ુ ા નં.-1 યવ થા તં , કાય અને ફ2જો.
1.

હ2તં

ઉ ે શ / હ ુ.:

કચેરીઃ- સહકાર શાખા, િજ લા પંચાયત, ગોધરા.
કચેરીના વડાઃ- મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર, સ.મં, િજલલા પંચાયત, પંચમહાલ ગોધરા (વગર્-ર)
સ૨નામુઃ- સહકાર શાખા િજ લા પંચાયત, પંચમહાલ ગોધરા. િસિવલ લાઈન્સ પીન કોડ નં.૩૮૯૦૦૧.
ટે લીફોન નંબ૨ :-(કચેરી) ૦ર૬૭ર રપ૩૩પ૯, (રહેઠાણ)૦ર૬પ ૬પ૩૩પર૭
ફેકસ:- મો.૯૯રપર૯૪૯૮૭

મદદનીશ િજ લા રિજ ટર્ારની કચેરીમાં, િજ લા ની ગર્ામ્ય કક્ષાની અને કચેરીના અિધકાર મુજબની સહકારી મુજબની સહકારી મંડળીઓની ન ધણી ની કામગીરી, િજ લા ની ગર્ામ્ય કક્ષાની અને
અિધકાર પરત્વેની સહકારી મંડળીઓ ની પેટા િનયમ સુધારા-વધરાની કામગીરી, િજ લાની ગર્ામ્ય કક્ષાની અને અિધકાર પરત્વેની સહકારી મંડળીઓના વહીવટી પ ૂ ોનો િનકાલ કરવાની
કામગીરી, સહકારી મંડળીઓની વાષર્િક સાધારણ સભા િનયત સમયમાં ભરાય તે અંગે ની, િજ લાની ગર્ામ્ય કક્ષાની અને અિધકાર પરત્વેની સહકારી મંડળીઓમાં ગુજરાત સહકારી મંડળીઓનાં
કાયદો તથા અિધિનયમ અમલ કરાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે .તથા ગુજરાત સહકારી મંડળીઓનાં કાયદો ૧૯૬૧ તથા ગુજરાત સહકારી મંડળીઓનાં અિધિનયમ-૧૯૬પ ની જોગવાઈઓ
મુજબ કામગીરી/અમલીકરણ કરવામાં આવે છે .સરકાર ીના ઠરાવો, પિરપતર્ો તથા િનયમો મુજબ સુપ ૂત થયેલ કામગીરી કરવામાં આવે છે .
તં

ંુ ુ રં દશી5 :ંુ -

સહકાર શાખા ઘ્વારા ઉપર દશાર્વેલ િવગતે િજ લા ની ગર્ામ્ય કક્ષાની અિધકાર પરત્વે ની સહકારી મંડળીઓની ન ધણી, સહકારી મંડળીઓના પેટા િનયમમાં સુધારા-વધારા સ.મં.ઓની વાિષઁક
સાધારણ સભા િનયત સમયમાં ભરાય તે જોવાની તથા સહકારી મંડળીઓના વહીવટી પર્ નોના િનકાલ અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે .
ૂ ો ઈિતહાસ અને તેની 2ચનાનો સંદભઃહ2 તં નો ં ક
િજ લા પંચાયત, પંચ. ગોધરા અંતગર્ત સહકાર શાખા તરીકે કાયાર્િન્વત છે .શાખાના વડા તરીકે મદદનીશ િજ લા રિજ ટર્ાર છે .કચેરીમાં પારા-ર.૧ માં દશાર્વેલ તમામ કામગીરીઓ હાથ ધરવામાં

