ÜëìèÖí ( ÜõâääëÞë ) ±ìÔÀëß
±ìÔìÞÝÜ- 2005 Þë
±ÜáíÀßHë ±_Ãõ - -સહકાર åëÂë

ìÉSáë Õ_ÇëÝÖ ÕëËHë.

કરણ -1
1.1 આ

ુ તકા (મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-2005) ની પા ાદ િુ મકા

ગે

ણકાર સહકાર શાખા

જ લા પંચાયત પાટણ
1.2 આ

ુ તકાનો ઉદશ:- સહકાર શાખા

1.3 આ

ુ તકા કઇ ય કતઓ/સં થાઓ/સંગઠનો વગે રને ઉપયોગી છે .

1.4 આ

ુ તકામાં આપેલી મા હતી ંુ માળ :ંુ યોજનાક ય

ગે

1.5 યા યાઓ( ુ તકામાં વાપરામાં આવેલ

ણકાર

ુ દા

ુ દા શ દોની યાખા આપવા િવનંતી)

ુ તકામાં આવર લેવાયેલ િવષયો

1.6 કોઇ ય કત આ

સંપક ય કત: મદદનીશ જ લા ર

ગે વ ુ માહ તી મેળવવા માગે તો માટની

ાર સહકાર મંડળ ઓ જ લા પંચાયત પાટણ

1.7 આ ુ તકામાં ઉપલ ધ ન હોય તે મા હતી મેળવવા માટની કાયપ ધિત અને ફ : િનયમો

નકક કરવામાં આવે તે

મદદનીશ જ લા ર

ુ બ
જ

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

ુ બ
જ

−ÀßHë- 2 ( ìÞÝÜ ç_Ãþè- 1 )
ç_ÃÌÞÞí ìäÃÖù, ÀëÝùý ±Þõ Îß½õ.
2.1

જાહેર તંતર્ ઉદે શ/હેત ુ

ખેતી વન અને સહકાર િવભાગના જાહેરનામા કર્માંક જીએચકેએચ૧૨/૮૧/સી.એસ.એ/૪૯૭૮

તા.૩૧/૮/૮૧

જાહેરનામામુજબનીકામગીરી

ગુ.રા.સહકારીઅિધિનયમ

લગત

ના

૧૯૬૧અન્વયેનીકલમ૧.૯.૧૦.૧૧.૧૩.૧૫.૧૭.૧૮.૨૧.૨૪.૭૫.૭૭.૭૮.
૧૭૫ હેઠળની સતાઓ જી લા પંચાયતને સુપર્ત કરવામાં આવેલ
છે . તે અન્વયે મહંદ અંશે ગર્ામ્ય કક્ષાની સહકારીમંડળીઓની
નોધણીઓ તથા પેટાિનયમ સુધારાની કામગીરી કરવામાં આવે

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

છે .
જાહેરતંતર્નુ ં િમશન/દુર

દે શી

પણુ ં ગર્ામ્ય

તરે સહકારની ભાવના િવકસાવવી જ રીયાત મંદોને

(િવઝન)

સહાય પ થવુ.

જાહેર તંતર્નો ટુંકો ઇિતહાસ અને તેની

ગુજરાત રાજય સહકારી અિધિનયમ ૧૯૬૧ તથા ૧૯૬૫ ના

રચનાનો સંદભર્

િનયમો અન્વયે સહકારી સં થાઓનો ઉત્પાદન.િવકાસ અને ફડચા
અંગેની કામગીરી.

જાહેર તંતર્ની ફરજો

ઉપર જણા યા પર્માણે

જાહેર તંતર્નીમુખ્ય પર્વ ૃિતઓ/કાય

ઉપરમુજબ ૨.૧માં જણા યા પર્માણેની પર્વ ૃિતઓ તથા કાય

જાહેર તંતર્ દવારા આપવામાં આવતી

કલમ-૯

સેવાઓની યાદી અને તેન ુ ં સંિક્ષપ્ત

શાકભાજી.નમદ
ર્ ા િપયત અન્ય િપયત મંડળીઓ િવગેરે પકારની

િવવરણ

મંડળીઓની નોધણી અંગેની કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે . તેમજ

