રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ વિભાગ
ડો.આંબેડકર ભિન
ઢેબરભાઇ રોડ
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧

ધી રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૬
અંતગગ ત ની માહહતી
1

પ્રકરણ – ૨ (વનયમ સંગ્રહ – ૧ )
સંગઠનની વિગતો કાયો અને ફરજો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા

(૨.૧) જાહેર તંત્ર ઉદે શ/હેત ુ :આ કચેરીની પ્રોજેકટ શાખા દ્વારા સરકારશ્રીની એન.ય.ુ એિ.એમ,ઝુપડપટ્ટી
િીજળી કરણ, વિગે રે યોજનાની અમિિારી કરિામાં આિે છે . તેમજ શહેરી ગરીબી વનિારિા
અન્ય કાયગક્રમમો પણ યોજિાની કામગીરી આ શાખા મારફત કરિામાં આિે છે .
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(૨.૨) જાહેર તંત્ર વમશન / દુરદે શીપણ ંુ (વિઝન) :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજેકટ શાખા)
શહેરી ગરીબી વનિારણ કાયગક્રમો અંતગગ ત શહેરી ગરીબોને વ્યિસાયીક તાિીમ
આપિી. શહેરી ગરીબોના જુથ રચી સંગઠીત કરી બચત અને આવથિક પ્રવ ૃવત માટે પ્રોત્સાહહત
ુ ા રોજગારો ને
કરિા તથા શહેરી ગરીબો નાના પાયે સ્િરોજગાર ઉભો કરી શકે તે માટે યિ
તાિીમ આપિી આિા કાયોથી શહેરી ગરીબોને શોધી તેમના ઉત્થાન માટેન ંુ િક્ષ્ય વસધ્ધ કરિા
પ્રોજેકટ શાખા કાયગરત છે .

3

(૨.૩) જાહેર તંત્રનો ટુકો ઇવતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભગ :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજેકટ શાખા)
શરૂઆતમાં મબ
ંુ ઇ પ્રાંતીય મહાનગરપાલિકા અવધવનયમ – ૧૯૪૯ અમદાિાદ અને પ ૂના
શહેરો માટે મહાનગરપાલિકા સ્થાપિા માટે અને મબ
ંુ ઇ શહેર વસિાય બીજા વિસ્તારો માટે
મહાનગરપાલિકા સ્થાપિા માટે સરકારને સતા આપિા માટે કયો હતો. બીજા તમામ શહેરો માટે
કાયદાની જોગિાઇઓ એક સરખી હોય છે . તેથી દરે ક શહેર માટે જુદો કાયદો કરિાને બદિે એક
જ કાયદો કરિામાં આવ્યો હતો.
આ અવધવનયમ રાજયના મોટા મોટા શહેરો જેિા કે, અમદાિાદ, િડોદરા, સરુ ત, રાજકોટ,
ભાિનગર, જામનગર, અને જુનાગઢને િાગ ુ પડે છે . રાજકોટ શહેરને તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ ના રોજ
મબ
ંુ ઇ પ્રાંતીય મહાનગરપાલિકા અવધવનયમ ૧૯૪૯ હેઠળ મહાનગરપાલિકા તરીકોનો દરજ્જો
મળે િ છે .
હાિની રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહેિા રાજકોટ નગરપાલિકા રૂપે
ુ રાત રાજયના પંચાયત અને આરોગ્ય ખાતાના હુકમ નં. કે.પી.(૭૨) ૨૫૧
કાયગરત હતી. ગજ
ુ ાર તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી
આર.સી.એન. ૪૧૭૨ – ૧૯૬૮ તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી મંજુર થયા અનસ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાન ંુ સર્જન થય.ંુ અને ભૌગોિીક વિસ્તારને ૧૮ િોડગ માં વિભાજીત
કરિામાં આવ્યો. આ સમયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભૌગોલિક રીતે ૬૯ ચો. કી.મી. ક્ષેત્રફળમાં
પથરાયેિ હતી. આ સમયે સભાસદોની કુ િ સંખ્યા ૫૧ હતી.
ુ રાત સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાગ ણ વિભાગના અંગે
ત્યારબાદ, ગજ
ુ ાર
નોટીહફકેશન નં.કે.િી. ૨૧-૮૫ આર.એમ.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/ પી. તા. ૧૨/૦૨/૧૯૯૫ અનસ
ુ :રચના કરિામાં આિેિ છે . તે અનસ
ુ ાર ૧૮ િોડગ અને સભાસદોની સંખ્યા ૫૯ ની
િોડગ ની પન
વનયત થયેિ હતી.
દરમ્યાન રાજય ચટ
ંુ ણી પંચના તા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહેરનામા ક્રમાંક : િરચ/ ૧૦૯૪
થી રાજકોટ શહેરના િોડગ નં. ૧ થી ૨૦ ન ંુ સીમાંકન નક્કિ કરિામાં આિેિ હત.ુ
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રાજય સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાગ ણ વિભાગના જાહેરનામા : કે.િી./
૬૮/૧૯૮૮/ આર.એન.એન./ ૮૦૯૫ – ૩૧૨૦ થી તા. ૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી રાજકોટ શહેરની
હદિધારી રૈ યા, નાનામિા, અને મિડીના વિસ્તારોને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને સોંપી દે િામાં
આવ્યા છે . ત્યારબાદ રાજય ચટ
ંુ ણી પંચના જાહેરનામા ક્રમાંક : િરચ/૧૦૯૪/રજક તા.
૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી નિા વિસ્તારોને િોડગ નં. ૨૧,૨૨ અને ૨૩ ના સીમાંકન નક્કિ કરી તેમા
આિરી િેિામાં આવ્યા. જે આિરી િેતા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો વિસ્તાર ૧૦૪.૮૬ ચો.કી.
થયેિ છે . કુ િ સભ્યોની સંખ્યા ૬૯ અને કુ િ િોડગ ની સંખ્યા – ૨૩ થયેિ છે .
ુ રી-૨૦૧૫ માં રાજ્ય
જૂન-૧૯૯૮માં રાજકોટની હદ વિસ્તયાગ બાદ ફરી એક િખત જાન્યઆ
સરકારશ્રીએ રાજકોટની હદન ંુ વિસ્તરણ કયું ુ હત.ંુ જેમાં કોઠાહરયા ગ્રામ પંચાયતનો ૧૭.૮૯
ચો.હક.મી.

વિસ્તાર

અને

િાિડી

ગ્રામ

પંચાયતનો

૬.૪૯

ચો.હક.મી.

વિસ્તાર

રાજકોટ

મહાનગરપાલિકામાં ભેળિી દે િાતા રાજકોટ શહેરન ંુ ક્ષેત્રફળ ૧૦૪.૮૬ ચો.હક.મી.થી િધીને
૧૨૯.૨૧ ચો.હક.મી. થય ંુ છે .સાથો સાથ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં નિા િોડગ સીમાંકનમાં
શહેરનાં ૨૩ િોડગ ની સંખ્યા ઘટાડીને ૧૮ કરિામાં આિી અને અગાઉ િોડગ દીઠ ત્રણ ત્રણ
કોપોરે ટરની જે સંખ્યા હતી તે િધારીને ચાર ચાર કરાતા શહેરમાં કુ િ ૭૨ કોપોરે ટરની સંખ્યા
વનવિત થઇ હતી.
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(૨.૪) જાહેર તંત્રની ફરજો :-