આવે છે .િસ.કલાકર્ તથા જુ .કલાકર્ ઘ્વારા ઉકત િવષયક કામગીરી રજુ કરવામાં આવે છે .
હ2 તં ની ફ2જોઃતંતર્ એ બજાવવાની થતી ફરજો તેણે કરવાના કાય મુજબ હોઈ પેરા ર.પ મુજબ ફરજો છે .મદદનીશ િજ લા રિજ ટર્ાર, સ.મં, િજ.પં, પંચ.ગોધરા ની મુખ્ય પર્વ ૃિ ઓ અને કાય નીચે મુજબ છે .
(૧) િજ લાની ગર્ામ્ય કક્ષાની અને કચેરીના અિધકાર મુજબની સશકારી મંડળીઓની ન ધણી ની કામગીરી, સહકારી મંડળીઓનાં પેટા િનયમ સુધારા-વધારા ની કામગીરી.
(ર) સહકારી મંડળીઓની વાિષઁક સાધારણ સભા િનયત સમયમાં ભરાય તે જોવાની.
(૩) િજ લાની ગર્ામ્ય કક્ષાની અને અિધકાર પરત્વે ની સહકારી મંડળીઓનાં વહીવટ પર્ નોના િનકાલ કરવાની.
(૪) િજ લાની ગર્ામ્ય કક્ષાની અને અિધકાર પરત્વે ની સહકારી મંડળીઓનાં ગુજરાત સહકારી મંડળીઓનાં કાયદો-૧૯૬૧ ની જોગવાઈઓ મુજબ કામગીરી/અમલીકરણ.
(પ) ગુજરાત સહકારી મંડળીઓનાં કાયદો-૧૯૬૧ તથા ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ નાં અિધિનયમ-૧૯૬પ ની જોગવાઈઓ મુજબ કામગીરી/અમલીકરણ.
(૬) સરકાર ીના ઠરાવો, પિરપતર્ો તથા િનયમો મુજબ સુપ ૂત થયેલ કામગીરી કરવામાં આવે છે .
તં

વારા આ5વામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને િવવ2ણઃ-

(૧) સહકારી મંડળીઓની ન ધણી.
(ર) સહકારી મંડળીઓના પેટા િનયમોમાં સુધારા-વધારા.
(૩) સહકારી મંડળીઓનુ ં પુનઃ જીવન
(૪) સહ. મંડળીઓની વાિશઁક સાધારણ સભાનો મુદત વધારો.
(પ) સહકારી મંડળીઓનુ ં િવભાજન એકતર્ીકરણ પાંતર.
સં થાગત માળખાનો આલેખઃિજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા.
|
|

v
મદદનીશ િજ લા રજી ટર્ાર (સહકાર શાખા)

હ2 તં ૂની અસ2કા2કતા અને કાય મતા વધા2વા માટની લોકો પાસેથી અપે ાઓ.:(૧) ગુજરાત સહકારી મંડળીઓનો કાયદો તથા િનયમો ની જાણકારી લોકો સુધી પહ ચે અને તે મુજબ તેનો લાભ મેળવે તે જ રી છે .
(ર) જાહેર કામગીરીમાં બીન જ રી હ તક્ષેપ ન કરે .
(૩) કાયદા તથા િનયમોની જોગવાઈઓનુ ં ઉ લંઘન ન કરે .
લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને 5 ધિતઓઃકચેરી ઘ્વારા કરવામાં આવતાદ કામો અંગે ની ફિરયાદ અરજી રજુ આત ઘ્વારા લઈ યોગ્ય તપાસ હાથ ધરી પગલા લેવામાં આવે છે .
ગર્ામ્ય કક્ષાએ સશકારી પ ૂવ ૃિ

ની જાણકારી તથા િવકાસ માટે સેિમનાર/પર્દશર્નો/વતમ
ર્ ાન પતર્ો ઘ્વારા લોક સહયોગ મેળવી શકાય છે .િજ લા કક્ષાએ યોગ્ય રજુ આત નાગિરક સુિવધા કેન્દર્ની

સેવા ઉપલબ્ધ છે .
સેવા આ5વાના દખરખ િનયં ણ અને

હ2 ફ રયાદ િનવા2વા માટ ઉ5લ ધ તં ઃ-

કચેરી ઘ્વારા હાથ ધરાતા કામો આપવામાં આવતી સેવાઓ િવગેરે માટે દે ખરે ખ અને િનયંતર્ણ તથા જાહેર ફિરયાદ િનવારવા માટે નીચે મુજબની યવ થા ઉપલબ્ધ છે .
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાના વહીવટી વડા િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના િનયંતર્ણ હેઠળ િવિવધ શાખાઓ પૈકી સહકાર શાખા કાયાર્િન્વત છે . ના શાખાઘ્યક્ષ મદદનીશ િજ લા રિજ ટર્ાર
છે .તેમના હાથ નીચે સીનીયર કલાકર્ તથા જુિનયર કલાકર્ ફરજ બજાવે છે . જાહેર ફિરયાદ િનવારણ માટે યિકત થાિનક કક્ષાએ મદદનીશ િજ લા રિજ ટર્ાર ીને રજુઆત કરી શકે છે .તેઓની
ઉપર ઉપલી કક્ષાએ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, િનયંતર્ણ અિધકારી છે .
ુ ય કચેર અને