અન્વયે

ગર્ામ

કક્ષાની

સેવા.ગોપાલક.ફળ

ચાલુ સહકારી મંડળીઓના પેટાકાયદા સુધારા અંગેની કાયર્વાહી

2.7

કરવામાં આવે છે .
જાહેરતંતર્ના

રાજય

િનયામક

કચેરી.પર્દે શ.િજ લો.બ્લોકવગેરે

(૨) રજી ટર્ાર ી સહકારી મંડળીઓ

તરોએ સં થાગત માળખાનો આલેખ

2.8

(જયાં લાગુ પડત ું હોય ત્યાં)
જાહેરતંતર્ની

અસરકારતા

(૩) જી લા રજી ટર્ાર ી
(૪) મદદનીશ જી લા રજી ટર્ાર ી

અને

કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટે લોકો પાસેથી

2.9

(૧) ખેતી અને સહકાર િવભાગ

(૧) સપુણર્ સાક્ષરતા (૨) પદાિધકારીઓને વધુ સતા સોપણી (૩)
ચાિરત્યવાન/લાયકાત પર્ાપ્ત ઉમેદવારોને સતા સોપવી

અપેક્ષાઓ
લોક

સહયોગ

મેળવવા

ગોઠવણ અને પધ્ધિતઓ

માટે ની

ગર્મ્ય કક્ષાએ જુ દાજુ દા પર્કારની સહકારી મંડળીઓની રચનાકરી.તે
દવારા ઉચી ગુણવતાવાળા રાસાયણીક ખાતરો.બીજ દવાઓ
િવગેરે લોકોને યાજબી ભાવે મળી રહે તેવી ગોઠવણ કરી. લોક
સહયોગ મેળવવાની ભાવના પેદા કરવાની પર્વ ૃિતઓ કરવા
અંગેની પધ્ધિતઓ િવકસાવવી િવગેરેપર્કારની કામગીરી કરી લોક
સહયોગ મેળવવો

૨.૧૦

çõäë ±ëÕäëÞë ØõÂßõÂ ìÞÝ_hëHë
±Þõ ½èõß ÎìßÝëØ ìÞäëßHë ÜëËõ
µÕáOÔ Ö_hë.

૨.૧૧ ÜðAÝ ÀÇõßí અને જુ દા જુ દા

તરોએ

સહકારીસંવગર્ના

કમર્ચારી/તાલુકાકક્ષાએ

િવ તર

અિધકારી(સહકાર) સંવગર્ના કમચ
ર્ ારી
(૧) ખેતી વન અને સહકાર િવભાગ,સિચવાલય ગાંધીનગર(૨)

આવેલી અન્ય કચેરીઓનાં સરનામા

રજી ટર્ાર ી

સહકારી

મંડળીઓ

ડો

જીવરાજ

મહેતા

ભવન

(વપરાશકારને સમજવામાં સરળ પડે

ગાંધીનગર (૩) જી લા કક્ષાએ ૧. જી લા રજી ટર્ા ી સ.મં. પાટણ

તેમાટે િજ લા વાર વગીર્કરણ કરો)

ર. મદદ.જી લા રજી ટર્ાર ી જી.પ.પાટણ(૪) તાલુકા પંચાયત
,પાટણ,િસધ્ધપુર,ચાણ મા,હારીજ,સમી,રાધનપુર,સાંતલપુર.શંખે ર

૨.૧૨ ÀÇõßí åv ×äëÞù çÜÝ

ÀÇõßí Ú_Ô ×äëÞù çÜÝ

મદદનીશ જ લા ર

.સર વતી.

ìÉSáë ÀÇõßí çäëßõ-10-30 ×í ૬.-10

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë - 3 (ìÞÝÜ ç_Ãþè - 2)

