
  

 
ટબેલ  કામગીરી 

 

 

 

પચત-૧ 

સામા ય સભા, /  કારોબારી સભા,  

તા.પ.ં/િજ.પ.ંની અ ય સિમિતઓનું મોનીટર ગ  
િજ.પં.ના સ યોના રા નામા/મૃ યુ કે અ ય કારણે ખાલી પડતી બેઠકોને લગત કામગીરી 
િજ.પં.ના શાખાિધકારી ી તથા  
તાલકુા િવકાસ અિધકારી ીની  વાસ ડાયરી   

ામસભા 
સંકલન સિમિત બેઠક 
શાખામાં આવતી તમામ ટપાલો વચંણે લઇ માક કરવાની કામગીરી 

શાખામાં આવતી તમામ ટપાલો વચંાણે લઇ શાખાના િવિવધ દફતરે ટપાલો વહચવાની કામગીરી 

 

 

 

 

પચત-૨ 

ગુ.પં.અિધિનયમ કલમ ૫૭/૫૯ હઠેળ સરપંચ/સ યો સામ ેકાયવાહી  
િજ.પં./તા.પ.ં સ યો સામનેી રજુઆત તપાસની કામગીરી  
અપીલ સિમિતની કામગીરી 
 ા.પ.ંના િવભાજનની કામગીરી 
એડવોકટે પનેલ રચના, 

ામ/તાલુકા પંચાયત ઠરાવ િતષધે 

િજ લા સમકારી  નીિધ, રાજય સમકારી નીિધ, િજ લા ામ ઉ જેક નીિધની કામગીરી 

શાખાના ખાતાકીય/ થાિમક તપાસના કસેો અન ેતકેદારી આયોગના કેસોનુ ંસંકલન 
કોટ કેસોનુ ંસંકલન 

 

 

 

 

૫ચત-૩ 

ા.પં. વેરા વસુલાત / યવસાય વેરા 
ા.પં. દફતર તપાસણી 
ા.પં.ને લગતી અ ય તમામ માિહતીઓની કામગીરી. 

વડી કચેરીએ મોકલવાના માિસક પ કો  
િજ.િવ.અ. ી/તા.િવ.અ. ીની મીટ ગ / િવડીયો કો ફર સ અન ેબેઠકોને લગત કામગીરી 
ટે પ ડયુટી ાટં ફાળવણી 

સમરસ ામ પંચાયત 
ઓક ોય ાંટ ફાળવણી 
તીથગામ /પાવનગામ યોજના 
તાલકુા પંચાયત/ ામ પંચાયતોન ેફાળવવાની તમામ ા ટન ેલગત કામગીરી 
નવીન પંચાયતઘર અન ેપંચાયતઘર મરામતન ેલગત કામગીરી 
મુ યમં ી / મં ી ી /એમ.પી..એમ.એલ.એ. ી રેફર સના પ ોની કામગીરી 
િજ.પં./તા.પ.ં/ ા.પં. પદાિધકારી ીઓની  તાલીમની કામગીરી 

ા.પં.ના સરપંચ અને સ યોની ખાલી પડતી બેઠકો અંગ ેચુંટણીની કામગીરી, 

વૌઠાફેરની કામગીરી 

DDO Portal, PG Portal, CM Dashboard, CMO Portal, વાગત પોટલને લગત પંચાયત 

શાખાને સબંંિધત કામગીરી 



  

દબાણ સરકારી/ગામતળ/ગૌચર દબાણોને લગત અહવેાલો/પ કો/ અર ઓ તથા રજૂઆતોની તૈયાર કરવાની કામગીરી 
િજ લા/તાલુકા/ ામ પંચાયતોની પંચાયત િવભાગ અથવા િવકાસ કિમશનર ીની કચેરી તરફથી કરવામાં આવતી 
વહીવટી તપાસણી બાબત. 

   મહેકમ/વહીવટ  શાખામા ંઆવતી પરચુરણ અર ઓ તાલકુાન ેમોકલવાની કાયવાહી કરવી  
આર.ટી.આઇ. હેઠળ મળેલ અપીલ અર ને લગત કામગીરી 

શાખાના ટાફ મહેકમન ેલગતી તમામ કામગીરી, 

શાખાના ટાફના પગાર બીલની કામગીરી 
શાખાના ડેડ ટોકની કામગીરી 
શાખાના વાહનન ેલગતી કામગીરી 
શાખાના ઓડીટ પેરા/ તપાસણી પેરાના સંકલન કરવું. 
નાણાકીય લવેડ દેવડ અન ેક ટીજ સી બીલો 
શાખાના બજેટની કામગીરી 
શાખાના વહીવટને લગત અ ય તમામ કામગીરી 
િજ લા પંચાયતની ટેશનરી/ ટોર બાબતની કામગીરી 
કોટવાળના મહેકમન ેલગત કામગીરી 

GeM Portalન ેલગત કામગીરી 

ત.ક.મ. 
મહેકમ 

તલાટી કમ મં ી મહેકમને લગત તમામ કામગીરી 

ઇ- ામ ડિજટલ ગુજરાત પોટલ, DDO પોટલ, CM Dashboard, CMO પોટલ, વાગત પોટલને લગત 

કામગીરી 
ઇ- ામન ેલગત અ ય તમામ કામગીરી 

ર ી શાખા િજ.પં.ને લગતી તમામ કારની ટપાલો વીકારવાની અન ેર ટરોમાં ન ધીને ન ધણી કરી શાખાઓને િવતરણ 
કરવા અંગ ે
િજ.પં.ની તમામ ટપાલોની રવાનગી કરવા અંગનેી કામગીરી 

 


