પર્કરણ -૧
પર્ તાવના
૧.૧

આ પુિ તકા (માિહતી અિધકાર અિધિનયમર૦૦પ)ની પા ાદ ભુિમકા અંગે જાણકારી

સરકાર દર્ારા માિહિત અિધકાર ર૦૦પ
અન્વયે દરે ક ટેબલે પોતાની િવગતો
અનુસાર જાણકારી મેળવવા
માહીતી અિધકાર અિધિનયમ હેઠળ
માહીતી મેળવવાના કાયદા અન્વયે

૧.૨

આ પુિ તકાનો ઉ ે શ /હેત ુ

લોકોને માહીતી માટે જાણકારી મળી રહે
અને સરળતાથી માહીતી ઉપલબ્ધ થાય.
માહતીનો તર્ોત િનયત થવાથી યોગ્ય
જગ્યાએથી માહીતી ઉપલબ્ધ થઇ શકે.
આ પુ તીકા િજ લાના તાલુકા પંચાયત

૧.૩

આ પુિ તકા કઇ યિકતઓ/સં થાઓ/સંગઠન િવ.ને

અને ગર્ામ પંચાયતોમાં વસતા લોકો

ઉપયોગી છે .

સહકારી મંડળીઓ અને વૈિચ્છક
સં થાઓને ઉપયોગી છે .

આ પુિ તકામાં આપેલ માિહતીનું માળખુ
૧.૪

આ પુ તીકામાં આપેલી માહીતીનું માળખુ
િજ લા તરે કામ કરતા સહકાર શાખામાં
કામ કરતા અિધકારી/કમર્ચારીઓ માટે છે .
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ની

૧.૫

યાખ્યાઓ

જોગવાઇ તથા માહીતી અિધકાર કાયદાની
કલમ-૨ અન્વયે જાહેર થયેલ યાખ્યા

કોઇ યિકત આ પુિ તકામાં આવરી લેવાયેલ િવષયો
૧.૬

અંગે વધુ માિહતી મેળવવા માંગે તો તે માટેની
સંપકર્ યિકત

૧.૭

આ પુિ તકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે માિહતી મેળવવા
માટેની કાયર્પધ્ધિત/ફી

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર ી, સહકાર
શાખા, જી લા પંચાયત, સુરેન્દર્નગર
સરકાર ીએ નકકી કરે લ તે અનુસાર

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ -૨
સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો
માહીતી અિધકાર અિધિનયમ હેઠળ માહીતી
મેળવવાના કાયદા અન્વયે લોકોને માહીતી માટે
૨.૧

જાહેર તંતર્ ઉદે શ / હેત ુ

જાણકારી મળી રહે અને સરળતાથી માહીતી
ઉપલબ્ધ થાય. માહતીનો તર્ોત િનયત થવાથી યોગ્ય
જગ્યાએથી માહીતી ઉપલબ્ધ થઇ શકે.

૨.૨
૨.૩

જાહેર તંતર્નું િમશન / દુરં દેશીપણુ (િવઝન)
જાહેર તંતર્નો ટુંકો ઇતીહાસ અને તેની
રચનાનો અભ્યાસ

૨.૪

જાહેર તંતર્ની ફરજો

૨.૫

જાહેર તંતર્ની મુખ્ય પર્વ ૃિતઓ / કાય

૨.૬

જાહેર તંતર્ દર્ારા આપવામાં આવતી
સેવાઓની યાદી અને તેન ું સંક્ષીપ્ત િવવરણ
જાહેર તંતર્ના રાજય, જી લા કચેરી, તાલુકા

૨.૭

વગેરે તરોએ સં થાગત માળખાનો આલેખ
(જયાં લાગુ પડત ુ હોય ત્યાં)

૨.૮

૨.૯

૨.૧૦

લોકો ઉપયોગી કાય વધુ ઝડપી અને સરલ
બનાવવા.
ભારત સરકારના સંિવધાન અનુસાર રચના થયેલ છે .
કાયદામાં ઠરાવેલ જોગવાઈ અનુસાર
િજ લાનો િવકાસ અને આવ યક સેવાઓનું િવ રણ
અને િવ તરણ
સાથેના પિરિશ ટ મુજબ
િજ લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, ગર્ામ/નગર
પંચાયતોનું માળખુ

જાહેર તંતર્ની અસરકારકતા અને કાયર્ક્ષમતા

સરકાર ીની યોજનાઓ સમજી તેનો િનયમોનુસાર

વધારવા માટે ની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ

લાભ લેવા.

લોકસહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને
પધ્ધિતઓ

િજ લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, ગર્ામ કક્ષાએ
ં
સરકારી કમર્ચારીઓ ારા તેમજ ચુટાયે
લા
પર્િતિનિધઓ ારા

સેવા આપવાનાં દે ખરે ખ િનયંતર્ણ અને જાહેર

િજ લા કક્ષાએ જનસેવા કે ન્દર્ તેમજ તાલુકા કક્ષાએ

ફરીયાદ િનવારણ માટે ઉપલબ્ધ તંતર્

અિધકારી/કમર્ચારીઓની જવાબદારી

મુખ્ય કચેરી અને જુદા જુદા તરોએ આવેલી
૨.૧૧

અન્ય કચેરીઓનાં સરનામા (વપરાશકારને

િજ લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દર્નગર.

સમજ પડે તે માટે જી લાવાર વગીર્કરણ કરો.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૩
અિધકારીઓ અને કમચ
ર્ ારીઓની સ ા અને ફરજો
૩.૧

સં થાનાં અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
મદદનીશ િજ લા રિજ ટર્ાર ી, સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત), િજ લા

હો ોઃસ ાઓ

પંચાયત, સુરેન્દર્નગર.
વહીવટી

સહકાર શાખાના તાબા નીચેના કમર્ચારીઓનુ ં સુપરિવઝન

નાણાંકીય
અન્ય
ફરજો

૧
સીનીયર કલાકર્ /જુનીયર કલાકર્

હો ોઃસ ાઓ

વહીવટી

નીલ

નાણાંકીય

નીલ

અન્ય

નીલ
કચેરીના કમર્ચારીઓની રજા મંજુર કરવાની, સેવાપોથી િનભાવવાની,
િવ તરણ અિધકારી ીની પર્વાસ ડાયરી મંજુર કરવાની, કમર્ચારીઓના
ઈન્કર્ીમેન્ટ મંજુર કરવાની તથા અન્ય તમામ વહીવટી કામગીરી કરવાની,
ટેશનરીને લગતી, પેન્શન પેપરો તૈયાર કરવાની લગતી કામગીરી
કરવાની, િજ લાની

ગર્ામ્ય

કક્ષાની

મંડળીઓના

િનયમ

સુધારા

પેટા

મંડળીઓની ન ધણી
મંજુર

કરવાની,

કરવાની,

મંડળીઓની

મુલાકાતે/તપાસણી કરવાની િવ તરણ અિધકારી ી સહકારની મીટીંગ
બોલાવી કામગીરીની સમીક્ષા કરવાની કામગીરી,
ફરજો

૧

માિસક/િતર્માસીક

માિહતીના પતર્કો તૈયાર કરી વડી કચેરીએ રજુ કરવાની કામગીરી.
રિજ ટર્ાર ીની કચેરી ગાંધીનગર તરફથી આવતી ગર્ાન્ટ િજ લા િતજોરીમાં
જમા કરાવી

તે તાલુકા કક્ષાએ જ રીયાત મુજબ ફાળવવાની તેના

િહસાબ િનભાવવા
િનભાવવાનું

વા ને ખચર્ પતર્ક તૈયાર કરવાના, ગર્ાન્ટ રજી ટર

યુ.ટી.સી.

તૈયાર

કરવાના

કચેરીને

લગતા

તમામ

કમર્ચારીઓના પગાર બીલો, કપાતને લગતા તમામ રજી ટરો અધ્યતન
િનભાવવા તેમજ ઓડીટ પેરા અંગેની કામગીરી, મંડળીને લગતી ઉપર
જણા યા મુજબની તેમજ તે િસવાય લાગુ પડતી તમામ કાયર્વાહી
કરવાની કામગીરી, ઉપર જણા યા મુજબની કામગીરી કરવાની ફરજ
િનભાવવાની હોય છે .
હો ોઃસ ાઓ

સીનીયર ક્લાકર્ (વહીવટ)
વહીવટી

નીલ

નાણાંકીય

નીલ

અન્ય

નીલ
સહકારશાખાને લગતા િનયમો ઠરાવો મંડળીની ન ધણી તથા પેટા
િનયમોમાં સુધારા મંજુર કરવાની, મંડળીઓની મુલાકાતે/તપાસણી

ફરજો

૧

કરવાની િવ તરણ અિધકારી ી સહકારની મીટીંગ બોલાવી કામગીરીની
સમીક્ષા કરવાની કામગીરી, માિસક/િતર્માસીક માિહતીના પતર્કો તૈયાર
કરી વડી કચેરીએ રજુ કરવાની કામગીરી. તથા મંડળીને લગતી તમામ
પર્કારની કામગીરી કરવાની.