(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજેકટ શાખા)
ુ ય ફરજો નીચે પ્રમાણે છે .
આ કચેરીની પ્રોજેકટ શાખાની મખ્
 બી.પી.એલ યાદીમાાં સમાવિસ્ટ લોકો માટે વ્યિસાયીક તાલીમ િર્ગો યોજિા.
 બી.પી.એલ કુટુાંબોને એકત્રીત કરી એસ.એચ.જી ની રચના કરી બચત માટે પ્રોત્સાહિત
કરિા અને સામુિીક વ્યિસાયીક પ્રવ ૃવત માટે બેંકો માટે ધીરાણ મળે તે માટે ની કાયયિાિી
કરિી.
 કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ અંતર્ગયત શિેરના આવથિક રીતે નબળા િર્ગયના યુિક
યુિતીઓને રોજર્ગારીની તકો પુરી પાડિા માટે તાલીમ િર્ગો જુદી જુદી તાલલમ સાંસ્થાઓ
દ્વારા ચલાિિામાાં આિે છે .
 જાિેર માહિતી અવધકાર અન્િયે આિેલ અરજીઓનો વનકાલ કરિો.
 ઝાંપડપટી વિજળીકરણ યોજના િેઠળ બી.પી.એલ લાભાથીઓને િીજળી કનેકશન માટે ની
કામર્ગીરી કરિામાાં આિે છે .
 એન.યુ.એલ.એમ.યોજના અંતર્ગયત સ્િ-સિાય જુથોની રચના કરિી.
 રાજકોટ શિેરમાાં જુદી જુદી જગ્યાએ સ્િૈછીક સાંસ્થાઓ મારફત ૫ આશ્રય સ્થાનોં ુ ાં
સાંચાલન કરિામાાં આિે છે .
 શિેરી ફેરીયાઓને પ્રમાણપત્ર તેમજ આઇકાડય આપિાની કામર્ગીરી કરિામાાં આિે છે .
 એન.યુ.એલ.એમ યોજનાના સ્િરોજર્ગાર ઘટકો િેઠળ રોજર્ગાર માટે બેંકેબલ લોનની
કાયયિાિી કરિામાાં આિે છે .
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ુ ય પ્રવ ૃવતઓ / કાયો :(૨.૫) જાહેર તંત્રની મખ્
(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજેકટ શાખા)
પ્રોજેકટ શાખાની મખ્ુ ય પ્રવ ૃવતઓ અને કાયો, પારા – (૨.૪) માં દશાગ િેિ ફરજો પ ૂણગ
કરિાની છે .
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(૨.૬) જાહેર તંત્ર દ્વારા આપિામાં આિતી સેિાઓની યાદી અને તેન ંુ સંલક્ષપ્ત ત વિિરણ :-

(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજેકટ શાખા)
 પ્રવસધ્ધ થયેલી બી.પી.એલ યાદીમાાં સમાવિષ્ટ કુટુાંબના સભ્યોમાાંથી અને એસ.એચ.જી
રચિાની કાયયિાિી આ શાખા દ્વારા કરિામાાં આિે છે .
 બચત માટે પ્રોત્સાિીત કરિા બિેનોના બચત માંડળો રચી તેમની નોંધણી કરી બચત યોજના
અમલમાાં મુકી, લાયકાત ધરાિનાર બચત માંડળને રીિોલ્િીંર્ગ ફાંડ પુરૂ પાડિાની કામર્ગીરી
આ શાખા મારફત કરિામાાં આિે છે .
 કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ અંતર્ગયત આવથિક રીતે નબળા િર્ગયના યુિક યુિવતઓને
રોજર્ગારીની તકો પુરી પાડિા માટે ના તાલીમ િર્ગો દ્વારા તાલીમ આપિાની કામર્ગીરી
કરિામાાં આિે છે .
 જાિેર માહિતી અવધકાર અન્િયે આિેલ અરજીઓનો વનકાલ કરિો.
 ઝાંપડપટી વિજળીકરણ યોજના િેઠળ બી.પી.એલ લાભાથીઓને િીજળી કનેકશન માટે ની
કામર્ગીરી કરિામાાં આિે છે .
 એન.યુ.એલ.એમ.યોજના અંતર્ગયત સ્િ-સિાય જુથોની રચના કરિી.
 રાજકોટ શિેરમાાં જુદી જુદી જગ્યાએ સ્િૈછીક સાંસ્થાઓ મારફત ૫ આશ્રયસ્થાનોં ુ ાં સાંચાલન
કરિામાાં આિે છે .
 શિેરી ફેરીયાઓને પ્રમાણપત્ર તેમજ આઇકાડય આપિાની કામર્ગીરી કરિામાાં આિે છે .
 એન.યુ.એલ.એમ યોજનાના સ્િરોજર્ગાર ઘટકો િેઠળ રોજર્ગાર માટે બેંકેબલ લોનની કાયયિાિી
કરિામાાં આિે છે .
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(૨.૭) જાહેર તંત્રના રાજય,વનયામક કચેરી,પ્રદે શ ક્કજલ્િો, બ્િોક િગે રે સ્તરોએ
સંસ્થાગત માળખાનો આિેખ:-

રાજકોટ મિાનર્ગરપાલલકા
પ્રોજેકટશાખા
(સાંસ્થાર્ગત માળખાનો આલેખ નીચે પ્રમાણે છે )

કવમશનર
નાયબ કવમશનર

સિાયક કવમશનર

આસી.મેનેજર (પ્રોજેક્ટ)

કોમ્યુ.ઓર્ગેનાઇઝર-૫

જુનીયર

પ્ય ૂન-૨

પ્રોજેક્ટ

ક્લાકય -2

પ્રોજેક્ટ

પ્રોજેક્ટ

મેનેજર
એન.યુ.એલ.એમ-૪

કોમ્યુ.ઓર્ગેનાઇઝર – ૨૫
એન.યુ.એલ.એમ.
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(૨.૮) જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયગક્ષમતા િધારિા માટે િોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ
(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજેકટ શાખા)
િાભાથીઓ પાસેથી અપેક્ષા :-

વ્યિસાવયક તાલીમ મેળિેલ લાભાથી સત્િરે વ્યિસાય શરૂ કરી સ્િરોજર્ગાર મેળિે.

-

સ્િરોજર્ગારી મેળિિામાાં સફળ થયેલ લાભાથી અન્ય લાભાથીને સ્િરોજર્ગાર પ્રવ ૃવત શરૂ
કરિા પ્રોત્સાિીત કરે છે .

-

વધરાણપાત્ર યોજનામાાં જે વ્યિસાય માટે વધરાણ મેળિેલ િોય તે વ્યિસાય વધરાણ
મેળિેલ રકમમાાંથી શરૂ કરે .

-

વધરાણ મેળવ્યા બાદ વધરાણની રકમ વનયવમત પરત કરે .

-

આ શાખા દ્વારા યોજાતા કાયયક્રમોમાાં ભાર્ગ લઇ અમારા પ્રયત્નો સફળ બનાિે.

-

તમામ કાયયક્રમોમાાં વ્યિસ્થા જળિાય રિે તે પ્રમાણેં  ુ ાં િતયન કરે અને જરૂર પડયે
વ્યિસ્થા જાળિિામાાં સિાયભુત થાય.

જાહેર જનતા પાસેથી અપેક્ષા :-

શિેરી ર્ગરીબોના ઉત્થાન માટે યોજાનાર કોઇપણ કાયયક્રમ એ ફકત સરકાર કે
મિાનર્ગરપાલલકાની જિાબદારી ન ર્ગણી સમગ્ર જનતાની આ ફરજ છે . તેમ ધ્યાને લઇ
જરૂર પડયે યથાયોગ્ય સિકાર આપે.