ુ દા

ુ દા તરોએ આવેલી અ ય કચેર ઓના સ2નામાઃ-

મુખ્ય કચેરી :- સહકાર શાખા, િજ લા પંચાયત, પંચમહાલ ,ગોધરા.
કચેરીનો સમય :કચેરી શ થવાનો સમય :- સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે
કચેરી બંધ થવાનો સમય :- સાં

૬.૧૦ કલાકે.

ુ ા -2 અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફ2જો.

(1).મદદનીશ

લા ર

ાર ી, સહકાર મંડળ ,

.પં, પંચમહાલ,ગોધરા.

સરકાર ીના ખેતી વન અને સહકાર િવભાગ,ગાંધીનગર નાં તા.૩૧-૮-૮૧ ના ઠરાવ પર્માણે જીએ/એસકેએસ/૧૧૭/૮૧/સીએસએ/૪૯૭૮-૪રર૯-ડી થી સહકારી કાયદાની કલમ નં.૯,
૧૦,૧૧,૧ર,૧૩,૧પ,૧૭,૧૮,૧૯,ર૧,ર૪,૭પ,૭૭,૭૮ અને ૧૧પ અન્વયે સ ાઓ સોપેલ છે .
સરકાર ીના કૃિષ સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગનાં પતર્ક સીડીએ/૧૧૮૮/ર૯ર૩-જ/ તા.ર૩-૧૧-૯રથી મદદનીશ જી લા રજી ટર્ાર ી નાં જોબચાટર્ મુજબ દર માસે ૪ સહકારી મંડળીઓની
તપાસણી, ૪ સહકારી મંડળીઓની મુલાકાત આ ઉપરાંત િવ તરણ અિધકારી(સહકાર) ની તપાસણી / મુલાકાત તથા તાલીમ વગ ની તપાસણી કરવાની રહે છે .
(ર).સીનીયર કલાક :જી લામાંથી મળતી સહકારી મંડળીઓની ન ધણી ની દરખા તો તથા પે.િન. સુધારા-વધારા ની દરખા તો ની ચકાસણી કરી મદદ. જી લા રજી ટર્ાર ી, મારફતે જી લા ખેત ઉત્પાદન સહકાર
અને નાનીિસંચાઈ સિમિતમાં રજુ કરવી.
સહકારી મંડળીઓનાં ઈન્ પેકશન / મુલાકાત નાં દુર તી રીપોટર્ મેળવવા િવ.અિધ.(સહકાર) ની રોજનીશી મંજુર કરવી. દફતરે સહકારી મંડળીનુ ં ન ધણી રજી ટર, સહકારી મંડળીઓના પે.િન.
સુધારા-વધારાનુ ં મંજુરી રજી ટર, ન ધણી દરખા તોનું મુવમેન્ટ રજી ટર વાિષઁક સાધારણ સભાનું રજી ટર યવિ થત રીતે િનભાવવામાં આવે છે .
(3). ુ નીયર કલાક :મહેકમ, વહીવટ તથા િહસાબ ને લગત કાયવ
ર્ ાહી ની ન ધ તૈયાર કરી તથા ક ટોડીયન ઓફ પેપર અંગેની કામગીરી કરવી. કમર્ચારીઓનાં પગાર બીલો તથા સવીર્સ રે કોડર્ ની જાળવણી ની
િનભાવણી કરવી. અંદાજપતર્ તૈયાર કરવુ,ં તાલીમવગ નુ ં સંચાલન તથા વહીવટી કામગીરી કરવી.

ુ ા -3 દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સ હત િનણય લેવાની

ના પર િનણય
ર્ લેવાનાર છે તે િવષય

ુ 2વાની કાયર તી.
યામાં અ સ

પર્કરણ-ર ના ર.પ અંગેના કાય ના સંદભેર્.