હો ોઃસ ાઓ

સીનીયર કલાકર્ (િહસાબી)
વહીવટી

નીલ

નાણાંકીય

નીલ

અન્ય

નીલ
સહકાર શાખાને લગતા િનયમો ઠરાવો િહસાબી કામગીરી

વી કે

રિજ ટર્ાર ીની કચેરી ગાંધીનગર તરફથી આવતી ગર્ાન્ટ િજ લા િતજોરીમાં
જમા કરાવી

તે તાલુકા કક્ષાએ જ રીયાત મુજબ ફાળવવાની તેના

િહસાબ િનભાવવા
ફરજો

૧

વા ને ખચર્ પતર્ક તૈયાર કરવાના, ગર્ાન્ટ રજી ટર

િનભાવવાનું યુ.ટી.સી. તૈયાર કરવાના કચેરીને લગતા તમામ
કમર્ચારીઓના પગાર બીલો, કપાતને લગતા તમામ રજી ટરો અધ્યતન
િનભાવવા તેમજ ઓડીટ પેરા અંગેની કામગીરી, મંડળીને લગતી ઉપર
જણા યા મુજબની તેમજ તે િસવાય લાગુ પડતી તમામ કાયર્વાહી
કરવાની કામગીરી,
જુનીયર કલાકર્ (વહીવટ)

હો ોઃસ ાઓ

વહીવટી

નીલ

નાણાંકીય

નીલ

અન્ય

નીલ
કચેરીના કમર્ચારીઓની રજા મંજુર કરવાની, સેવાપોથી જાળવવાની,
મહેકમ/મીટીંગની, િવ તરણ અિધકારી ીની પર્વાસ ડાયરી મંજુર

ફરજો

૧

કરવાની, કમર્ચારીઓના ઈન્કર્ીમેન્ટ મંજુર કરવાની તથા અન્ય તમામ
વહીવટી કામગીરી કરવાની, ટેશનરીને લગતી, પેન્શન પેપરો તૈયાર
કરવાની કામગીરી.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૪
કાય કરવા માટે નાં િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને દફતરો
૪.૧

જાહેર તંતર્ અથવા તેનાં િનયંતર્ણ હેઠળનાં અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓએ ઉપયોગ કરવાનાં િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને દફતરોની યાદી
નીચેનાં નમુના મુજબ આપો. આ નમુનો દરે ક પર્કારનાં દ તાવેજ માટે ભરવાનો છે .
યિકતને િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને
દ તાવેજનો પર્કાર, નીચે આપેલ

અનુ. નં.

દ તાવેજનું નામ/મથા

પર્કારોમાંથી એક પસંદ કરો. (િનયમો,
િવિનયમો, સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ અને
દફતરો)

૧

૨

૩

સહકાર શાખાને લગતા
૧

તમામ દ તાવેજો

િનયમો, ઠરાવો, પરીપતર્ો, અને

કમર્ચારી પાસે રહે છે તેમના

જી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇઓ.

ઉપરી અિધકારી

દફતરની નકલ અહીંથી મળશે.

દ તાવેજ
પરનું ટુંકુ

ઇ-

લખાણ

સરનામું

ટેલીફોન નંબર

ફેકસ

૪

૫

૬

૭

૮

૯

-

-

-

અંગેની િવગત.

અન્ય

મદદનીશ િજ લા

લગત સેવા
અને િશ ત

મેઇલ

૧

રજી ટર્ાર ી, સહકાર

૦૨૭૫૨-

શાખા, િજ લા પંચાયત,

૨૮૨૮૬૩

સુરેન્દર્નગર.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૫
ં ી જનતાનાં સભ્યો સાથે સલાહ-પરામષર્ અથવા તેમનાં પર્િતિનિધત્વ માટે ની કોઇ યવ થા હોયતો તેની િવગત
નીિત ધડતર અથવા નીિતનાં અમલ સંબધ
નીિત ધડતર
૫.૧

શું નીિતઓનાં ધડતર માટે જનતાની અથવા તેનાં પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/સહભાગીતા મેળવવા માટે ની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો નીચેનાં નમુનામાં
આવી નીિતની િવગતો આપો.
શું જનતાની સહભાગીતા

કર્મ

િવષય/મુ ો

સુિન ીત કરવાનું જરુરી

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટેની યવ થા

છે ? (હા/ના)

નીલ
આનાથી નાગરીકને કયા આધારે નીિતિવષયક બાબતોનાં ધડતર અને અમલમા જનતાની સહભાગીતા નક્કી કરાઇ છે તે સમજવામાં મદદ થશે.
નીિત અમલ
૫.૨

શું નીિતઓનાં અમલ માટે જનતાની અથવા તેનાં પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામષર્/સહભાગીતા મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો નીચેનાં નમુનામાં
આવી નીિતની િવગતો આપો.
શું જનતાની સહભાગીતા

કર્મ

િવષય/મુ ો

સુિન ીત કરવાનું જરુરી

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટેની યવ થા

છે ? (હા/ના)

નીલ

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૬ (િનયમ સંગર્હ-૫)
જાહેર તંતર્ અથવા તેનાં િનયંતર્ણ હેઠળની યિકતઓ પાસેનાં દ તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ુ ં પતર્ક
૫.૧

કર્મ

૧

સરકારી દ તાવેજો િવશેની માહીતી આપવા નીચેનાં નમુનાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ દ તાવેજો ઉપલબ્ધ છે તેવી જગ્યાઓ

