
નવરચિત ૦૭ ચિલ્લામાાં સમાવશે 

પામલે ૩૫ તાલકુાઓની બિેટ 

િોગવાઇ અન ેગ્ાાંટ બાબત.  

 

ગુિરાત સરકાર 

મહેસૂલ ચવભાગ, 

પરરપત્ર  ક્રમાાંક:બિટ/૧૦૨૦૧૪/૬૯૬/ન-૧  

સચિવાલય,ગાાંધીનગર. 

તા.૨૬/૫/૨૦૧૪. 

વાંિાણ ેલીધા : 

(૧)  અતે્રનો તા.૨૮-૪-૨૦૧૪ના રોિનો પત્રક્રમાાંકબિટ/૧૦૨૦૧૪/૨૯૯૬/ન-૧.          

(૨)  નાણાચવભાગનો તા.૮/૦૫/૨૦૧૪ના રોિનો પરરપત્ર ક્રમાાંક :  અપબ/૧૦૨૦૧૪/૧૦૩૧ક(બિેટ). 

પરરપત્ર : - 

  વહીવટી સાનુકૂળતા અને પ્રજાચહતને ધ્યાને લેતાાં સરકારશ્રી દ્વારા લેવાયેલ ચનણણય અન્વયે ચવભાગની લ-૧ 

શાખાના તા.૧૩-૮-૨૦૧૩ના જાહેરનામાથી નવા ૦૭ ચિલ્લાની રિના કરવામાાં આવેલ છે અને તા.૯-૯-

૨૦૧૩ના જાહેરનામાથી નવા ૨૩ તાલુકાની રિના કરવામાાં આવેલ છે. નવરચિત ૦૭ ચિલ્લાની ચિલ્લા કક્ષાની 

કિેરીઓ/પ્રાાંત કિેરીઓ માટે અને ૨૩ નવરચિત તાલુકાઓ માટે વર્ણ ૨૦૧૩-૧૪ના અાંદાિપત્રમાાં મુ.સ.૨૦૫૩-

૦૦-૯૩-૦૧ અને ૨૦૫૩-૦૦-૦૯૪-૦૧ સદરે અતે્રથી આયોિન (PLAN) હેઠળ નવી બાબત તરીકે િોગવાઇ 

કરવામાાં આવેલ અને િાલુ નાણાકીય વર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ના લેખાનુદાન બિેટમાાં આયોિન (PLAN) હેઠળ િાલુ 

બાબત તરીકે િોગવાઇ કરવામાાં આવેલ છે. અને નવરચિત ચિલ્લાઓ િાલુ નાણાકીય વર્ણમાાં આ આયોિન સદરે 

ગ્ાાંટ પણ ફાળવવામાાં આવેલ છે.  
         

            નીિેના કોષ્ટકની ચવગત ધ્યાને લેતાાં આ ચિલ્લા ચવભાિનથી િુના ચિલ્લાના ૩૫ તાલુકાઓ નવા 

ચિલ્લામાાં તબરદલ થયેલ છે.  

 

ક્રમ  નવરચિત 

ચિલ્લાનુાં નામ  

મુળ કયા ચિલ્લા માાંથી નવા 

બનાવાયા  

નવરચિત ચિલ્લાના તાલુકા  

(તબરદલ થયલે /નવા ઉભા કરાયલે ) 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ દેવભૂચમ 

દ્વારકા 

જામનગર  ભાણવડ 

કલ્યાણપુર 

ખાંભાલીયા 

ઓખામાંડલ(દ્વારકા) 

૨ છોટા ઉદેપૂર વડોદરા  છોટાઉદેપુર 

િેતપુર-પાવી 

કવાાંટ 

નસવાડી 

સાંખેડા 

બોડેલી 

૩ ગીર સોમનાથ િુનાગઢ  કોડીનાર 

તલાલા 

સુત્રાપાડા 

વેરાવળ 

ઉના 



ગીરગઢડા 

૪ બોટાદ અમદાવાદ અન ેભાવનગર  બરવાળા 

રાણપુર 

બોટાદ 

ગઢડા 

૫ અરવલ્લી સાબરકાાંઠા  ભીલોડા 

બાયડ 

ધનસુરા 

માલપુર 

મેઘરિ 

મોડાસા 

૬ મહીસાગર ખેડા અને પાંિમહાલ  બાલાસીનોર 

વીરપુર 

કડાણા 

ખાનપુર 

લુણાવાડા 

સાંતરામપુર 

૭ મોરબી રાિકોટ,જામનગર અને 

સુરેન્રનગર  

હળવદ 

માળીયા-મીયાણા 

મોરબી 

ટાંકારા 

વાાંકાનેર 

 નવરચિત ચિલ્લા/તાલુકાઓના મહેકમના પગાર ભથ્થા તેમિ કિેરી ખિણ માટે નીિેની સુિનાઓ અનુસાર 

કાયણવાહી કરવા આથી િણાવવામાાં આવે છે. 