માગર્દશર્ક/સુચન/િદશા િનદેર્ શ કોઈ હોય તો.

કાય ના પ ૂકાર મુજબ લાગુ પડતા િનયમો સરકારી ઠરાવો, કાયદા અને સુચનાઓ.

અમલની પ ૂિકર્યા.

સરકાર ી એ વખતોવખત નકકી કયાર્ મુજબ કે યોજના મુજબ.

િનણય
ર્ લેવાની કાયર્વાહીમાં સંકળાયેલા અિધકારી નો હો ો.

૧). મદદનીશ િજ લા રિજ ટર્ાર. ર). િજ લા િવકાસ અિધકારી.

ઉપર જણાવેલ અિધકારીંઓના સંપકર્ અંગે ની માિહતી જો િનણય
ર્

અ.નં.૧ અને ર માટે િજ લા પંચાયત, પંચ ગોધરા અ.નં.૧ ના સામે અ.નં.ર ને અપીલ

થી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કેવી રીતે અપીલ કરવી.

કરવાની રહે છે .

ુ ા -4 પોતાના કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલા ધો2ણો.

નાગિરક અિધકાર પતર્ મુજબ લોકો તરફથી મળતી અરજીઓનાં િનકાલ માટે નીચે મુજબન ધોરણો નકકી કરવામાં આવેલ છે .

અ.નં

િવગત

િનકાલ મયાદા દવસ

૧.

સહકારી મંડળીની ન ધણી

૬૦ િદવસ

ર.

સહકારી પે.િન. સુધારા બાબત

૩૦ િદવસ

૩.

સહકારી એકતર્ીકરણ / િવભાજન

૬૦ િદવસ

૪.

સહકારી વાિષઁક સાધારણ સભાની મુદૃતમાં વધારો

૧૦ િદવસ

પ.

સહકારી મંડળીઓ ને પુનઃ જીવીત

૬૦ િદવસ

૬.

સુચીત સહકારી મંડળીના ખાતામાંથી નાણાં ઉપાડવા બાબત.

૧૦ િદવસ

ુ ા -5 પોતાના કાય બ વવા માટ પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળના અથવા કમચાર ઓ વારા ઉ5યોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનયમો,
િનયમ સં ૂહો અને રકડ.

૧) ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ નો કાયદો-૧૯૬૧
ર) ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ નો અિધિનયમ-૧૯૬પ
૩) ગુજરાત પંચાયત સેવા િનમણુકં સ ાિધકારી બાબતના િનયમો-૧૯૬૭
ુ ં િનયમો-૧૯૬૪
૪) ગુજરાત પંચાયત સેવા વતર્ણક
પ) ગુજરાત પંચાયત સેવા નોકરીની બદલી િનયમો-૧૯૬૮
૬) ગુજરાત પંચાયત સેવા પરચુરણ રજા, ખાસ રજા, હકકરજાના િનયમો-૧૯૬૬
૭) ગુજરાત પંચાયત સેવા નોકરીની શરતો િનયમો-૧૯૭૭
૮) ગુજરાત પંચાયત સેવા િસિનયોરીટી, પગારભથથા ના િનયમો-૧૯૬પ
૯) ગુજરાત સેવા બઢતીના િનયમો-૧૯૭૪
૧૦) ગુજરાત સેવા િશ ત અને અપીલના િનયમો-૧૯૬૪
૧૧) ગુજરાત પંચાયત સેવા સામાન્ય પર્ોવીડંન્ડ િનયમો-૧૯૭૧
૧ર) ગુજરાત પંચાયત સેવા પેન્શન િનયમો-૧૯૭૬
૧૩) આકિ મક િનયમો.
૧૪) સરકાર ીના ઠરાવો અને પિરપતર્ો.

ુ નાઓ,
ચ

ુ ા -6 પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળ હોય તેવા દ તાવેજોના વગ

અ.નં.

ંુ 5 ક.

દ તાવેજ ંુ નામ એક લીટ માં

દ તાવેજ ની ક ા

દ તાવેજ મેળવવાની કાય પ ધિત

નીચેની ય કત ઓ પાસે છે તેના
િનયં ણ માં છે .