વી કે સિચવાલય કક્ષા, િનયામકની

કચેરી કક્ષા, અન્યનો પણ ઉ લેખ કરો. (અન્યો - લખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉ લેખ કરો.
દ તાવેજની
કક્ષા

િજ લા
કક્ષાએ

દ તાવેજનું નામ અને તેની એક લીટીમાં ઓળખાણ

સહકાર શાખાને લગતા તમામ દ તાવેજો

કમર્ચારી પાસે રહે છે તેમના ઉપરી

અિધકારી

દ તાવેજ મેળવવાની

નીચેની યિકત પાસે છે / તેનાં

કાયર્પધ્ધિત

િનયંતર્ણમાં છે .

િનયત

નમુના-કમાં

અરજી

ારા અરજીફી .૨૦/- અથવા
ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા

ી બી.એન.દવે, મદદનીશ િજ લા
રજી ટર્ાર સાહેબના િનયંતર્ણ તળે

કુટુંબમાં સમાવેશનો આધાર

સહકારશાખાને લગતા િનયમો ઠરાવો મંડળીની ન ધણી તથા પેટા િનયમોમાં
૨

િજ લા
કક્ષાએ

સુધારા મંજુર કરવાની, મંડળીઓની મુલાકાતે/તપાસણી કરવાની િવ તરણ
અિધકારી ી સહકારની મીટીંગ બોલાવી કામગીરીની સમીક્ષા કરવાની કામગીરી,
માિસક/િતર્માસીક માિહતીના પતર્કો તૈયાર કરી વડી કચેરીએ રજુ કરવાની
કામગીરી. તથા મંડળીને લગતી તમામ પર્કારની કામગીરી કરવાની.

ઉપર મુજબ

ી એલ.કે.મકવાણા
સીનીયર ક્લાકર્ (વહીવટ)

સહકાર શાખાને લગતા િનયમો ઠરાવો િહસાબી કામગીરી

વી કે રિજ ટર્ાર ીની

કચેરી ગાંધીનગર તરફથી આવતી ગર્ાન્ટ િજ લા િતજોરીમાં જમા કરાવી
તાલુકા કક્ષાએ જ રીયાત મુજબ ફાળવવાની તેના િહસાબ િનભાવવા
૩

તે

વા ને ખચર્

િજ લા

પતર્ક તૈયાર કરવાના, ગર્ાન્ટ રજી ટર િનભાવવાનું યુ.ટી.સી. તૈયાર કરવાના

કક્ષાએ

કચેરીને લગતા તમામ કમર્ચારીઓના પગાર બીલો, કપાતને લગતા તમામ

ઉપર મુજબ

ી આર.આર.જાદવ
ઇચા.સીનીયર કલાકર્ (િહસાબી)

રજી ટરો અધ્યતન િનભાવવા તેમજ ઓડીટ પેરા અંગેની કામગીરી, મંડળીને
લગતી ઉપર જણા યા મુજબની તેમજ તે િસવાય લાગુ પડતી તમામ કાયર્વાહી
કરવાની કામગીરી,
કચેરીના
૪

૫

િજ લા
કક્ષાએ

િજ લા
કક્ષાએ

કમર્ચારીઓની

રજા

મંજુર

કરવાની,

સેવાપોથી

જાળવવાની,

મહેકમ/મીટીંગની કામગીરી, િવ તરણ અિધકારી ીની પર્વાસ ડાયરી મંજુર
કરવાની, કમર્ચારીઓના ઈન્કર્ીમેન્ટ મંજુર કરવાની તથા અન્ય તમામ વહીવટી

ઉપર મુજબ

કામગીરી કરવાની, ટેશનરીને લગતી, પેન્શન પેપરો તૈયાર કરવાની કામગીરી.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર ી સ પે તે કામગીરી

ઉપર મુજબ

ી બી.બી. પિઢયાર
જુનીયર કલાકર્ (વહીવટ)

ી મતી આર.એ.પટે લ,પ ાવાળા

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૭ (િનયમ સંગર્હ-૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડર્,પિરષદ,સિમિતઓ અને અન્ય સં થાઓનુ ં પતર્ક
૭.૧

જાહેર તંતર્ને લગતાં બોડર્,પિરષદો,સિમિતઓ અને અન્ય મંડળો અંગેની િવગત નીચેના નમુનામાં
આપો.
માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનુ નામ અને સરનામુ
માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનો પર્કાર
(બોડર્,પિરષદ,સીમિતઓ,અન્ય મંડળો)

જી લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દર્નગર.
પંચાયતી રાજ

માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાનો ટૂંકો પિરચય (સં થાના

૧૯૬૩ થી અમલ ચાલુ છે .ગર્ામ્ય િવકાસ કાયર્કર્મ

વષર્,ઉદે શ,/મુખ્ય પર્વ ૃિતઓ)

તેનો ઉદે શ છે .