-

તમામ શિેરી ર્ગરીબો ના કાયયક્રમમાાં વ્યિસ્થા જાળિિા તથા સ્થાવનક વ્યિસ્થામાાં
મદદરૂપ થાય.
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(૨.૯) િોક સહયોગ મેળિિા માટે ની ગોઠિણ અને પધ્ધવતઓ :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજેકટ શાખા)
ુ ી નીચે
લાભાથીઓ શિેરી ર્ગરીબી વનિારણ અંર્ગેના કાયયક્રમોનો મિતમ લાભ લે તે િેતથ
મુજબ વ્યિસ્થા કરિામાાં આિે છે .
-

રૂબરૂ સાંપકય

-

અખબારી યાદીઓ

-

પવત્રકાઓ વિતરણ
લોક ભાર્ગીદારીથી શિેરી ર્ગરીબી વનિારણના કાયયક્રમો માટે જાિેર ઉપયોર્ગી સાંસ્થાઓ,
સરકારી ખાતાઓ, ઉધોર્ગ અને વ્યાપારગૃિો તેમજ વ્યહકતર્ગત આસામીઓ પાસેથી
લોકસિયોર્ગ મેળિિા નીચે મુજબની વ્યિસ્થા કરિામાાં આિે છે .

-

ટેલીફોન દ્વારા

-

પત્રો દ્વારા

-

રૂબરૂ સાંપકય દ્વારા
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(૨.૧૦) સેિા આપિાના દે ખરે ખ વનયંત્રણ અને જાહેર ફહરયાદ વનિારણ માટે ઉપિબ્ધ તંત્ર :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજેકટ શાખા)
આ કચેરીની પ્રોજેકટ શાખાની કામર્ગીરીં ુ ાં વનયાંત્રણ સિાયક કવમશનર
કવમશનર

અને નાયબ

કરે છે . તેથી આ શાખાની કામર્ગીરી સબાંધે કોઇપણ રજુઆત િોય તો તેમને કરી

શકાય છે . જેમના સાંપકય ની વિર્ગત પ્રકરણ - ૮ માાં આપેલી છે .
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ુ ય કચેરી અને જુદા - જુદા સ્તરોએ આિેિી અન્ય કચેરીના સરનામ ંુ :(૨.૧૧) મખ્
(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજેકટ શાખા)

ુ બ છે .)
(ઝોન િાઇઝ કચેરીઓના સરનામ ંુ નીચે મજ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ડો.આંબેડકર ભિન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
પ્રોજેકટ શાખા, રૂમ નં -૯ ગ્રાઉન્ડ ફિોર
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧
મલ્ટી એકટીિીટી સેન્ટર, િેસ્ટ ઝોન
પ્રથમ માળ,નાના મિા સકગ િ,
૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ રાજકોટ
ઝિેરચંદ મેઘાણી ભિન, ઇસ્ટ ઝોન
પ્રોજેકટ શાખા રૂમ નં ૩,
ભાિનગર રોડ, રાજકોટ

-

આ શાખા િસ્તક ચાલતા “આશ્રયસ્થાનોની યાદી અને માહિતી પત્રકનાં -૧ થી સામેલ છે .
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(૨.૧૨) કચેરી શરૂ અને બંધ થિાનો સમય :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજેકટ શાખા)


ુ ી
સિારે ૧૦: ૩૦ થી બપોરે ૦૨:૦૦ કિાક સધ



ુ ી
બપોરે ૦૨:૩૦ કિાક થી સાંજે ૦૬:૧૦ કિાક સધ
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પ્રકરણ - ૩ (વનયમ સંગ્રહ - ૨)
અવધકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
(૩.૧) સંસ્થાના અવધકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજોની વિગત :આવસ.મેનેજર :- કે.ડી.િાઢેર
(સતાઓ િહહિટ)
(૧)

પ્રોજેકટ વિભાર્ગ િસ્તકની કામર્ગીરી માટે સક્ષમ સતાવધકારી માંજુરીની ખચય માંજુરી મેળિી
મેળિેલ માંજુરી અન્િયે વનયત બીલ ફોમયમાાં બીલ રજુ કરિાની સતા.

(૨)

આ શાખાના તાબા િેઠળના કમયચારીઓની પરચુરણ રજા અને ૧૫ હદિસ સુધીની િક્ક
રજા કે માાંદર્ગી સબબની રજા માંજુર કરિાની સતા.

(૩)

સ્ટેશનરીની જરૂરીયાત ઉપસ્સ્થત થયે સેન્રલ સ્ટોસયમાાંથી સ્ટે શનરી મેળિિા માાંર્ગણી
પત્રકમાાં સિી કરિાની સતા.

(૪)

કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ અંતર્ગયત કાયયરત સેન્ટરોની સુપરવિઝનની કામર્ગીરી
તથા સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાં ુ ાં અસરકારક અમલીકરણ કરિાની સતા
(સતાઓ નાણાંહકય)

(૧)

શાખાની જરૂરીયાત માટે સ્ટે શનરી/પરચુરણ ખરીદી કરિા રૂ.૫૦૦/- સુધીં ુ ાં ખચય માંજુર
કરિાની સતા.
(સતાઓ અન્ય)

(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(ફરજો)

(૧)

પારા - (૨.૪) માાં દશાયિલ
ે કામર્ગીરી પ્ર ૂણય કરિાની ફરજો.

(૨)

ઉચ્ચ અવધકારીશ્રીની સુપ્રત કરે તે અન્ય કામર્ગીરી.
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કોમ્યવુ નટી ઓગેનાઇઝર :- (૧) શ્રી.જે.એિ.વ્યાસ
(સતાઓ િહહિટ) :(૧)

શાખા િસ્તક ચાલતી કોઠારીયા હુડકો તાલીમ સાંકુલ તથા ગુલાબનર્ગર કોમ્યુનીટી સેન્ટર
માાં ચાલતી વિવિધ પ્રવ ૃવતઓં ુ ાં સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૨)

કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ અંતર્ગયત તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં
સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૩)

રે નબસેરા તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૪)

શિેરી ફેરીયાઓ અંર્ગેની કામર્ગીરી.

(૫)

બી.પી.એલ અંર્ગેની કામર્ગીરી.
(સતાઓ નાણાંહકય) :-

(૧)

કોઇ નાણાાંહકય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(ફરજો) :-

(૧)

પારા - (૨.૪) માાં દશાયિેલ કામર્ગીરી પૈકી તેમને ફાળિાયેલ કેન્રો અને વિસ્તારની
કામર્ગીરી પ ૂણય કરિાની ફરજો ઉપરાાંત બી.પી.એલ. યાદી ને લર્ગત સાંકલલત માહિતી

(૨)

બી.પી.એલ. લાભાથીઓની લર્ગત કામર્ગીરી િોડગ નં.- ૧૬,૧૭,૧૮

(૩)

ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામર્ગીરી.
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-

ુ ીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી હદપ્ત તી આર. આગરીયા
કોમ્યન

-

સતાઓ િહીિટ :(૧)

કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ અંતર્ગયત તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં
સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૨)

એન.યુ.એલ.એમ. અને વમશન માંર્ગલમ ર્ગરીબ કલ્યાણ મેળા, ર્ગતીશીલ ગુજરાત
અંર્ગેની કામર્ગીરી.

(સતાઓ નાણાંહકય) :(૧)

કોઇ નાણાાંહકય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(ફરજો) :-

(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાગિેિ કામગીરી.

(૨)

બી.પી.એલ. લાભાથીઓની લર્ગત કામર્ગીરી િોડગ નં.-૩,૪,૭

(૩)

ુ ત કરે તે અન્ય કામગીરી.
ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સપ્ર
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-

ુ ીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી એન.આર.કાથડ
કોમ્યન

-

સતાઓ િહીિટ :-

(૧)

કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ અંતર્ગયત તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં
સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૨)

કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ, અંર્ગેની કામર્ગીરી.
(સતાઓ નાણાંહકય) :-

(૧)

કોઇ નાણાાંહકય સતા આપિામાાં આિેલ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(ફરજો) :-

(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાગ િેિ કામગીરી ઉપરાંત કૌશલ્યિધયક તાલીમ યોજનાને િગત સંકિીત
માહહતી.