±ìÔÀëßí±ëõ ±Þõ ÀÜýÇëßí±ëõÞí çkëë ±Þõ Îß½õ
±.Þ_.
1

±ìÔÀëßílí / ÀÜýÇëßílíÞð_ ÞëÜ
ી એસ. .જાની

èùØûù

ફરજની િવગતો

ઇ.ચા/મદદિનશજી લા

ખેતી વન અને સહકાર િવભાગના

રજી ટર્ર ી

તા.૩૧/૦૮/૧૯૮૧ ના જાહેરનામાં થી
િજ લાપંચાયતોને

2
3

સુપર્તકરવામાં

આવેલ સ ાઓ લગતની કામગીરી
જુ.કા

ી ટી.એમ. વાધેલા

સહકાર શાખાની મહેકમ તથા િહસાબી
લગતની કામગીરી

ી પી.આઇ . લીમ્બાચીયા

પટાવાળા

કચેરી લગત ની ટપાલ ની કામગીરી

−ÀßHë - 3 (ìÞÝÜ ç_Ãþè - 2)

±ìÔÀëßí±ëõ ±Þõ ÀÜýÇëßí±ëõÞí çkëë ±Þõ Îß½õ
3.1 સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો
(1) હોદો:- મદદિનશ જી લા રજી ટર્ાર સહકારી મંડળીઓ િજ લા પંચાયત પાટણ
સ ાઓ:- ખેતી વન અને સહકાર િવભાગના તા.૩૧/૦૮/૧૯૮૧ ના જાહેરનામાં થી િજ લાપંચાયતોને સુપર્તકરવામાં
આવેલ સ ાઓ લગતની કામગીરી

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë - 4 ( ìÞÝÜ ç_Ãþè - 3)
ÀëÝùý Àßäë ÜëËõÞë ìÞÝÜù, ìäìÞÝÜù, çñÇÞë±ù ìÞÝÜ ç_Ãþè ±Þõ ØÎÖßù
4.1

½èõß Ö_hë ±×äë ÖõÞë ìÞÝ_hëHë èõÌâÞë ±ìÔÀëßí±ù ±Þõ ÀÜýÇëßí±ù±õ µÕÝùÃ ÀßäëÞë ìÞÝÜù,
ìäìÞÝÜù, çñÇÞë±ù, ìÞÝÜç_Ãþè ±Þõ ØÎÖßùÞí ÝëØí ÞíÇõÞë ÞÜñÞë ÜðÉÚ ±ëÕù. ±ë ÞÜñÞù ØßõÀ −ÀëßÞë
ØVÖëäõ½õ ÜëËõ ÛßäëÞù Èõ.
ØVÖëäõÉÞð_ ÞëÜ/Ü×ëâð_
ØVÖëäõÉÞù −Àëß
અ

રાજય

સરકાર ીના

િવભાગો

ધ્વારા

ઠરાવેલ

કાયમી દ તાવેજ ક-વગર્

િનયમો/કાયમી હક
ુ મો અને પિરપતર્ોની ફાઇલ
બ

કમર્ચારીઓની સેવાપોથી

કાયમી દ તાવેજ ક-વગર્

ક

સહકારી અિધિનયમ-૧૯૬૧ની કલમ -૯ અન્વયે

કાયમી દ તાવેજ ક-વગર્

જુ દા જુ દા પર્કારની સહકારી સં થાઓની નોધણી
તથા કલમ -૧૩ અન્વયે પેટાિનયમ સુધારા
અંગેની ફાઇલ
ડ
(૨)ØVÖëäõÉ

કમર્ચારીની બદલી અંગેની ફાઇલો

ગ-વગર્

ÕßÞð_ Ë>_À< áÂëHëÑ

અ કમચ
ર્ ારીઓની નોકરીની લગતી બાબતો માટે સરકાર ીના િવિવદ િવભાગો ધ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ઠરાવ અને
પરીપતર્ અને હુકમોની િવષયવાર ફાઇલ
બ. કમર્ચારીનીસેવાઓમાં દાખલ થયા તારીખ સુધીની નોકરીના લાભો/િશક્ષા અને રજાઓ નોકરી ત ુટને ધ્યાને લઇ
સરકારી ી ના િનયમો મુજબ ઉપલુ પગાર ધોરણ મંજુર કરવા અંગેની કાયવ
ર્ ાહીની લગતી બાબતોનુ રે કર્ડ છે .
ક.સહકારી અિધિનયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૯ અન્વયે ગર્ામ કક્ષાની સહકારી મંડળીની નોધણી ફાઇલો લગતનુ રે કર્ડ.
૩.TÝìÀÖÞõ