માન્યતા પર્ાપ્ત સં થાની ભ ૂિમકા(સલાહકાર,
સંચાલક,કાયર્કારી,અન્ય)

-

માળખાનુ અને સભ્ય બંધારણ

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩

સં થાના વડા

િજ લા િવકાસ અિધકારી-સુરેન્દર્નગર.

મુખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામાં

િજ લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દર્નગર.

બેઠકોની સંખ્યા

-

શુ જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શક છે ?

-

શું બેઠકોની કાયર્ન ધ તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

-

બેઠકોની કાયર્ન ધ જનતાને ઉપ બધ છે ? જો તેમ
હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્ધિતની માિહતી

-

આપો.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૮ (િનયમ સંગર્હ-૭)
સરકારી માિહતી અિધકારીઓનાં નામ,હોદો અને અન્ય િવગતો
૮.૧ જાહેર તંતર્ના સરકારી માિહતી અિધકારીઓ,મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય
(એપલેટ)સતાિધકારી િવશેની સંપકર્ માિહતી નીચેના નમ ૂનામાં આપો.
મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારી
અનુ.નં.
૧

નામ
ી ભવાનીિસંહ
બી.પિઢયાર

હોદો

એસ.ટી.ડી.કોડ

જુનીયર ક્લાકર્ (વહીવટ)

૦૨૭૫૨

ફોન નંબર
કચેરી

ઘર

૨૮૨૮૬૩

-

ફેકસ
-

ઇમેઇલ
-

સરનામુ
સહકાર શાખા, િજ.પં, સુરેન્દર્નગર.

સરકારી માિહતી અિધકારી
અનુ.નં.
૧

નામ
ી એલ.કે.મકવાણા

હોદો

એસ.ટી.ડી.કોડ

િસિનયર ક્લાકર્ (વહીવટ)

૦૨૭૫૨

ફોન નંબર
કચેરી

ઘર

૨૮૨૮૬૩

-

ફેકસ
-

ઇમેઇલ
-

સરનામુ
સહકાર શાખા, િજ.પં, સુરેન્દર્નગર.

િવભાગીય એપેલેંટ (કાયદા) સ ા અિધકારી
અનુ.નં.
૧

નામ
ી બી.એન.દવે

હોદો

એસ.ટી.ડી.કોડ

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર ી

૦૨૭૫૨

ફોન નંબર
કચેરી

ધર

૨૮૨૮૬૩

-

ફેકસ
-

ઇમેઇલ
-

સરનામુ
સહકાર શાખા, િજ.પં, સુરેન્દર્નગર.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૯
િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં અનુસરવાની કાયર્પ િત
જુદા જુદા મુદાઓ અંગે િનણર્ય લેવા માટે કઇ કાયર્ પ િત અનુસરવામાં આવે છે ?
૯.૧

(સિચવાલય િનયમ સંગર્હ અને કામકાજના િનયમોના િનયમ સંગર્હ ,અન્ય િનયમો સહકારી અિધિનયમ ૧૯૬૧ નો કાયદા કાનુન ની કલમો મુજબ
/િવિનયમો વગેરેનો સંદભર્ ટાંકી શકાય)

૯.૨

અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ િનણર્ય લેવા માટે ની દ તાવેજી કાયર્પ િતઓ/ ઠરાવેલી

સહકારી અિધિનયમ ૧૯૬૧ નો કાયદા મુજબ તથા સરકાર ના િનયમો, ઠરાવો,

કાયર્પ િતઓ/િનયત માપદં ડો/ િનયમો કયા કયા છે ? િનણર્ય લેવા માટે ક્યા ક્યા તરે િવચાર

પરીપતર્ો, અને જી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઇઓને અનુસરીને કમચ
ર્ ારી/અિધકારી

કરવામાં આવે છે ?

ારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે .

૯.૩

િનણર્યને જનતા સુધી પહ ચાડવાની કઇ યવ થા છે . ?

પતર્ યવહાર ારા

૯.૪

િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં

િવ તરણ અિધકારી ી સહકાર

ના મંત યો લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ કયા છે ?

૯.૫ િનણર્ય લેનાર અંિતમ સતાિધકારી કોણ છે .
૯.૬

અગત્યની બાબતો પર જાહેર સતાિધકારી ધ્વારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે તેની માિહતી

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર ી
લાગુ પડત ું નથી.

અલગ રીતે નીચેના નમુનામા આપો

કર્મ નંબર
ના પર િનણય
ર્ લેવાનાર છે તે િવષય
માગર્દશક
ર્ સ ૂચન / દીશા િનદેર્ શ જો કોઇ હોય તો
અમલની પર્િકર્યા
િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીઓનો હોદો
ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપકર્ અંગેની માિહતી
જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યાઅને કેવી રીતે અપીલ કરવી?