(૨)

બી.પી.એલ. લાભાથીઓની લર્ગત કામર્ગીરી િોડગ નં.-૧૧,૧૨,૧૩

(૩)

ુ ત કરે તે અન્ય કામગીરી.
ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સપ્ર
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-

ુ ીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી રામસીંગભાઇ મન
ુ ીયા
કોમ્યન

-

સતાઓ િહીિટ :-

(૧)

કૌશલ્યિધયક તાલીમ”કાયયક્રમ અંતર્ગયત તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં
સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૨)

રે નબસેરા તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૩)

એન.યુ.એલ.એમ. યોજના અંતર્ગયત બેંકેબલ યોજના અને સ્રીટ િેન્ડરની િિીિટી
કામર્ગીરી.
(સતાઓ નાણાંહકય) :-

(૧)

કોઇ નાણાાંહકય સતા આપિામાાં આિેલ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(ફરજો) :-

(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાગિેિ કામગીરી.

(૨)

બી.પી.એલ. લાભાથીઓની લર્ગત કામર્ગીરી િોડગ નં.-૧,૨,૮,૯,૧૦

(૩)

ુ ત કરે તે અન્ય કામગીરી.
ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સપ્ર
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-

ુ ીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી થોભણભાઇ બી. જાંબકુ ીયા
કોમ્યન

-

સતાઓ િહીિટ :-

(૧)

કૌશલ્યિધયક તાલીમ રોજર્ગાર”કાયયક્રમ અંતર્ગયત તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં
સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(૨)

રે નબસેરા સેન્ટરોને લર્ગત સાંકલલત માહિતી.

(૩)

રે નબસેરા તેમને ફાળિેલ િોડય માાં ચાલતા સેન્ટરમાાં સુપરવિઝન કરિાની સતા.

(સતાઓ નાણાંહકય) :(૧)

કોઇ નાણાાંહકય સતા આપિામાાં આિેલ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેલ નથી.
(ફરજો) :-

(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાગિેિ કામગીરી

(૨)

બી.પી.એલ. લાભાથીઓની લર્ગત કામર્ગીરી િોડગ નં.- ૫,૬,૧૪,૧૫

(૨)

ુ ત કરે તે અન્ય કામગીરી.
ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સપ્ર

20

 જુવનયર કિાકગ :- (૧) શ્રી હદિીપભાઇ એસ.ખેર
-

સતાઓ િહીિટી :(૧) કોઇ સતા આપિામાાં આિેલ નથી.

_ સતાઓ નાણાંહકય :(૧) કોઇ સતા આપિામાાં આિેલ નથી.
-

સતાઓ અન્ય :(૧) કોઇ સતા આપિામાાં આિેલ નથી.

-

ફરજો :-

(૧) શાખાના પર્ગાર બીલ બનાિિાની.
(૨) શાખાના કમયચારીઓની સવિિસ બુક તથા લીિ રે કોડય વનભાિિાની.
(૩)
તથા

મિેકમ, તમામ યોજનાઓના હિસાબો, સબસીડી તથા બેંકના લર્ગત કામર્ગીરી

શાખાં ુાં ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરની કામર્ગીરી.

(૪) સ્ટેશનરી રજીસ્ટર વનભાિિાની કામર્ગીરી
(૫) શાખા િસ્તકના ટે લીફોનં ુાં બીલ બનાિિાની કામર્ગીરી.
(૬) શાખાના પરચુરણ બીલ બનાિિાની કામર્ગીરી.
(૭) ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામર્ગીરી.
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 જુવનયર કિાકગ :- (૧) શ્રી પ્રકાશભાઇ પી.ભટ્ટ
-

સતાઓ િહીિટી :(૧) કોઇ સતા આપિામાાં આિેલ નથી.

_ સતાઓ નાણાંહકય :(૧) કોઇ સતા આપિામાાં આિેલ નથી.
-

સતાઓ અન્ય :(૧) કોઇ સતા આપિામાાં આિેલ નથી.

-

ફરજો :-

(૧) શાખામાાં આિક - જાિક પત્રોના રજીસ્ટર વનભાિિાની કામર્ગીરી.
(૨) આર.ટી.આઇ., સ્િાર્ગત, એમ.પી/એમ.એલ.એ. રે ફ.પત્રો, કોટય રે ફ. પત્રો તમામં ુ ાં
સાંકલન, લચરાં જીિી યોજનાઓ માટે ના બી.પી.એલ. દાખલાઓ અંર્ગેની આિેલ અરજીઓની
સાંકલીત માહિતીની કામર્ગીરી
(૩) એન.યુ.એલ.એમ. (બેંકેબલ) અરજીઓ, મેડીકલ સિાય માટે ના બી.પી.એલ. કાડય અંર્ગેની
અરજીઓના સાંકલનની કામર્ગીરી.
(૪) ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામર્ગીરી.
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પ્રકરણ – ૪ (વનયમ સંગ્રહ – ૩ )
ુ નાઓ
કાયો કરિા માટેના વનયમો, વિવનયમો, સચ
વનયમ સંગ્રહ અને દફતરો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
(૪.૧) જાહેર તંત્ર અથિા તેના વનયંત્રણ હેઠળના અવધકારીઓ અને કમગચારીઓએ
ુ નાઓ, વનયમ સંગ્રહ અને દફતરોની
ઉપયોગ કરિાના વનયમો, વિવનયમો, સચ
ુ ા મજ
ુ બ આપો આ નમન
ુ ો દરે ક પ્રકારના દસ્તાિેજ માટે
યાદી નીચેના નમન
ભરિાના છે . :-

દસ્તાિેજં ુ ાં નામ / મથાળાં

:-

માર્ગયદવશિકાઓ

-

દસ્તાિેજ પરં ુ ાં ટુાંકુાં લખાણ

:-

(૧)

પાંહડત હદન દયાળ અંત્યોદય યોજનારાષ્રીય શિેરી આજીવિકા વમશન

ુ નાઓ, વનયમ સંગ્રહ અને દફતરોની નકિ અહીથી
વ્યહકતને વનયમો, વિવનયમો, સચ

-

મળશે.
સરનામ.ંુ :- આસી.મેનેજર, પ્રોજેકટ શાખા, ડો. આંબેડકર ભિન, ઢેબર રોડ,
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧
ટેિીફોન નંબર :-૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૩૯
ફેકસ નંબર :
ઇમેઇિ એડ્રેસ :
-

mc_rmc@yahoo.co.in

ુ નાઓ.
વિભાગ દ્વારા વનયમો, વિવનયમો,સચ
વનયમ સંગ્રહ અને દફતરોની નકિ માટે િેિાની ફી (જો હોય તો)

ુ ાર અરજી ફી
(૧) માહહતી (મેળિિાના) અવધકાર, અવધવનયમ – ૨૦૦૫ ની જોગિાઇ અનસ
ુ િેિામાં આિશે.
તથા નકિ ફી િસિ
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પ્રકરણ – ૫ (વનયમ સંગ્રહ – ૪ )
વનતી ઘડતર અથિા વનતીના અમિ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ – પરામશગ
અથિા તેમના પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા હોય તો તેની વિગત
વનતીનો અમિ :(૫.૧) વનતીઓના ઘડતર માટે જનતાની અથિા તેમના પ્રવતવનવધઓની સિાહ :પરામયશ / સિભાર્ગીતા મેળિિા માટે ની કોઇ જોર્ગિાઇ છે .
-

વનતી ઘડતરની કાયયિાિી સરકારશ્રી દ્વારા થઇને તે મુજબના કાયયક્રમોની અમલિારી આ
શાખા કરે છે . જેથી વનતી ઘડતર બાબત કોઇ કાયયિાિી આ શાખા દ્વારા થતી નથી.
વનતીના અમલ સબાંધી જનતાના સભ્યો અથિા પ્રવતવનવધઓની સલાિ – પરામશય /
સિભાર્ગીતા જરૂર જણાય ત્યાાં મેળિિામાાં આિે છે .