ìÞÝÜù, ìäìÞÝÜù çñÇÞë±ù,ìÞÝÜç_Ãþè ±Þõ ØÎÖßùÞí ÞÀá ±èí×í Üâåõ.
સરનામું

િવગત
અ

કાયમી હક
ુ મો/ ઠરાવો અનેપિરપતર્ો

બ

કમચ
ર્ ારીઓની

સેવાપોથી

સરકાર ીના સહકાર િવભાગો સિચવાલય, ગાંધીનગર

સહકાર

સહકાર શાખા િજ લા પંચાયત,પાટણ

સહકારી અિધિનયમ-૧૯૬૧ની કલમ -૯

સહકાર શાખા િજ લા પંચાયત,પાટણ

શાખાના કમર્ચારીઓની
ક

અન્વયે જુ દા જુ દા પર્કારની સહકારી
સં થાઓની નોધણી તથા કલમ -૧૩
અન્વયે પેટાિનયમ સુધારા અંગેની ફાઇલ
ડ

િવ તરણ અિધકારીિ

સહકારની બદલી

સહકાર શાખા િજ લા પંચાયત,પાટણ

ફાઇલો

૪.ìäÛëÃ

¦ëßë ìÞÝÜù, ìäìÞÝÜù, çñÇÞë±ùìÞÝÜç_Ãþè ±Þõ ØÎÖßùÞí ÞÀá ÜëËõ áõäëÞí
Îí(½õ èùÝ Öù) äÂÖù-äÂÖ çßÀëßlí ¦ëßë Þyí ÀßäëÜë_ ±ëäõ Öõ ÜðÉÚ
મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë - 5 (ìÞÝÜç_Ãþè-4)
ÞíìÖ CëÍÖß ±×äë ÞíìÖÞë ±Üá ç_Ú_Ôí ÉÞÖëÞë çPÝù çë×õ çáëè-ÕßëÜåý ±×äë
ÖõÜÞë −ìÖìÞìÔIä ÜëËõÞí Àù³ TÝäV×ë èùÝ Öù ÖõÞí ìäÃÖ.
નીતી ધડતર
5.1

ંુ

નીતીઓના

ધડતર

માટજ તાની

અથવા

તેના

િતિનિધઓની

સલાહ-પરામશ/સહભા ગતા

ુ ામાં આવી િનતીની િવગતો આપો
મેળવવામાટનીકોઇ જોયવાઇ છે ?જો હોયતો િનચેનાન ન

±Þð.Þ_.

ìäWëÝ/ Üð¼ù

1

å_ð ÉÞÖëÞí
çèÛëÃíÖë çðìÞìÖ
ÀßäëÞ_ð Éwßí Èõ?
(èë/Þë)

ÉÞÖëÞí çèÛëÃíÖë
Üõâääë ÜëËõÞí
TÝäV×ë.

પર્કાર નથી

આનાથી નાગરીકની કયા આધારે િનતી િવષયક બાબતોના ધડતર અને અમલમાં સહભાગીતા નકકી કરાય છે .
તે સમજવામાં મદદત થશે
િનતીનો અમલ:- પર્કારનથી
૫.૨

ંુ નીતીઓના અમલ

માટ જ તાની અથવા તેના

િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ/સહભા ગતા

ુ ામાં આવી િનતીની િવગતો આપો
મેળવવામાટનીકોઇ જોયવાઇ છે ? જો હોયતો િનચેનાન ન

±Þð.Þ_.

ìäWëÝ/ Üð¼ù

1

મદદનીશ જ લા ર

å_ð ÉÞÖëÞí
çèÛëÃíÖë çðìÞìÖ
ÀßäëÞ_ð Éwßí Èõ?
(èë/Þë)

ÉÞÖëÞí çèÛëÃíÖë
Üõâääë ÜëËõÞí
TÝäV×ë.

