સમય મયયા દય તયરીખ ૨૦-૦૫-૨૦૧૮

જા.નં. પ્રશયસન/જનરલ-૧/૨૦૧૮/૩૩/

/૨૦૧૮

ુ યલન નનયયમકની કચેરી,
પશપ
ુ રયત રયજય,કૃનિભવન,બ્લોક-બી,
ગજ
સેકટર-૧૦-એ,ગયંધીનગર.
તયરીખ

/ ૦૫ / ૨૦૧૮

પ્રનત
ુ યલન નનયયમક્શ્રી
(૧) અનધક પશપ
ુ રયત રયજય, કૃનિ ભવન, પયલડી, અમદયવયદ
પશ ુ આરોગ્ય, ગજ
ુ ત પશપ
ુ યલન નનયયમક્શ્રી
(૨) નવભયગીય સંયક
અમદયવયદ / વડોદરય / રયજકોટ
ુ ત પશપ
ુ યલન નનયયમક્શ્રી
(૩) સંયક
પશ ુ જૈનવક સંસ્થય, ગયંધીનગર

નવિય --- અનધકયરી અને કમાચયરીઓનય નયમ, હોદો, કચેરી તથય ટેલીફોન નંબરની મયહહતી મોકલી
આપવય બયબત
સંદભા --- સરકયરરીનય કૃનિ, ખેડુત કલ્યયણ અને સહકયર નવભયગ, ગયંધીનગરનય પત્ર ક્રમયંક પરચ / ૧૧ /
૨૦૧૮ / ૮૦૭ / પી-૨, તયરીખ ૧૮-૦૫-૨૦૧૮ ( નકલ સયમેલ છે . )
ઉપરોકત નવિય અન્વયે જણયવવન ંુ કે, સંદભામયં દશયા વેલ પત્ર અન્વયે મયન.મંત્રીરીનય કયયયા લયની
ુ નયનસ
ુ યર અનધકયરી અને કમાચયરીઓનય નયમ, હોદો, કચેરી તથય ટેલીફોન નંબરોની મયહહતી મયંગેલ
સચ
છે . આ મયટે જરુર જણયય તો રનવવયર તયરીખ ૨૦-૦૫-૨૦૧૮ની રજાનય હદવસે પણ કચેરી ચયલ ુ રયખીને
ુ નય સરકયરરી ધ્વયરય આપવયમયં આવેલ છે .
મયહહતી તૈયયર કરી મોકલી આપવયની સ્પષ્ટ, તયકીદની સચ
જે ખયસ ધ્યયને લેતયં, આપની કચેરી તથય આપનય તયબય હેઠળની તમયમ કચેરીઓની મયહહતી આ સયથે
સયમેલ પત્રક-૧ મયં મેળવીને, એકજ બંચમયં, રુબરુ મયણસ સયથે મોકલી આપવય જણયવવયમયં આવે છે .
ુ નયઓ ધ્યયને લેવી :મયહહતી તૈયયર કરતી વખતે / મોકલતી વખતે નીચેની સચ
(૧)

અનધકયરી / કમાચયરીઓનો પગયર હયલ ગમે તે કચેરીમયં પડતો હોય પરં ત ુ હયલમયં જે તેઓ કચેરીમયં
ફરજ બજાવતયં હોય તે કચેરીએ અનધકયરી / કમાચયરીની મયહહતી મોકલી આપવયની રહેશે.

(૨)

ુ યરણય યોજનય, ધનનષ્ટ મરધયં નવકયસ ધટક, જીલ્લય મરધયં
જીલ્લય પંચયયત, ધનનષ્ટ પશ ુ સધ
ુ ય (મોટી) કચેરીઓએ તેમની પોતયની કચેરીની તો મયહહતી તૈયયર
નવસ્તરણ કેન્દ... વગે રે મખ્
કરવયની જ છે પરં ત ુ તે ઉપરયંત તેમનય તયબય હેઠળની કચેરીઓની મયહહતી મેળવી એકજ પત્રકમયં
ુ ત પશપ
ુ યલન નનયયમક્શ્રીની કચેરીને મોકલી
સંકલલત કરીને તેમનય સબંનધત નવભયગીય સંયક
આપવયની રહેશે. તયબયં હેઠળની કચેરીન ંુ નયમ, સ્થળનો ઉલ્લેખ પત્રક-૧નય કોલમ—(૫)મયં કરવયનો
રહેશે.

(૩)

ુ નય નંબર (૨) ધ્યયને રયખીને “જીલ્લયદીઠ” “કચેરીદીઠ” એક પત્રક મયં મયહહતી મોકલી આપવયની
સચ
રહેશે.