------------------------------------------------------------------------------------------------ુ ો
અન.ંુ વિષય/મદ

શંુ જનતાની સવુ નવિત

નંબર

કરિાન ંુ જરૂરી છે .?

સહભાગીતા જનતાની
સહભાગીતા મેળિિા માટે ની

(હા/ના)

વ્યિસ્થા

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૧)

શહેરી ગરીબી

હા -

વનિારણ અથે
સરકારશ્રીની

સબંવધત કવમહટની મીટીંગમાં
અમિિારી અંગે ચચાગ કરીને

-

િોકપ્રવતવનવધઓ સાથે રૂબરૂ

યોજનાની

સંપકગ કરી યોજનાઓની

અમિિારી

સફળ અમિિારી માટે ચચાગ
કરીને

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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પ્રકરણ – ૬ (વનયમ સંગ્રહ – ૫ )
જાહેર તંત્ર અથિા તેના વનયંત્રણ હેઠળની વ્યહકતઓ પાસેના દસ્તાિેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ંુ પત્રક
ુ ાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ
(૬.૧) સરકારી દસ્તાિેજો વિશેની માહહતી આપિા નીચેના નમન
દસ્તાિેજો ઉપિબ્ધ છે તેિી જગ્યાઓ જેિી કે સલચિાિય કક્ષા, વનયામકની કચેરી કક્ષા,
અન્યનો પણ ઉલ્િેખ કરો. :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ક્રમ

દસ્તાિેજની કક્ષા

દસ્તાિેજન ંુ નામ

દસ્તાિેજ મેળિિાની
કાયગ પધ્ધવત

નીચેની વ્યહકત
પાસે છે /તેના
વનયંત્રણમાં છે .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૧) -

માગગ દવશિકા

અરજી કરી વનયત

આસી.મેનેજર

ફી ભરીને
(૨) -

હુકમો

(૩) (૪) -

-

“-

-

“–

પહરપત્રો -

“-

-

“–

ફાઇિ

“-

-

-

“–

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------આ દસ્તાિેજો નીચેના સ્થળે ઉપિબ્ધ રહેશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ડો.આંબેડકર ભિન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
પ્રોજેકટ શાખા, રૂમ નં -૯
ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧
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પ્રકરણ – ૭ (વનયમ સંગ્રહ – ૭ )
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોડગ , પહરષદ સવમવતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
(૭.૧) જાહેર તંત્રને િગતા બોડગ , પહરષદો, સવમવતઓ અને અન્ય મંડળો અંગે ની વિગત :રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત ન હોઇ, આ માહહવત આપિાની જરૂરીયાત જણાતી
નથી.
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-:: પ્રકરણ – ૮ (વનયમ સંગ્રહ – ૭ ) ::સરકારી માહહતી અવધકારીઓના નામ, હોદો અને અન્ય વિગતો
-:: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ::-:: પ્રોજેકટ શાખા ::(૮.૧) જાહેર તંત્રના સરકારી માહહતી અવધકારીઓ, મદદનીશ, સરકારી માહહતી અવધકારીઓ
અને વિભાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સતાવધકારી વિશેની માહહતી.

-:: મદદનીશ માહહતી અવધકારી ::ક્રમ

નામ

િોદો

૧)
___

એસટીડી

ફોન નાંબર

ફેકસ/ઇ –

કચેરી/મોબાઇલ

મેઇલ

સરનામુ ાં
ડો. આંબેડકર

કોમ્યુવનટી

૦૨૮૧

ઓર્ગેનાઇઝરો

૨૨૨૧૬૩૯

ભિન,
ઢેબર રોડ, પ્રોજેકટ

પ્રોજેકટ શાખા

શાખા રાજકોટ.

-:: માહહતી અવધકારી::ક્રમ

નામ

૧) શ્રી.કે.ડી.
િાઢેર.

િોદો

એસટીડી

ફોન નાંબર

ફેકસ/ઇ –

કચેરી/મોબાઇલ

મેઇલ

આસી.

૦૨૮૧

૨૨૨૪૨૫૮

મેનેજર

૨૨૨૧૬૩૯

સરનામુાં
ડો. આંબેડકર
ભિન, ઢેબર રોડ,
પ્રોજેકટ શાખા

(પ્રોજેકટ)

રાજકોટ.

-:: એપેિેટ (કાયદા) સતાવધકારી::ક્રમ
૧)

નામ
શ્રી આર.જે.િાલાણી

િોદો

એસટીડી

ફોન નાંબર

ફેકસ/ઇ –

કચેરી/મોબાઇલ

મેઇલ

નાયબ

૦૨૮૧-

૨૩૩૨૫૪૩

કવમશનર

૨૩૩૧૪૮૪

સરનામુાં
િેસ્ટ ઝોન,
બીગ બઝાર
પાસે રાજકોટ.
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પ્રકરણ – ૯
ુ રિાની કાયગ પધ્ધવત,
વનણગય િેિાની પ્રહક્રયામાં અનસ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
ુ ાઓ અંગે વનણગય િેિા માટે કઇ કાયગપધ્ધવત અનસ
ુ રિામાં આિે છે ?
(૯.૧) જુદા - જુદા મદ
બી.પી.એમ.સી. એકટ -૧૯૪૯ ની જોર્ગિાઇ અં ુસરીને વનણયયો લેિામાાં આિે છે .
વિશેષમાાં સરકારશ્રી પુરસ્કૃત યોજનાઓની અમલિારી માટે સબવધત સતાધીશ દ્વારા જે-જે
માર્ગયદવશિકાઓ, સુચનાઓ , બિાર પાડ્િામાાં આિે તે પ્રમાણે વનણયય લેિામાાં આિે છે .
(૯.૨) અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ વનણગય િેિા માટે ની દસ્તાિેજી કાયગ પધ્ધવતઓ/
ઠરાિેિી કાયગ પધ્ધવતઓ/ વનયમ માપંદડો/ વનયમો કયા કયા છે ? વનણગય િેિા માટે
કયાકયા સ્તરે વિચાર કરિામાં આિે છે ?
પારા નાં.(૯.૧) માાં જણાવ્યા વસિાય અન્ય કોઇ પધ્ધવત અસ્સ્તત્િમાાં નથી. વનણયયો લેિા
માટે પ્રકરણો શાખા દ્વારા સિાયક કવમશનર શ્રી અને નાયબ કવમશનર શ્રી મારફત
કવમશનર શ્રીને મોકલિામાાં આિે છે .
ુ ી પહોંચાડિાની કોઇ વ્યિસ્થા છે ?
(૯.૩) વનણગયને જનતા સધ
વનણયયોની લેખીત જાણ સબાંવધત ને ટપાલ દ્વારા મોકલિાની વ્યિસ્થા છે .
(૯.૪) વનણગય િેિાની પ્રહક્રયામાં જેના મંતવ્યો િેિાનાર છે તે અવધકારીઓ કયા છે ?
આવસ.મેનેજરશ્રી - સિાયક કવમશનર શ્રી - નાયબ કવમશનર શ્રી - કવમશનર શ્રી
(૯.૫) વનણગય િેનાર અંવતમ સતાવધકારી કોણ છે ?
કવમશનર શ્રી
(૯.૬) જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સત્તાવધકારી દ્વારા વનણગય િેિામાં આિે છે તેની માહહતી
ુ ામાં આપો.
અિગ રીતે નીચેના નમન
આ શાખાને લાગુ પડત ુાં નથી.
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પ્રકરણ - ૧૦
અવધકારીઓ અને કમગચારીઓની માહહતી પસ્ુ સ્તકા (હડરે કટરી)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
૧૦.૧ માહહતી નીચે પ્રમાણે છે .
ક્રમનાં

૧)

નામ

શ્રી કે.ડી.િાઢેર

િોદો

આવસ.મેનેજર

એસ.ટી.ડી કોડ

૦૨૮૧

ફોન નાં
કચેરી

મોબાઇલ

૨૨૨૧૬૩૯

૭૩૮૩૦

(પ્રોજેકટ)
૨)