પર્કાર નથી

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë -6 (ìÞÝÜç_Ãþè-Õ)
½èõß Ö_hë ±×äë ÖõÞë ìÞÝ_hëHë èõÌâÞí TÝìÀÖ±ù ÕëçõÞë
ØVÖëäõ½õÞí ÀZëë±ù ±_ÃõÞ_ð ÕhëÀ.
6.1 çßÀëßí ØVÖëäõ½õ ìäåõÞí ÜëìèÖí ±ëÕäë ÞíÇõÞë ÞÜðÞëÞù µÕÝùÃ Àßåù, ÉÝë_ ±ë ØVÖëäõ½õ
µÕáOÔ Èõ Öõäí ÉBÝë±ù Éõäí Àõ çìÇäëáÝ ÀZëë, ìÞÝëÜÀlíÞí ÀÇõßí ÀZëë, ±LÝÞù ÕHë
µSáõÂ Àßù (±LÝù áÂäëÞí ÉBÝë±õ ÀZëëÞù µSáõÂ Àßù.)
±.Þ_. ØVÖëäõÉÞí ØVÖëäõÉÞ_ð ÞëÜ ±Þõ ØVÖëäõÉ
ÀZëë
ÖõÞí ±õÀ áíËíÜë_ ÜõâääëÞí
±ùâÂëHë
ÀëÝýÕKÔìÖ
1
2

ક-વગર્
ક-વગર્

કાયમી હકૂ મો / પરીપતર્ો

અરજી કયેર્થી જરુરી

તથા ઠરાવો

નકલ ફી ભયેર્થી

સિચવાલય, ગાંધીનગર

િજ લા પંચાયતોને સુપર્ત

અરજી કયેર્થી જરુરી

સહકાર શાખા િજ લા પંચાયત,

થયેલ કામગીરી લગતની

નકલ ફી ભયેર્થી

તથા તાલુકા કક્ષાએ. િવ તરણ

કામગીરી

3

ÞíÇõÞí TÝìÀÖ Õëçõ Èõ/
ÖõÞë ìÞÝ_hëHëÜë_ Èõ.

જુદા

જુદા

પર્કારની

સહકારી

મંડળીઓની

નોધણી

સરકાર ીના સહકાર િવભાગો

અિધકારી ી (સહકાર)

અંગેની માિહતી
ગ-વગર્

િવ તરણ

અિધકારીિ

સહકારની બદલી ફાઇલો

મદદનીશ જ લા ર

અરજી કયેર્થી જરુરી

સહકાર શાખા િજ લા

નકલ ફી ભયેર્થી

પંચાયત,પાટણ

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë-7 ( ìÞÝÜ ç_Ãþè-7 )
ÖõÞë ÛëÃ ÖßíÀõ ßÇëÝõáí ÚùÍó, ÕìßWëØ, çìÜìÖ±ù
±Þõ ±LÝ ç_V×ë±ùÞ_ð ÕhëÀ.
7.1

½èõß Ö_hëÞõ áÃÖë ÚùÍó, ÕìßWëØù, çìÜìÖ±ù ±Þõ ±LÝ Ü_Íâù ±_ÃõÞí ìäÃÖ ÞíÇõÞë ÞÜðÞëÜë_
±ëÕù.

સદર બાબત સહકાર શાખા િજ લા પંચાયત પાટણ ને લાગુ પડતી નથી.

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë - 8 ( ìÞÝÜç_Ãþè-7 )
çßÀëßí ÜëìèÖí ±ìÔÀëßí±ùÞë ÞëÜ, èù¼ù ±Þõ ±LÝ ìäÃÖù.
૮.૧ જાહેર તંતર્ના સરકારીમાિહતી અિધકારીઓ મદદનીશ સરકારી માહીતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય
કાયદાકીય (એપે લેટ)સ ાિધકારી િવશેની સંપકર્ માિહતી નીચેના નમુનામાં આપો

çßÀëßí Ö_hëÞ_ð ÞëÜ Ñ સહકાર શાખા િજ

ÜØØÞíå çßÀëßí ÜëìèÖí ±ìÔÀëßí±ù.
±.
Þ_.

1
2
3

ÞëÜ.

લા પંચાયત,પાટણ

èùØù

±õçËíÍí
ÀùÍ

ÎùÞ Þ_Úß
ÀÇõßí
Ôß

ÎõÀç

³Üõ
³
á

çßÞëÜ_ð

તા.પં.પાટણ

અતર્ેનાપાટણ િજ લાના તમામ તાલુકામાં િવ તરણ અિધકારી સહકાર ની

તા.પં.સર વતી

જગ્યાઓ ખાલી છે .

