પ્રકરણ - ૧૦
સહકાર િાખા હસ્તકની કામગીરી
ગુિરાત સહકારી મંડળીઓ અજધજનયમ – ૧૯૬૧ અન્વ્યે ગ્રામ્ય કક્ાની સહકારી મંડળીઓની નોધણી, તેના પેટા કાયદાઓમાં
સુધારા િધારા કે આ કાયદા ની િોગિાઈ હેઠળ ફડચામાં ગયેલ હોય તેિી સહકારી મંડળીઓને પુન:જીર્િવત કરિાની તેમિ
કમીિનરશ્રી કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ ખાતા હસ્તક ની ગ્રાન્ટ મળ્યેથી હાલમાં કચ્છ તાલુકાના માધાપર તથા કુકમા ગામમાં હાથિાળ
તાલીમ કેન્દ્ર દ્િારા બહેનોને તાલીમ આપિામાં આિે છે .
સહકારી મંડળીઓની નોંધણી કામે જિલ્લા પંચાયત ની ઉત્પાદન, સહકાર અને સસંચાઈ સજમજત માં ઠરાિથી જનણવય કરી નોંધણી
ની કામગીરી હાથ ધરિામાં આિે છે . સેિા સહકારી મંડળીઓની નોંધણી માટે આ સુપરજિઝન સજમજતમાં આ મંડળી અથવક્મ
હોિાના જનણવય અથે મુકી આ સજમજત ને માન્ય રહેની તેની નોંધણી અંગેની અંજતમ કાયવિાહી કરિામાં આિે છે . તે જસિાય બાકીની
મંડળીઓની નોંધણી અંગે તથા તેની અન્ય િહીિટી કામગીરી માટેના અજધકારો જિલ્લા પંચાયત ની ઉત્પાદન, સહકાર અને
સસંચાઈ સજમજતને આપિામાં આિેલ છે .
આ િાખા ધ્િારા નીચે પ્રમાણેના પ્રકારિાળી મંડળીઓની નોંધણી/િહીિટી કામગીરી કરિામાં આિે છે .
•

ગ્રામ જિકાસ સહકારી શ્રમયોગી સહકારી મંડળી

•

સેિા સહકારી મંડળી

•

જપયત (ખેતી) સહકારી મંડળી

•

ગ્રાહક સહકારી મંડળી

•

હાઉસીગ (ગૃહ) સહકારી મંડળી

•

ઔદ્યોજગક સહકારી મંડળી

•

કમવચારી જધરાણ ગ્રાહક સહકારી મંડળી

•

અન્ય મંડળી
રાજ્ય કુટીર ઉદ્યોગો અને ગ્રામ્ય ઉદ્યોગો જિભાગ હેઠળના ચાર તાલીમ કેન્દ્રોનૂં સંચાલન કરિામાં આિે છે . આ તાલીમ

કેન્દ્રોમાં એક િષવ સુધી વ્યિસાયલક્ી સઘન તાલીમ આપિામાં આિે છે . તાલીમ પુણવ થયા બાદ કુટીરઉદ્યોગો દ્િારા પરીક્ા લેિામાં
આિે છે અને પ્રમાણપરો આપિામાં આિે છે . આ તાલીમાથીઓ તાલીમ નો ઉપયોગ કરી િકે તે માટે તાલીમ બાદ ફોલોઅપ ની
કામગીરી હાથ ધરી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર મારફતે લોન સહાય મળી રહે.
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િાખાના સ્ટાફની જિગત િષવ
ક્રમ
૧
૨

સંિગવ
મદદનીિ જિલ્લા રજીસ્રાર
સી.ક્લાકવ (િહીિટ)

મંિુર િગ્યા
૧
૧

ભરાયેલ િગ્યા
૧
૧

ખાલી િગ્યા
૦
૦

૩

િુ .ક્લાકવ

૧

૦

૧

૪

સીનીયર એકાઉન્ટ ક્લાકવ(જહસાબી)

૧

૦

૧

૫

પટ્ટાિાળા

૧
૫

૧
૩

૦
૨

કુલ
માહીતી મેળિિાનો અજધકાર

અરિદાર તરફથી માંગિામાં આિતી માહીતી માટેની અરજી સ્િીકારિાનું કામ આ િાખા હસ્તે કરિામાં આિે છે અને
તેનું સંકલન કરિામાં આિે છે .
નાગરીક અજધકારપર
નાગરીક અજધકારપરની માજહતી જિલ્લા પંચાયતની તમામ િાખાઓ દ્િારા અરે આપિામાં આિે છે . યોિનાની જિગત
: અરેની િાખા હસ્તક કોઇ યોિના નથી.
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