શ્રી જે.એલ.વ્યાસ

કોમ્યુવનટી

શ્રી આર.એ.મુવનયા

--“--

ઇ-મેઇલ

સરનામુાં

૨૨૨૪૨૫૮

--“--

ડો. આંબેડકર ભિન, ઢેબર રોડ,

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

પ્રોજેકટ શાખા રાજકોટ

૬૦૫૯૦
--“--

--“--

ઓર્ગેનાઇઝર
૩)

ફેકસ

૯૬૨૪૭
૧૮૫૧૬

--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૫૧૫

૪)

શ્રી એન.આર.કાથડ

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૫૧૯

૫)

શ્રી ડી.આર.આર્ગરીયા

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૫૨૦

૬)

ુ ીયા
શ્રી ટી.બી.જાાંબક

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૯૦૦

૯)

શ્રી હડ.એસ.ખેર

જુ .કા

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

૮)

શ્રી પ્રકાશભાઇ પી.ભટ્ટ

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

૧૦)

શ્રી એસ.એમ. પરમાર

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

૧૧)

શ્રી િી.એલ.બારૈ યા

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

પટ્ટાિાળા
પટ્ટાિાળા
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પ્રકરણ - ૧૧
ુ બ મહેનતાણાની પધ્ધવત સહહત દરે ક અવધકારી અને કમગચારીઓને મળત ુ માવસક મહેનતાણ.ંુ
વિવનયમોમાં જોગિાઇ કયાગ મજ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટશાખા
ક્રમ

નામ

હોદો

માસીક

િળતર/િળતર

ુ બ મહેનતાણ ુ નકકી
વિવનયમમાં જણાવ્યા મજ

મહેનતાણ ુ

ભથ્થ ુ

કરિાની કાયગ પધ્ધવત

ુ ાર
વનયમોનસ

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

(૧)

શ્રી કે.ડી.િાઢેર

આસી.મેનેજર(પ્રોજેકટ)

(૨)

શ્રી જે.એિ.વ્યાસ

કોમ્યવુ નટી ઓગે નાઇઝર ૬૨૨૦૦

(૩)

શ્રી આર.એ.મવુ નયા

--“--

૫૮૬૦૦

(૪)

શ્રી એન.આર.કાથડ

--“--

૫૮૬૦૦

“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

(૫)

શ્રી ડી.આર.આગરીયા

--“--

૫૮૬૦૦

“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

(૬)

શ્રી ટી.બી.જાંબકુ ીયા

--“--

૩૯૯૦૦

“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

(૭)

શ્રી હડ.એસ.ખેર

જુ.કા.

૨૧૭૦૦

“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

(૮)

શ્રી પ્રકાશભાઇ પી.ભટ્ટ

--“--

૨૯૩૦૦

“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

(૯)

શ્રી એસ.એમ. પરમાર

પટ્ટાિાળા

૨૪૯૦૦

“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

પટ્ટાિાળા

૨૪૪૦૦

“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ

(૧૦) શ્રી િી.એલ.બારૈ યા

૫૪૭૦૦

“
“

ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ
ુ બ
બી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મજ
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પ્રકરણ - ૧૨
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળિાયેિ અંદાજપત્ર
તમામ યોજનાઓ, સલુ ચતખચગ અને કરે િ ચકુ િણી અંગે એહિાિોની વિગતો વિકાસ, વનમાગ ણ અને તકવનકી કાયો અંગે જિાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
િષગ ૨૦૧૬ – ૨૦૧૭ (રૂવપયા િાખમાં)
ક્રમ

બજેટ સંજ્ઞા

બજેટ સદર

હહસાબી સંજ્ઞા

હહસાબી સદર

મંજૂર થયેિ રકમ

૧)

૧૮૦૧

ય.ુ બી.એસ. પ્રોજેકટ પગાર ખચગ

૩૦૧૦૦

પગાર

૬૦.૩૫

૨)

૧૮૦૨

એન.ય.ુ એિ.એમ પગાર ખચગ

૩૦૧૦૦

એન.ય.ુ એિ.એમ પગાર

૫૦.૦૦

૩)

૧૮૦૧

સાદીિિાર ખચગ

૩૪૦૦૦

સાદી િિાર

૦.૬૦

૪)

૧૮૦૧

ટેિીફોન ખચગ

૩૪૧૦૦

ટેિીફોન ખચગ

૦.૧૦

૫)

૧૮૦૨

મલ્ટી એકટીિીટી સેન્ટર વિજળી ખચગ

૪૩૧૦૩

વિજળી

૧.૦૦

૬)

૧૮૦૧

ય.ુ બી.એસ. પ્રોજેકટ ખચગ

૪૮૫૦૧

ય.ુ બી.એસ. પ્રોજેકટ ખચગ

૫.૦૦

વિદ્યાથીને રોજગારિક્ષી અભ્યાસ માટે
૭)

૧૮૦૨

૮)

૧૮૦૧

૯)

૧૮૦૨

રોજગાર અને તાિીમ સંકુિ ખચગ
સક્ષમ રાજકોટ
એન.ય.ુ એિ.એમ. યોજના ખચગ

૪૯૧૧૮

માગગ દશગન

૦.૦૦

૪૯૧૧૮

સક્ષમ રાજકોટ

૫૦.૦૦

૪૮૫૦૧

ગ્રાંટ સામે

૩૪૦.૦૦

બી.પી.એિ યાદી સિે ખચગ (સ્િલણિમ
૧૦)

૧૮૦૧

બી.પી.એિ યાદી સિે ખચગ

૫૭૪૦૪

ુ રાત)
ગજ

૦.૦૦

૧૧)

૧૮૦૨

અબગન રીસોસગ સેન્ટર

૩૧૨૦૦

અબગન રીસોસગ સેન્ટર

૦.૦૦

૧૨)

૧૮૦૨

રે ન બસેરા વનભાિ ખચગ

૩૮૩૦૩

રે ન બસેરા વનભાિ ખચગ

૩૦.૦૦

૧૩)

૧૮૦૧

િાહન ખચગ

૩૮૮૦૧

િાહન ખચગ

૩.૦૦
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રાજકોટ મિાનર્ગરપાલલકા
રાષ્રીય શિેર આજીવિકા વમશન (NULM)

(વિના મુલ્યે)

રાષ્રીય શિેરી આજીવિકા વમશન (NULM) િેઠળ “સ્િરોજર્ગાર કાયયક્રમ (SEP)”
ઘટક અંતર્ગયત વ્યસ્ક્તર્ગત ઉદ્યોર્ગ, સાિસ માટે લોન/સિાય મેળિિા માટેં  ુ ાં અરજી

તા.___/__/___

પત્રક
એન.યુ.એલ.એમ./બેંકેબલ રજી.નાં.:_____________

નાં.-

પ્રવત,
સીટી પ્રોજેક્ટ ઓહફસરશ્રી

સિી સહિત પાસપોટય

રાજકોટ મિાનર્ગરપાલલકા

સાઇઝનો ફોટો

ડો. આંબેડકર ભિન,
ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ.
મિાશયશ્રી,

હુ ાં રાષ્રીય શિેરી આજીવિકા વમશન યોજના િેઠળ ‘સ્િરોજર્ગાર કાયયક્રમ(SEP)’ ઘટક અંતર્ગયત વ્યસ્ક્તર્ગત ઉદ્યોર્ગ સાિસ
અંિયે..........................................................વ્યિસાય શરૂ કરિા લોન/સબસીડી મેળિિા માાંગ ુ છાં. મારી વિર્ગતો નીચે મુજબ છે .
૧.

અરજદારનું નામ

૨.

અરજદારનું પત્રવ્યવ્હારનું સરનામું

(અટક પિેલા લખિી)

: _____________________________________
: _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

૩.