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૦
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુિ તકા
(િડરે કટરી)
૧૦.૧ નીચેના નમુનામાં િજ લાવાર માિહતી આપો.
અનુ.નં

નામ

૧

ી બી.એન.દવે

૨

ી એલ.કે.મકવાણા

૩

ી આર.આર. જાદવ

૪

ી બી.બી.પિઢયાર

૫

ી મતી આર.એ.પટેલ

હોદો
મદદનીશ િજ લા
રજી ટર્ાર ી
સીનીયર ક્લાકર્
(વહીવટ)
ઈચા. સીનીયર
ક્લાકર્ (િહસાબી)
જુનીયર કલાકર્
(વહીવટ)
પ ાવાળા

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

-

-

-

સહકારશાખા, જી લા પંચાયત,

૨૮૨૮૬૩

-

-

-

સહકારશાખા, જી લા પંચાયત,

૦૨૭૫૨

૨૮૨૮૬૩

-

-

-

સહકારશાખા, જી લા પંચાયત,

૦૨૭૫૨

૨૮૨૮૬૩

-

-

-

સહકારશાખા, જી લા પંચાયત,

૦૨૭૫૨

૨૮૨૮૬૩

-

-

-

સહકારશાખા, જી લા પંચાયત,

ડી.કોડ

કચેરી

ઘર

૦૨૭૫૨

૨૮૨૮૬૩

૦૨૭૫૨

સુરેન્દર્નગર

સુરેન્દર્નગર
સુરેન્દર્નગર
સુરેન્દર્નગર
સુરેન્દર્નગર

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૧
િવિનમયમાં જોગવાઇ કયાર્ મુજબ મહેનતાણાની પ િત સિહત દરે ક અિધકારી અને
કમચ
ર્ ારીને મળતુ માિસક મહેનતાણું
૧૧.૧ નીચેના નમુનામા માિહતી આપો
િવિનમયમાં
અનુ.
નં.

નામ

હોદો

માિસક

વળતર/વળતર

જણા યા મુજબ

મહેનતાણું

ભથ્થુ

મહેનતાણુ નકકી
કરવાની કાયર્પ િત

મદદનીશ
૧

ી બી.એન.દવે

િજ લા

૫૫૩૩૫.૦૦

-

આર.ઓ.પી.

૪૯૯૨૪.૦૦

-

આર.ઓ.પી.

-

-

આર.ઓ.પી.

૭૮૦૦.૦૦

-

સરકાર ીના ઠરાવ

૧૫૦૪૬.૦૦

-

આર.ઓ.પી.

રજી ટર્ાર ી
સીનીયર
૨

ી એલ.કે.મકવાણા

ક્લાકર્
(વહીવટ)
સીનીયર

૩

જગ્યા ખાલી છે .

ક્લાકર્
(િહસાબી)
જુનીયર

૪

ી બી.બી. પિઢયાર

કલાકર્
(વહીવટ)

૫

ી મતી
આર.એ.પટેલ

પ ાવાળા

સ

૨૦૦૯ મુજબ

સ

૨૦૦૯ મુજબ

સ

૨૦૦૯ મુજબ

મુજબ
સ

૨૦૦૯ મુજબ

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૨( િનયમ સંગર્હ-૧૧)
પર્ત્યેક સં થાને ફાળાવાયેલ અંદાજપતર્
તમામ યોજનાઓ,સ ૂિચત ખચર્ અને કરે લ ચુકવણી અંગે અહેવાલોની િવગતો િવકાસ,િનમાર્ણ અને તકનીકી કાય અંગે જવાબદાર જાહેર તંતર્ માટે
જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પર્વ ૃિતઓ માટે અંદાજપતર્ની િવગતોની માિહતી નીચેના નમુનામાં આપો.
વષર્ ૨૦૧૪-૨૦૧૫

અનુ.નં

યોજનાનુ
નામ /સદર

પર્વ ૃિત શ
પર્વ ૃિત

કયાર્ની
તારીખ

પર્વ ૃિતના અંતની

સ ૂિચત

અંદા લ તારીખ

રકમ

મંજૂર

ટી કરે લ /ચ ૂકવેલ

થયેલ

રકમ (હપ્તાની

રકમ

સંખ્યા)

છે લા વષર્નો
ખરે ખર ખચર્

ં વતા માટે સંપ ૂણર્
કાયર્ની ગુણ
પણે કામગીરી માટે જવાબદાર
અિધકારી

લાગુ પડત ું નથી.

અન્ય જાહેર તંતર્ો માટે
અનુ.નં

સદર

સુિચત અંદાજપતર્

મંજુર થયેલ અંદાજપતર્

ટી કરે લ ચુકવેલ રકમ (હપ્તાની
રકમ)

કુલ ખચર્

લાગુ પડત ું નથી.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૩
સહાયકી કાયર્કર્મોનાં અમલ અંગેની પધ્ધિત
૧૩.૧

નીચેનાં નમુના મુજબ માહીતી આપો.
કાયર્કર્મ/ યોજનાનું નામ

લાગુ પડત ુ નથી.