તા.પં.હારીજ

4
5

તા.પં.સમી

૬

તા.પં.રાધનપુર

૭

તા.પં.ચાણ મા

૮

તા.પં.િસધ્ધપુર

૯

તા.પં.સાંતલપુર

તા.પં.શંખે ર

çßÀëßí ÜëìèÖí ±ìÔÀëßí±ù.
±.
Þ_.

ÞëÜ.

1

ીટી.એમવાધેલા

èùØù

±õçËíÍí
ÀùÍ

ÎùÞ Þ_Úß
ÀÇõßí
Ôß

જુ િનયર

02766

૨૩૦૩૮૭

કલાકર્

ÎõÀç

૯૩૭૫૨૯

v

³Üõ³á

çßÞëÜ_ð

-

છીંડીયા દરવાજા

૫૪૯૫

અંબાજી મંદીર સામે
કોટની રાંગે,પાટણ

ìäÛëÃíÝ ±õÕõáõË (ÀëÝØë çkëëìÔÀëßí)
± ÞëÜ.
.
Þ_
.
1

એસ

. જાની

મદદનીશ જ લા ર

èùØù

±õçËíÍí
ÀùÍ

ઇ.ચા/

02766

ÎùÞ Þ_Úß

ÎõÀç

ÀÇõßí

Ôß

૨૩૦૩૮૭

૯૮૭૯૮૧૭૧૫૫

-

³Üõ³á

çßÞëÜ_ð

-

૭૩.િત પતીનગર

મદદિનશજી.

ચાણ મા હાઇવે.

રજી ટર્ાર ી

પાટણ

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë - 9

ìÞHëýÝ áõäëÞí −ì¿ÝëÜë_ ±ÞðçßäëÞí ÀëÝýÕKÔìÖ.
૯.૧

સહકાર િવભાગના તા.૩૧/૦૮/૧૯૮૧ના જાહેરનામાં લગત િજ લા પંચાયત ને સહકારી અિધિનયમ
૧૯૬૫ અન્વયે ગર્ામ કક્ષાની જુદા જુદા પર્કારની સહકારી મંડળીઓ નોધવાઅંગેની

કામગીરી સુપર્ત

કરવામાં આવેલી છે . તે લગત સહકાર િવભાગના ઠરાવો/ પિરપતર્ો અને કાયદા તથા િનયમો સાથે
ચકાસણી કરીને સહકારી મંડળીઓની નોધણી અંગે ગુણવંતાનુ ધોરણ ધ્યાને લઇને િનણય
ર્ કરવાની કાયર્
પધ્ધતી છે .
૯.૨

અગત્યની બાબતોએ ખાસ િનણર્ય લેવા માટે તે અંગેની કાયદા/િનયમોની જોગવાઇઓ મુજબ સુચવેલ
સમય ગાળા નો ચોકકસ ખ્યાલ રાખીને તે બાબતે લાભાથીર્/અસર કરતાને રજુઆતમાં ચોકકસ સમય
ગાળોમળી રહે તેની ચકસાઇ રાખીને િનણય
ર્ લેવામાંઆવે છે . અને તેને યોગ્ય કક્ષાએ યોગ્ય રીતે
સમયસર જાણકારી આપવામાં આવે છે .

૯.૩

િનણર્યને જનતા સુધી પહોચાણવા માટે તાલુકાકચેરી/ગર્ા.પ. કચેરી/િવભાગ કચેરી અને જ ર જણાય

અદબારી માધ્યમ ધ્વારા પહોચાણવાની કાયર્વાહીક કરવામાં આવે છે .
૯.૪

િનણફ
ર્ લેવામાં

ના મંત યો લેવાનાર છે . તે અિધકારીઓમાં મદદિનશ િજ લા રજી ટર્ાર સ.મં.પાટણ/

િજ લા રજી ટર્ાર સ.મ પાટણ સબંિધત મધ્ય થ સહકારી બેન્ક તથા િજ લા િવકાસ અિધકારી ી
૯.૫

અંિતમ િનણર્ય લેનાર િજ લા કક્ષાની/ િસંચાઇ ઉત્પાદન અને સહકાર સમીતીની બેઠકમાં કમીટી સભ્ય

ધ્વારા

તે િનણર્ય થયે થી મંડળી નોધણી અંગેની અંતીમ િનણર્યની કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે .

૯.૬

અગત્યની બાબતો પર જાહેર સ ાિધકારી ધ્વારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે .તેનીમાિહતી અલગ
રીતેિનચેના નમુનામાં આપો

કર્મ
૧
૨

ÉõÞë Õß ìÞHëýÝ áõäëÞëß Èõ Öõ ìäWëÝ
±ÜáÞí −ì¿Ýë
ìÞHëýÝ áõäëÞí ÀëÝýäëèíÜë_ ç_ÀâëÝõá ±ìÔÀëßí±ùÞù
èùØûù

સહકારી મંડળીઓની નોધણી કરવા બાબત.
તાલુકા કક્ષાએથી દરખા તો તૈયાર થઇને આ યેથી
મદદનીશ જી લા રજી ટર્ાર ી સહકારી મંડળીઓ
િજ લા પંચાયત,પાટણ
તથા સિચવ ી િજ લા િસંચાઇ ઉત્પાદન અને

૩
૪

µÕß ÉHëëäõá ±ìÔÀëßí±ùÞë ç_ÕÀó ±_ÃõÞí ÜëìèìÖ
½õ ìÞHëýÝ×í ç_ÖùWë Þ èùÝ Öù, ÀÝë_ ±Þõ Àõäí ßíÖõ
±Õíá Àßäí ?

મદદનીશ જ લા ર

સહકાર સમીતી િજ લા પંચાયત,પાટણ
સહકાર શાખા િજ લા પંચાયત,પાટણ િસંચાઇ
શાખા િજ લા પંચાયત,પાટણ
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી પાટણ

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë - 10
±ìÔÀëßí±ëõ ±Þõ ÀÜýÇëßí±ëõÞí ÜëìèÖí-ÕðìVÖÀë
(ìÍßõ@Ëßí)
10.1 ÞíÇõÞë ÞÜñÞëÜë_ ìÉSáëäëß ÜëìèÖí ±ëÕëõ.
ÞëÜ

±
Þð.
Þ_.
1

એસ

. જાની

èëõtëõ

ઇ.ચા/

±õç.Ëí
.Íí. ÀëõÍ

ÎëõÞ Þ_Úß
ÀÇõßí
Cëß

02766 ૨૩૦૩૮૭

મદદિનશ.જી.ર

૯૮૭૯૮૧૭

Îõ@ç

´- çßÞëÜð_
Üõ³á

-

-

૧૫૫

ચાણ મા હાઇવે.પાટણ

જી ટર્ાર ી

2

ી ટી.એમ વાધેલા

જુ િનયર

02766

૨૩૦૩૮૭

કલાકર્

3

ી પી.આઇ

પટાવાળા

લીમ્બાચીયા

મદદનીશ જ લા ર

૯૩૭૫૨

v

-

છીંડીયા દરવાજા

૯૫૪૯૫

02766 ૨૩૦૩૮૭

૭૩.િત પતીનગર

અંબાજી મંદીર સામે
કોટની રાંગે,પાટણ

૯૯૭૮૦૭૧

-

૭૦૯

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

-

મુ.બાલીસણા
તા.િજ.પાટણ

−ÀßHë - 11 (ìÞÝÜ ç_Ãþè-10)
ìäìÞÝÜëõÜë_ ½õÃäë³ ÀÝëý ÜðÉÚ ÜèõÞÖëHëëÞí Õ©ìÖ çìèÖ ØßõÀ ±ìÔÀëßí ±Þõ
ÀÜýÇëßíÞõ ÜâÖð_ ÜëìçÀ ÜèõÞÖëb_
11.1 ÞíÇõÞë ÞÜñÞëÜë_ ÜëìèÖí ±ëÕëõ.
¿ Þ_.
ÞëÜ