૧.   નવરચિત ચિલ્લાઓની નવી ચિલ્લા કલેક્ટર કિેરી,પ્રાાંત કિેરી અને નવા ઉભા કરાયેલ ૨૩ તાલુકાઓના 

મહેકમના પગારભથ્થાાં અને કિેરી ખિણ નવા હુકમ કરવામાાં ન આવે તયાાં સુધી મુ.સ.૨૦૫૩ આયોિન સદરે 

કરવાનો રહેશે.આ માટેની અાંદાિપત્રીય િોગવાઇ (આયોિન હેઠળ) નવરચિત ૦૭ ચિલ્લાઓએ સ્વતાંત્ર રીતે 

કરાવવાની રહેશે.વર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ના અાંદાિપત્રમાાં આ બાબતે િો પૂરતી િોગવાઇ આ નવરચિત ચિલ્લાઓ 

દ્વારા કરવામાાં ન આવી હોય તો નાણાચવભાગના તા.૮/૦૫/૨૦૧૪ના રોિના પરરપત્ર ક્રમાાંક :  અપબ/૧૦૨૦૧૪ 

/૧૦૩૧ક(બિેટ)ની સુિનાઓનુસાર િાલુ નાણાકીય વર્ણના મોરડફાઇડ બિેટમાાં તાતકાચલક કરાવી લેવાની રહેશે.  

૨.    ઉપયુણક્ત કોષ્ટકમાાં દશાણવ્યા મુિબ આ નવરચિત ૦૭ ચિલ્લામાાં, મુળ અમદાવાદ,વડોદરા,પાંિમહાલ, 

જામનગર, ખેડા,િુનાગઢ, ભાવનગર,સુરેન્રનગર,સાબરકાાંઠા અને રાિકોટ ચિલ્લાના ૩૫ તાલુકા સમાવેશ પામ્યા 

છે/તબરદલ થયેલ છે. આ મુળ ૧૦ ચિલ્લાઓએ વર્ણ ૨૦૧૪-૧૫ માટે આ તબરદલ થયેલ તાલુકા અને પ્રાાંત 

કિેરીઓ (નવી ઉભી કરેલ ન હોય તેવી)ની બિેટ િોગવાઇ મુ.સ.૨૦૫૩-૦૦-૦૯૪-૦૧ આયોિન બહાર સદરે 

કરાવેલ હોય તો તે પૈકીની ગ્ાાંટ; તેમના તબરદલ થયા હોય તે નવરચિત ચિલ્લાના ચનયાંત્રક અચધકારીને તાતકાચલક 

ફાળવવાની થશે.(ઉપયુણક્ત કોષ્ટકના કોલમ નાં.૨ મુિબ) અને તેના િરુરી હુકમો કરવાના રહેશે. 

૩.     ઉપયુણક્ત પેરા નાં.૨માાં દશાણવેલ ૧૦ મુળ ચિલ્લાઓએ આ તબરદલ થયેલ તાલુકા અને પ્રાાંત કિેરીઓ (નવી 

ઉભી કરેલ ન હોય તેવી)ની બિેટ િોગવાઇ મુ.સ.૨૦૫૩-૦૦-૦૯૪-૦૧ નોનપ્લાન સદરે ન કરાવેલ હોય અગર 

િાલ ુ વર્ણ માટે તેમના ચિલ્લાના તાલુકાઓ માટે આ સદરે માંિુર થયેલ બિેટ િોગવાઇમાાંથી તબરદલ થયેલ 

તાલુકાઓના ખિણ કરી શકવા માટે પૂરતી િોગવાઇ ન હોય તો આ મુળ ૧૦ ચિલ્લાઓ પૈકી તેવા ચિલ્લાઓએ 

બિેટ પ્રભાગની “ ઠ શાખા ”ના પરામર્ણમાાં સુધારેલ અાંદાિ ૨૦૧૪-૧૫માાં પુરતી િોગવાઇ કરાવી લેવાની રહેશે. 