કાયર્કર્મ/ યોજનાનો સમયગાળો

લાગુ પડત ુ નથી.

કાયર્કર્મનો ઉ ે શ

લાગુ પડત ુ નથી.

કાયર્કર્મનાં ભૌિતક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો (છે લા વષર્ માટે)

લાગુ પડત ુ નથી.

લાભાથીર્ની પાતર્તા

લાગુ પડત ુ નથી.

લાભ અંગેની પુવર્જ રીયાતો

લાગુ પડત ુ નથી.

કાયર્કર્મનો લાભ લેવાની પધ્ધિત

લાગુ પડત ુ નથી.

પાતર્તા નક્કી કરવા અંગેનાં માપદં ડો

લાગુ પડત ુ નથી.

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં
આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાર્વવી.

લાગુ પડત ુ નથી.

સહાયકી િવતરણની કાયર્પધ્ધિત

લાગુ પડત ુ નથી.

અરજી કયાં કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કરવો.

લાગુ પડત ુ નથી.

અરજી ફી ( લાગુ પડત ુ હોય ત્યાં)

લાગુ પડત ુ નથી.

અન્ય ફી ( લાગુ પડતુ હોય ત્યાં)

લાગુ પડત ુ નથી.

અરજીપતર્કનો નમુનો ( લાગુ પડત ુ હોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી
કરી હોય તો અરજદારે અરજીમાં શું શું દશાર્વવું તેનો ઉ લેખ કરો.)

લાગુ પડત ુ નથી.

બીડાણોની યાદી ( પર્માણપતર્ો/ દ તાવેજો)

લાગુ પડત ુ નથી.

બીડાણોનો નમુનો

લાગુ પડત ુ નથી.

પર્કર્ીયાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયાં સંપકર્ કરવો.

લાગુ પડત ુ નથી.

ઉપલબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ધટક કક્ષા વગેરે

વા િવિવધ

તરોએ

લાગુ પડત ુ નથી.

નીચેના નમુનામાં લાભાથીર્ઓની યાદી
કર્મ
નં./
કોડ

લાભાથીર્નું નામ

સહાય

માતા-

કી ની

િપતા/

રકમ

વાલી

સરનામું

પસંદગીનો
માપદં ડ

િજ લો

શહેર

નગર/ગા
મ

લાગુ પડત ુ નથી.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૪ (િનયમ સંગર્હ-૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો,પરિમટ કે અિધકૃિત મેળવનારની િવગતો
કાયર્કર્મનુ નામ

લાગુ પડત ુ નથી.

પર્કાર( રાહત/પરિમટ/અિધકૃિત)

લાગુ પડત ુ નથી.

ઉદે શ

લાગુ પડત ુ નથી.

નકકી કરે લ લ યાંક (છે લા વષર્ માટે)

લાગુ પડત ુ નથી.

પાતર્તા

લાગુ પડત ુ નથી.

પાતર્તા માટે ના માપદં ડો

લાગુ પડત ુ નથી.

પ ૂવર્ જ િરયાતો

લાગુ પડત ુ નથી.

લાભ મેળવવાની પ િત

લાગુ પડત ુ નથી.

રાહત/પરિમટ/અિધકૃિતની સમયમયાર્દા

લાગુ પડત ુ નથી.

અરજી ફી (લાગેુ પડતુ હોયત્યાં)

લાગુ પડત ુ નથી.

બીડાણોની યાદી(પર્માણપતર્ો / દ તાવેજો)

લાગુ પડત ુ નથી.

િબડાણોનો નમુનો

લાગુ પડત ુ નથી.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૫ (િનયમ સંગર્હ-૧૪)
કાય કરવા માટે નક્કી કરે લા ધોરણો
૧૫.૧

િવિવધ પર્વ ૃિ

/ કાયકર્
ર્ મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નક્કી કરે લ ધોરણોની િવગતો આપો.

અનુ.નં. નામ
૧

પર્વ ૃિતઓ

હો ો

ી બી.એન.દવે

મદદનીશ િજ લા
રજી ટર્ાર ી

િવગતો

સહકારશાખાને લગતા તમામ દ તાવેજો
સહકારશાખાને લગતા િનયમો ઠરાવો મંડળીની ન ધણી તથા પેટા િનયમોમાં સુધારા મંજુર

૨

ી એલ.કે.મકવાણા

સીનીયર ક્લાકર્
(વહીવટ)

કરવાની, મંડળીઓની મુલાકાતે/તપાસણી કરવાની િવ તરણ અિધકારી ી સહકારની મીટીંગ
બોલાવી કામગીરીની સમીક્ષા કરવાની કામગીરી,

માિસક/િતર્માસીક માિહતીના પતર્કો તૈયાર કરી

વડી કચેરીએ રજુ કરવાની કામગીરી. તથા મંડળીને લગતી તમામ પર્કારની કામગીરી કરવાની.