1
2

ી ટી.એમ વાધેલા

èëõtëõ

જુ િનયર
કલાકર્

ી પી.આઇ
લીમ્બાચીયા

મદદનીશ જ લા ર

પટાવાળા

ÜëìçÀ
ÜèõÞÖëb_

äâÖß/äâÖß
ÛJ×ð_

ìäìÞÝÜÜë_
ÉHëëTÝë
ÜðÉÚ
ÜèõÞÖëb_
Þyí ÀßäëÞí
ÀëÝýÕ©ìÖ

૨૫૮૭૬

-

સાતમાં પગાર

૩૩૦૩૮

-

પંચ મુજબ

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

સાતમાં પગાર
પંચ મુજબ

−ÀßHë-12 (ìÞÝÜ ç_Ãþè-11)
−IÝõÀ ç_V×ëÞõ ÎëâäëÝõá ±_ØëÉÕhë
ÖÜëÜ ÝùÉÞë±ù çðìÇÖ ÂÇý ±Þõ Àßõá ÇñÀäHëí ±_Ãõ ±èõäëáùÞí ìäÃÖù ìäÀëç, ìÞÜëýHë
±Þõ ÖÀìÞÀí ÀëÝùý ±_Ãõ ÉäëÚØëß ½èõß Ö_hë ÜëËõ

સહકાર શાખા ને લા ુ પડ ુ નથી.

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë-13
çèëÝÀí ÀëÝý¿ÜùÞë ±Üá ±_ÃõÞí Õ©ìÖ

સહકાર શાખામાં સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની કોઇ કાયવ
ર્ ાહી કરવાનીના હોવાથી માિહતી શુન્ય
છે .

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë-14 (ìÞÝÜ ç_Ãþè-13)
ÖõHëõ ±ëÕõá ßëèÖù, ÕßìÜË Àõ ±ìÔÀòìÖ ÜõâäÞëßÞí ìäÃÖù

સહકાર શાખાને લાગુ પડત ુ નથી.

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë-1Õ (ìÞÝÜ ç_Ãþè-14)
ÀëÝëõý Àßäë ÜëËõ ÞÀÀí Àßõáë_ ÔùßHëù
1Õ.1 ìäìäÔ −T²ìÖ±ù/ÀëÝý¿Üù èë× Ôßäë ÜëËõ ìäÛëÃõ ÞÀÀí Àßõá ÔùßHëùÞí ìäÃÖù ±ëÕù.
િજ લા પંચાયત પાટણ ધ્વારા પર્િસધ્ધ થયેલ નાગરીક અિધકારી પતર્થી સહકાર શાખા ના િવિવધકાય માટે ધોરણ
નકકી કરવામાં આ યા છે .

૧

સહકારી મંડળીઓની નોધણી

સરકાર ીના વખતો વખતના ઠરાવ/પિરપતર્ો અને કાયદા
િનયમોની જોગવાઇ અનુસાર િદન-૬૦ માં િનકાલ કરવાની રહે

૨

પેઠાિનયમ સુધારણા દરખા ત

સરકાર ીના વખતો વખતના ઠરાવ/પિરપતર્ો અને કાયદા
િનયમોની જોગવાઇ અનુસાર િદન-૬૦ માં િનકાલ કરવાની રહે

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë-16 (ìÞÝÜ ç_Ãþè-15)
િવજાણુ પે ઉપલબ્ધ માિહતી
૧૬.૧ િવજાણુ પે ઉપલબ્ધ િવિવધ યોજનાઓની માિહતીની િવગતો આપો.
(૧) સીડી વ પે
(૨) જી વાનમાં.

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

−ÀßHë-17 (ìÞÝÜ ç_Ãþè-16)
ÜëìèìÖ Üõâääë ÜëËõ ÞëÃìßÀùÞõ µÕáPÝ çäáÖùÞí ìäÃÖù
17.1 áùÀùÞõ ÜëìèìÖ Üâõ Öõ ÜëËõ ìäÛëÃõ ±ÕÞëäõá çëÔÞù, ÕKÔìÖ±ù ±×äë çäáÖù Éõäí Àõ,
સહકાર શાખા ધ્વારા ગર્ામ કક્ષાની િવિવધ પર્કારની સહકારી મંડળીઓની નોધણી અંગેની કાયવ
ર્ ાહી કરવામાં આવે
છે .

લગત કોઇ લોકો મારફતે માિહતી માગવામાં આવે તો િનયમો અનુસાર અરજી કયેર્થી માિહતી આપી શકાય

મદદનીશ જ લા ર

ટાર
સહકાર મંડળ ઓ
જ લા પંચાયત.પાટણ