૧

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ નો કાયદો ૧૯૬૧

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

ર

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ નો અિધિનયમ ૧૯૬પ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

૩

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા િનમણુકં સતાિધકારી

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

બાબતના િનયમો ૧૯૬૭
૪

સરકારી પર્ેસ

ું િનયમો ૧૯૬૪
ગુજરાત પંચાયત સેવા વતર્ણક

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

પ

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા નોકરીની શરતો િનયમો

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

૧૯૬૮
૬

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પરચુરણ રજા, ખાસ રજા,
હકકરજાના િનયમો ૧૯૬૬

૭

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા નોકરીની શરતો િનયમો
૧૯૭૭

૮

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા િસિનયોરીટી, પગાર ભથ્થા
ના િનયમો ૧૯૬પ

૯

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત સેવા બઢતીના િનયમો ૧૯૭૪

૧૦

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત સેવા િશ ત અને અપીલના િનયમો ૧૯૬૪ સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

૧૧

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા સામાન્ય પર્ોવીડંન્ડ િનયમો

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

૧૯૭૧
૧ર

સરકારી પર્ેસ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પેન્શન િનયમો ૧૯૭૬

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

૧૩

સરકારી પર્ેસ

આકિ મક િનયમો.

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

૧૪

સરકારી પર્ેસ

સરકાર ીના ઠરાવો અને પિરપતર્ો

સરકારી પર્ેસ

સરકારી પર્ેસ

ુ ા -7 િનિત અથવા અમલીક2ણના

ડત2ના સબંધમાં જનતાના સ યો સાથે િવચા2 િવનીમય માટ અથવા તેમના વારા 2 ુ આત માટની િવ યમાન કોઈ

ગોઠવણીની િવગતો.

ઉકત હેત ુ માટે કચેરી નીચેની યવ થાને અનુસરે છે .
િજ લા ખેત ઉત્પાદન સહકાર અને નાની િસંચાઈ સિમિત ઉપરાંત આ કચેરીને પશત
ર્ ી બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે .તથા િનયત ફી ભયાર્થી તેની કાયવ
ર્ ાહી ન ધ લોકો ને મળવાપાતર્ છે .

ુ ા -8 તેના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના હ ુ માટ બે અથવા તેથી વ ુ ય કતઓના બનેલા બોડ, કાઉ સલો, સિમિતઓ અને બી
ુ લી છે ક કમ અથવા તેવી બેઠકોની કાય”ન ધો લકોને મળવાપા

છે ક કમ .

અતર્ેની કચેરીના સીધા િનયંતર્ણ હેઠળ કોઈ સિમિત નથી.પરં ત ુ કચેરીની કામગીરી
િવભાજન/એકતર્ીકરણ તથા સહકારી મંડળીઓનુ ં પુનઃ જીવન

મંડળોની બેઠકો લોકો માટ

વી કે સહકારી મંડળીઓની ન ધણી, સહકારી મંડળીઓનાં પેટા િનયમ સુધારા-વધારા સહકારી મંડળીઓનાં

વી િનિત િવષયક બાબતો િજ લા ખેત ઉત્પાદન સહકાર અને નાની િસંચાઈ સિમિતમાં રજુ કરવામાં આવે છે .સદર સિમિતમાં

મદદનીશ િજલલા રિજ ટર્ાર સહમંતર્ી હોય છે .સિમિતએ લીધેલ િનણર્ય મુજબ કાયવ
ર્ ાહી કરવામાં આવે છે .