૩

ી આર.આર.જાદવ

ઈચા. સીનીયર ક્લાકર્
(િહસાબી)

સહકાર શાખાને લગતા િનયમો ઠરાવો િહસાબી કામગીરી

વી કે રિજ ટર્ાર ીની કચેરી ગાંધીનગર

તરફથી આવતી ગર્ાન્ટ િજ લા િતજોરીમાં જમા કરાવી

તે તાલુકા કક્ષાએ જ રીયાત મુજબ

ફાળવવાની તેના િહસાબ િનભાવવા

વા ને ખચર્ પતર્ક તૈયાર કરવાના, ગર્ાન્ટ રજી ટર િનભાવવાનું

યુ.ટી.સી. તૈયાર કરવાના કચેરીને લગતા તમામ કમર્ચારીઓના પગાર બીલો, કપાતને લગતા
તમામ રજી ટરો અધ્યતન િનભાવવા તેમજ ઓડીટ પેરા અંગેની કામગીરી, મંડળીને લગતી ઉપર
જણા યા મુજબની તેમજ તે િસવાય લાગુ પડતી તમામ કાયર્વાહી કરવાની કામગીરી,

૪

૫

ી બી.બી. પિઢયાર
ી મતી
આર.એ.પટેલ

જુનીયર કલાકર્
(વહીવટ)
પ ાવાળા

કચેરીના કમર્ચારીઓની રજા મંજુર કરવાની, સેવાપોથી જાળવવાની, મહેકમ/મીટીંગની, િવ તરણ
અિધકારી ીની પર્વાસ ડાયરી મંજુર કરવાની, કમર્ચારીઓના ઈન્કર્ીમેન્ટ મંજુર કરવાની તથા અન્ય
તમામ વહીવટી કામગીરી કરવાની, ટેશનરીને લગતી, પેન્શન પેપરો તૈયાર કરવાની કામગીરી.
મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર ી સ પે તે કામગીરી

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૬ (િનયમ સંગર્હ-૧૫)
વીજાણુ પે ઉપલબ્ધ માિહતી
૧૬.૧

૧

વીજાણુ પે ઉપલબ્ધ િવિવધ યોજનાઓની માિહતીની િવગતો આપો.

લાગુ પડતુ નથી.

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

પર્કરણ-૧૭ (િનયમ સંગર્હ-૧૬)
માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલભ્ય સવલતોની િવગતો
૧૭.૧ લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો,પ િતઓ અથવા સવલતો
કચેરી ગર્ંથાલય

વી કે,

સહકારી કાયદા અંગેના પુ તકો લગત કમર્ચારી પાસે રાખવામાં આવેલ
છે .

નાટક અને શો
વતર્માનપતર્ો

<—>

પર્દશર્નો
નોટીસ બોડર્

નોટીસ બોડર્ ઉપર િવગતો મુકવામાં આવે છે .

કચેરીમાં રકડર્ન ું િનરીક્ષણ

કચેરીમાં યવિ થત રે કડર્ િનભાવવામાં આવે છે .

દ તાવેજોની નકલો મેળવવાની

પેટા િનયમોની નકલ મંડળી તરફથી માંગવામાં આવે ત્યારે િનયમ

પ િત

મુજબ આપવામાં આવે છે .

ઉપલભ્ય મુ઼િદર્ત િનયમસંગર્હ

ઉપલબ્ધ છે .

જાહેર તંતર્ની વેબસાઇટ

કાયર્રત છે .

જાહેર ખબરનાં અન્ય સાધનો

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર,
સહકારી મંડળીઓ(પંચાયત),
સુરેન્દર્નગર.

સંપકર્ની માહીતી
શાખાનુ ં નામ

સહકાર શાખા

શાખાનુ ં સરનામુ ં

િજ લા પંચાયત કચેરી,સુરેન્દર્નગર Ð ૩૬૩૦૦૧

મુખ્ય સંપકર્ અિધકારી

મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર ી

ફોન નંબર

૦૨૭૫૨ Ð ૨૮૨૮૬૩

ફેક્સ નંબર

૦૨૭૫૨ - ૨૮૩૪૦૨

શાખાના વહીવટી અિધકારીઓ
અનુ.ં

વહીવટી અિધકારીનુ ં

નં.

નામ

૧

ી બી.એન.દવે

હો ો
મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર ી

ફોન નંબર

ફેક્સ

કચેરી

નંબર

૦૨૭૫૨-

૦૨૭૫૨-

૨૮૨૮૬૩

૨૮૩૪૦૨

મોબાઈલ નંબર
૯૮૭૯૦૭૭૭૬૮