અરજદારનું કાયમી સરનામું

: _________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

૪.

અરજદારનો મોબાઇિ/ફોન નંબર

: _____________________________________

૫.

અરજદારનો મ્યુવનવસપિ ઇિેક્શન િોડગ

: નાંબર_______નામ__________________________

૬.

અરજદારની જાવત

: સ્ત્રી/પુરૂષ______________________________

૭.

અરજદારની જન્મ તારીખ

: ______/_____/_________ઉંમર િષય_______

૮.

અરજદારનો િૈિાહહક દરજ્જો

૯.

અરજદારની જ્ઞાવત

૧૦.

(પરલણત/અપરલણત/વિધિા/ત્યક્તા/અન્ય)

( S.T/ S.C./ OBC/ Minority/ Others )

અરજદાર શારીહરક ખોડખાપણ ધરાિે છે ?
(જો ‘િા’ િોય તો તે અંર્ગેં  ુ ાં વસવિલ સર્જનં ુ ાં પ્રમાણપત્ર બીડિાં ુ ાં રિેશે.)

૧૧.

અરજદાર બેંક ખાતુ ધરાિે છે ?

: _____________________________________
: _____________________________________
: િા/ના,__________જો ‘િા’ તો_____________
વિકલાાંર્ગતાનો પ્રકાર____________ટકા_______
: િા/ના, જો ’િા’ તો –બેંકમાાં ખાતાનો પ્રકાર: સેવિિંર્ગ/ચાલુ
બેંક એકાઉન્ટ નાં.___________________

બેંકં ુાં નામ - _______________________________
બ્ાાંચ - ___________________________________

૧૨.
૧૩.

અરજદારની શૈક્ષલણક િાયકાત: (ખરી નકિ સાથે બીડિી.)

: ______________________________________

અરજદારની તાંવત્રક િાયકાત: (ખરી નકિ સાથે બીડિી.)

: ____________________________________

અરજદારે અત્યાર સુધી કોઇપણ પ્રકારની વ્યિસાવયક તાિીમ મેળિેિ છે ?

: _____________________________________

( જો ‘હા’ તો તેની વિગત જાણાિિી તથા પ્રમાણપત્રની નકિ બીડિી )

૧૩.૧

તાિીમનો પ્રકાર

: _____________________________________

૧૩.૨

પાસ કયાગ અંગેની વિગત

: મહિનો______________િષય_______________

32

૧૩.૩

તાિીમ આપનાર સંસ્થાનું નામ

: _____________________________________

૧૩.૪

તાિીમ િીધાનો સમયગાળો

: _____________________________________

ધંધો પ્રસ્થાવપત કરે િ છે કે નિો ધંધો શરૂ કરિા માંગો છો?

: _____________________________________

૧૪.૧

જો ધંધો અગાઉ પ્રસ્થાવપત કરે િ હોય તો,

: મશીનરીમાાં કરે લ રોકાણ રૂ._____________________/-

૧૪.૨

નિા/પ્રસ્થાવપત ધંધા માટે જરૂરી રકમની વિગત

: રૂ.________________________/-

૧૪.૩

નિા/પ્રસ્થાવપત ધંધા માટે કરે િ િોન માંગણીની વિગત

:

૧૪.

માલ-સામાનમાાં કરે લ રોકાણ રૂ.__________________/-

 (અ) યંત્રસામગ્રી/સાધનો માટે

: રૂ._____________________________________

 (બ) સ્થાયી અસ્યામત માટે

: રૂ._____________________________________

 (ક) કામકાજના ભંડોળ માટે

: રૂ._____________________________________

કુ િ રૂવપયા : રૂ.____________________________________
૧૫.
૧૫.૧

૧૫.૨

અરજદાર બેરોજગાર છે ?

: િા/ના, _________જો ‘ના’ તો____________________



નોકરી કરતાં હોય તે સંસ્થાનું નામ

: ___________________________________________



પોતાનો ધંધો હોય તો તેની વિગત

: ___________________________________________



અન્ય કોઇ કામગીરી કરતા હોય તો તેની વિગત

: ___________________________________________

અરજદારે નોકરી મેળિિા ઓમ્પોય્યય્યમેન્ટ એક્ષચેન્જમાં નોંધણી કરાિેિ હોય
તો તેની વિગત

: નોંધણી નાંબર_________________________________
તારીખ_____/_____/_________સ્થળ_____________

૧૬.

ચુટ
ં ણી ઓળખકાડગ નંબર (EPIC No.)

: ___________________________________________

૧૭.

BPL કાડગ નંબર ( SJSRY/SECC અંતર્ગયત )

: ___________________________________________

૧૮.

રે શનકાડગ નંબર

: ___________________________________________

૧૯.

આધાર કાડગ /ELD નંબર

: આધાર કાડય નાં_______________________________

૨૦.

કૌટંુ લબક માહહતી

૨૦.૧

કુ ટંુ બના સભ્યોની સંખ્યા

: પુરુષ:_______

૨૦.૨

કુ ટંુ બમાં કમાતા સભ્યોની સંખ્યા

: પુરુષ:_______ સ્ત્રી:________ કુ લ:_______

૨૦.૩

અરજદારના કું ટંુ બની િાવષિક આિક

: રૂ. __________________________________

નિા/પ્રસ્થાવપત ધંધાની વિગત

: ___________________________________________

૨૧.

સ્ત્રી:_______

બાળકો:_______

કુ લ:______

___________________________________________

૨૧.૧

આ ધંધો િારસાગત છે ?(હા / ના)

: ___________________________________________

ધંધાનો પ્રકાર (ઉદ્યોગ / સેિા / િેપાર)

: ___________________________________________

ધંધાનું નામ

: ___________________________________________

વધરાણ મારફતે સાધન સામગ્રી યાંથી મળશે તેની વિગત

: ___________________________________________

૨૧.૨

િઘુ ઉદ્યોગની નોંધણી કરે િ છે કે કેમ? જો ‘હા’ તો

: નોંધણી

૨૧.૩

અરજદાર જે વ્યિસાય / પ્રવ ૃવત કરિા માંગે છે તે અંગે કાંઇ અનુભિ હોય

: ___________________________________________

તો તેની વિગત

નાંબર:__________તારીખ:____/____/_________
___________________________________________

અરજદાર જે સ્થળે ધંધો-રોજગાર શરૂ કરિા માંગે છે તેન ંુ પુરં ુ સરનામું

: ___________________________________________

૨૨.

અરજદાર જે બેંકમાંથી િોન િેિા માગે છે તે બેંક – શાખાની વિગત

: ___________________________________________

૨૩.

અરજદારે અથિા તેમના કુ ટંુ બના સભ્યે કોઇ બેંકમાંથી વધરાણ િીધેિ છે .

: ___________________________________________

૨૧.૪
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વધરાણ લેિાનો િેત ુ

વધરાણ ક્ાાંથી લીધુ

જામીનર્ગીરી આપી િોયતો

વધરાણની બાકી રકમ

અન્ય વિર્ગત

તેની વિર્ગત

રાજકોટ.
તારીખ:

અરજદારની સિી
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આિક અંગે ન ંુ સોગંદનામ ંુ
હ.ુ ાં ........................................................................રિેિાસી...................................................

આથી

સોર્ગાંદપુિયક

જણાવુ ાં છાં કે, મારી અને મારા કુટુાંબની સાંયક્ુ ત રીતે િાવષિક આિક રૂ............................................... છે .
જો આ સોર્ગાંદનામુ ખોટુાં ઠરશે તો મારી સામે કાયદે સર કાયયિાિી થઇ શકશે અને મને મળે લ તમામ લોન /સિાયની
રકમ મારે પાછી આપિાની રિેશે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજીને હુ ાં આ સોર્ગાંદનામુ ાં કરુાં છાં.