ુ ા-9 તથા 10-સહકાર શાખામાં ફરજ બ વતા અિધકાર

ી/કમચાર ઓને મળતા માિસક વેતન િવગે રની મા હતી
ટલીફોન

અ.નં

કમચાર

ંુ નામ

હો ો

પગાર ધોરણ

માિસક ુ લ

ઘર ંુ સરના ંુ

વેતન

ુ તીકા
િવિનમયમાં જણા યા
ુ બ મહતા ંુ ન
જ

નંબર

કરવાની

ધિત

ઇ.ચા. મદદનીશ જી લા
૧.
૩૮

ી એન.એ.પટેલ

૨

ી કે.ડી. શેઠ

રજી ટર્ાર(સ.મં.)
સી.કલાકર્

૬૨૨૦૦
૩૩૩૦૦

૬૬૫૦૦
૩૮૪૦૦

જી.પંચા. કચેરી

ગોધરા
કાલોલ,
જી.પંચમહાલ

૯

ીમતી

પટાવાળા

એલ.બી.બારીઆ

ુ ા -11 તમામ યોજનાઓ,

૩૧૪૦૦

૩૫૮૦૦

પોલીસ

૨૫૩૩૬૦

લાઇન,ગોધરા

ુ ચત ખચ અને કરલી વહચણી 52ના અવલોકનોની િવગતો દશાવતી તેની દરક એજ સીને ફાળવેલ

અતર્ેની કચેરી હ તક કોઈ યોજના ન હોઈ માિહતી શુન્ય છે .

દાજ5

ુ ા -12 ફાળવેલ 2કમો અને એવા કાય મોના લાભાથ ઓની િવગતો સ હત આિથક સહાય કાય મોની અમલ બજવણીની ર ત.

ુદ

ુ દ યોજનાઓ અ વયે

ુદ

ુદ

ૃિતઓ માટ

દાજ5 ની િવગતોની મા હતી વષ 2004-05

યોજનાઓ ન હોઈ માિહતી શુન્ય છે .

ુ ા -13 તેણે આપેલ

ટછાટો, 52વાનગીઓ અથવા અિધ ત
ૃ ીઓ મેળવનારાની િવગતો.

સહકાર શાખા જી લા પંચાયત, પંચમહાલ, ગોધરા ખાતે સહાયકી કાયકર્
ર્ મ સરકાર ી તરફથી ફાળવવામાં આવેલ ન હોઈ અતર્ેની માિહતી શુન્ય છે .

ુ ા -14 િવ

ંુ પે ઉ5લ ય મા હતી

સરકાર ી ઘ્વારા માંગવામાં આવતી માિહતીઓ કોમ્પ્યુટરાઈઝ કરી મોકલવામાં આવે છે .

ુ ા -15
ઉ5લ ધ

હ2 ઉ5યોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોય તો તેવા

થ
ં ાલય અથવા તેના વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો સ હતની મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને

િુ વધાઓને િવગતો.

લોકો ને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પઘ્ધિતઓ અથવા સવલતો

વી કે :-

િજ લા પંચાયત ખાતે નાગરીક સુિવ ા કે ન્દર્માં નાગિરકો ને બેસવાની, બેસીને લખવાની તથા પાણી પીવાની િવગેરે સવલતો ઉપલબ્ધ છે .

ુ ા -16

હ2 મા હતી અિધકાર ઓના નામો, હો ાઓ અને બી

િવગતો.

ે ) સ ાિધકારી િવશેની સંપકર્ માિહતી નીચેના નમુનામાં સામેલ છે .
જાહેર તંતર્ના સહકારી માિહતી અિધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અને િવભાગીય કાયદાકીય (એપેલટ
હ2 મા હતી અિધકાર ઓ.

અ.નં

નામ

હો ો

એસટ ડ

ફોન

કોડ

નંબર

ફોન નંબર ઘર / ફકસ

સરના ંુ

મોબા.

કચેર
૧.

ી

ઇચા.મદદ.

એન.એ.પટેલ

૦ર૬૭ર

૨૫૩૩૪૬

૭૫૬૭૮૯૪૬૦૦

જી લા

- િજ.પંચાયત
ગોધરા

રજી ટર્ાર
અપીલ અિધકાર .

અ.નં

નામ

હો ો

એસટ ડ

ફોન નંબર કચેર

ફોન નંબર ઘર / મોબા.

ફકસ

કોડ
૧.

ી એ. .શાહ

ુ ા -17 ઠરાવવામાં આવે તેવી બી

િજ.િવ. .અિધ

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૫૦

મા હતી

ઠરાવવામાં આવે તેવી માિહતી પર્િસઘ્ધ ક૨વામાં આવશે તથા ઉ૫૨ ૧ થી ૧૬ મુ ાઓમાં દશાર્વેલ માિહતી દ૨ વષેર્ અઘ્યતન ક૨વામાં આવશે.

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨

૨૪૨૮૨૪ -

સરના ંુ

