરો3 ય અિધ. +7 લા 

ઇ9 :નુાઇઝેશન અિધ. 5ુ6ંુબ ક7 યાણ 

અિધકાર� મલેેર�યા અિધકાર� 

૭ સકં�લત બાળ િવકાસ કાયR�મ mતગRત આહાર wરૂો સકં�લત બાળ િવકાસ jોKામ ઓ�ફસરOી આઇ.સી.ડ�.એસ. 



પડવો,  ગણવાડ� ચલાવવી યોજના અિધકાર� 

૮ ખેતીવાડ� @ે� ેજ`ર� મા�હતી, સહાય, �બયારણો પાક 

સરં@ણ, ખેતીના સાધનો 

G તે ગામના Kામ સેવક 

(તાલીમ અને Xલુાકાત 

િવ.અ.(ખેતી) 

+7 લા ખતેીવાડ� અિધકાર� નાયબ ખેતી 

િનયામક (િવ\ તરણ) 

૯ પ$ ુસારવાર તથા ત ેmગ ેજ`ર� યોજનાઓ માટ' G ત ે િવ\ તારના વેટ'રનર� 

ઓ�ફસર 

નાયબ પ$પુાલન િનયામક 

 