(૪)

આઉટસોનસિંગ, કરયર આધયહરત, ફીક્શ્સ પગયરમયં નોકરી કરતય તથય ફરજ મોકુ ફી હેઠળનય
અનધકયરીઓની મયહહતી પણ મોકલી આપવયની રહેશે. જેની નવગત (પત્રક-૧)નય કોલમ-(૯)મયં
દશયા વવયની રહેશે.

(૫)

આપની કચેરી સહહત આપનય તયબય હેઠળની એકપણ કચેરીની મયહહતી બયકી ન રહી જાય તેની
ખયસ કયળજી રયખવય જણયવવયમયં આવે છે .

(૬)

મયહહતી એક જ બંચમયં, રુબરુ મયણસ સયથે પ્રશયસન શયખયમયં મોકલી આપવયની રહેશે.

(૭)

રનવવયર (તયરીખ: ૨૦-૦૫-૨૦૧૮) નય રોજ પણ મયહહતી સ્વીકયરવય મયટે અત્રે પ્રશયસન શયખયમયં
સ્ટયફની વ્યવસ્થય કરવયમયં આવેલ છે .

(૮)

ુ યર સરકયરરીને આ મયહહતી
સરકયરરીનય પત્રની સયથે સયમેલ નોંધનય મદ્દુ યનં.(૫) મયં જણયવ્યયનસ
SOFT COPY મયં પણ આપવયની છે , જે બયબત ધ્યયને લેતયં, આપની કચેરીની મયહહતી તથય
આપનય તયબય હેઠળની કચેરીઓની મયહહતીની HARD COPYની સયથે સયથે SOFT COPY પણ
અત્રે મોકલવયની રહેશે.

(૯)

SOFT COPY તૈયયર કરવયમયં એકસ ૂત્રતય રહે તે સયરૂ નીચેનય મદ્દુ યઓ ધ્યયને લેવયનય રહેશે.
ુ યલન ખયતયની વેબસયઈટનય
(૧) આ સમગ્ર પત્ર, પત્રક-૧, પત્રક-૨, પત્રક-૩ તથય સંદભા પત્ર પશપ
ુ વયમયં આવેલ છે .
હોમપેજ ઉપર “NEWS” section મયં મક
(૨) મયહહતી શ્રનુ ત ફોન્ટમયં જ, ફોન્ટ સયઇઝ-૧૦મયં ભરવયની રહેશે.
(૩) અન્ય ફોન્ટમયં કયમય કયું ુ હશે તો પણ તેન ંુ CONVERSION શ્રનુ ત ફોન્ટમયં કરીને જ મયહહતી
તૈયયર કરવયની રહેશે.
(૪) પત્રક-૧ અને પત્રક-૨ મયં કોલમ નંબર (૬),(૭) અને (૮) ની મયહહતી અંગ્રેજી આંકડયમયં જ
ભરવયની રહેશે.
(૫) પત્રક-૩ નય કોલમય નંબર (૪), (૫), (૬) અને (૭)ની મયહહતી અંગ્રેજી આંકડયમયં જ ભરવયની
રહેશે.

(૬) કોલમ નંબર -- (૨)મયં અનધકયરી / કમાચયરીન ંુ પ ૂરે પ ૂરં ુ નયમ લખવ.ંુ
( ઉ.ત. “રમણભયઇ છગનભયઇ પટેલ” લખવ.ંુ “આર.સી.પટેલ” લખવ ંુ નહહ.).
નવશેિ નોંધ :

આ પત્ર હયલ FAX દ્વયરય આપને મોકલી આપવયમયં આવેલ છે . તદુંપરયત આ પત્ર Deputy
Directors નય Whatsapp group મયં પણ મ ૂકવયમયં આવેલ છે . તથય આપને તેમજ તમયમય
જજલ્લય પંચયયતોને Email થી પણ મોકલી આપવયમયં આવેલ છે .

લબડયણ : (૧) પત્રક – ૧
(૨) પત્રક - ૨

ુ યલન નનયયમક
પશપ
ુ રયત રયજ્ય, ગયંધીનગર
ગજ

(૩) પત્રક – ૩
(૪) સંદભા પત્ર
નકલ રવયનય જાણ તથય આજે જ મયહહતી મોકલી આપવય સયરં ુ :
અત્રેની કચેરીની તમયમ શયખયઓ..
ુ બ મયહહતી મોકલી આપવયની રહેશે.
આ સયથે સયમેલ પત્રક – ૨ મજ