_______________________
અરજદારની સિી

પ્રમાણ પત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાાં આિે છે કે, શ્રી/શ્રીમતી/ કુ. ......................................................................એ ઉપરોક્ત
સોર્ગાંદનામામાાં પોતાની જે આિક જાિેર કરી છે તે મારા માનિા અને જાણિા મુજબ ખરી છે .
તારીખ:

/

/૨૦

_______________________
પ્રમાલણત કરનાર વ્યસ્ક્તની સહી અને વસિા

ે રી પત્ર
બાંહધ
આથી હુ ાં પ્રમાલણક કરુાં છાં કે, આ અરજીમાાં જણાિેલ તમામ માહિતી સાચી છે , અને તે માહિતીના આધારે મને મળિાપાત્ર
વધરાણ અને સબસીડી માંજુર કરિા વિનાંતી છે . જે વધરાણ માંજુર કરિામાાં આિશે, તે અંર્ગેની શરતો અને બોલીઓ પ્રમાણે હુ ાં
ુ ી કરીશ, તેની બાાંિધ
ે રી આપુ ાં છાં.
િતયિા બાંધાઉં છાં. આ વધરાણની રકમ વનયત મુદતમાાં પુરેપર
રાજકોટ,
તારીખ:

/

/૨૦
________________________
અરજદારની સિી

-----------------------------------------------------------------------------(ફક્ત ઓહફસ ઉપયોગ માટે )
રાષ્રીય શિેરી આજીવિકા વમશન યોજના (NULM) િેઠળ સ્િરોજર્ગાર કાયયક્રમ (SEP) ઘટક અંતર્ગયત વ્યસ્ક્તર્ગત
ુ ી વિર્ગતો અને જરૂરી પુરાિા સાથે સામેલ છે .
ઉદ્યોર્ગ,સાિસ માટે લોન/ સિાય મેળિિા માટેં  ુ ાં અરજી પત્રક પુરેપર
ઇનિડય નાંબર

: ....................................

તારીખ

: ....................................

ચકાસણી કરનારની સિી
નામ ...............................................................
િોદ્દો ................................................................
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:: શરતો ::
૧.

ધંધો રોજગાર શરૂ કરિા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા / બેંક મારફતે િોન / સબસીડી મેળિિા માટે નિી કરિામાં આિેિ
અરજીપત્રકમાં અરજી કરિાની રહેશે.

૨.

િાભાથી સુિણગ જયંવત શહેરી રોજગાર યોજના / SECC અંતગગત બી.પી.એિ. કાડગ ધરાિતો હોિો જોઇએ.

૩.

તમામ જરૂરી પુરાિા સહહત ફોમગમાં પુરેપરુ ી વિગતો ભરે િી હશે તો જ ફોમગ સ્િીકારિામાં આિશે.

૪.

રે શનકાડગ નોંધની નંબર તથા તેમાં વ્યસ્ક્તઓના નામોની વિગત દશાગ િતા પાનાની ખરી નકિ રજુ કરિાની રહેશે.

૫.

અરજદાર િોન માટે અરજી કયાગ તારીખે ૧૮ િષગ પુરા કરે િ હોિા જોઇએ.

૬.

અરજદાર કોઇપણ રાષ્ટ્રીયકૃત, સહકારી બેંક અથિા નાણાંકીય સંસ્થાની મુદત િીતી બાકીદાર હોિા જોઇએ નહહિં.

૭.

અરજદારે અરજીપત્રક સાથે મુળ ક્િોટે શન રજુ કરિાનું રહેશે.

૮.

અરજદારે ઉંમરનો પુરાિો રજુ કરિાનો રહેશે.

૯.

નીચે જણાિેિ ખરી નકિો પુરાિારૂપે જરૂર મુજબ સામેિ કરિા.
(૧) એસ.જે.એસ.િાય. યોજના / SECC અંતર્ગયતનો બીપીએલ કાડય (૨)િેરાબીલ (૩)લાઇટ બીલ(જો જરૂરી િોય તો)
(૪)તાલીમ/અં ુભિં ુ ાં પ્રમાણૅપત્ર જો જરૂરી જણાય તો (૫)પાસપોટય સાઇઝ ફોટો (૬)મતદાર યાદીં ુ ાં ઓળખ કાડય (૭)આધાર કાડય
(૮)શાળા છોડયાં ુ ાં પ્રમાણપત્ર (૯)ડ્રાઇવિિંર્ગ લાઇસાંસ/ બેજ નાંબર.

૧૦.

અરજીપત્રક લૈ ર્ગયા તારીખથી હદન-૭ (સાત)માાં તમામ ભરે લી વિર્ગતો અને જરૂરી પુરાિા સહિતં ુ ાં અરજીપત્રક પ્રોજેક્ટ શાખા,
રાજકોટ મિાનર્ગરપાલલકા, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટને રજાના હદિસો વસિાય ઓહફસ સમયમાાં રજુ કરિાં ુ ાં રિેશે.

૧૧.

પ્રોજેકટ / ય્નીટ કોસ્ટની મિત્તમ મયાય દા રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- ની છે .

૧૨.

વ્યાજ દર/ લોન ભરપાઇ – જે તે બેંક દ્વારા નક્કી કરે લ પ્રિતયમાન વનયમ મુજબ રિેશે.

૧૨.

સિાયના ધોરણો : બેંકની લોન મેળિતા તમામ વ્યસ્ક્તર્ગત લાભાથીને ૭% વ્યાજથી િધુ વ્યાજ પર વ્યાજુ કી સિાય ઉપલબ્ધ
બનશે.

૧૩.

લોન રકમની સમયસર ભરપાઇ કરનાર લાભાથીઓને જ વ્યાજ સિાય મળિાપાત્ર થશે, આ અંર્ગે બેંકે તે સાંબધ
ાં ી યોગ્ય પ્રમાણપત્ર
રજુ કરિાં ુ ાં રિેશે.

૧૪.

લાભાથીને લોનની ચુકિણી કયાય બાદ બેંકની સાંબવાં ધત શાખા, લોન ચુકિણી વ્યાજ સિાયકીની રકમની વિર્ગતો વનયત પ્રફોમયમાાં
દર માસે પ્રોજેક્ટ શાખા, રાજકોટ મિાનર્ગરપાલલકાને મોકલી આપશે અને બેંકો દ્વારા કરાયેલ દાિાનો પ્રોજેક્ટ શાખા દર ત્રણ
મહિને વનકાલ કરશે.

૧૫.

બેંક લોન માટે રીઝિય બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા તરફથી માઇક્રો અને લઘુઉદ્યોર્ગ ક્ષેત્રની પુરી પડાતી રૂ|.૧૦.૦૦ લાખ સુધીની લોન પર
જામીન ન લેિાનો બેંકોને આદે શ આપેલ છે .

૧૬.

સરકરશ્રી દ્વારા િખતો િખત વનયત કરિામાાં આિે તેટલી માજીન મનીની રકમ અરજદારે ભરિાની રિેશે .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: અરજદારનું પુરૂ સરનામું ::
પુરૂ નામ :........................................................................................................................................ ...................................................
સરનામુ ાં : ........................................................................................................................................... ..........................................
...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................... રાજકોટ, પીન:-
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(ફક્ત ઓહફસ ઉપયોગ માટે )
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીવિકા વમશન (NULM) હેઠળ “સ્િરોજગાર કાયગક્રમ (SEP)”
ઘટક અંતગગત વ્યસ્ક્તગત ઉદ્યોગ, સાહસ માટે િોન/ સહાય મેળિિ માટે ની અરજીની ચકાસણીનો રીપોટગ
પત્રક
૧.

અરજદારનું નામ

:

______________________________________________

૨.

અરજદારનું સરનામું

:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

૩.

અરજદારની ઉંમર

:

જન્મ તારીખ______/_____/_______ઉંમર િષય______________

૪.

અરજદારની શૈક્ષલણક િાયકાત

:

______________________________________________

૫.

(૧) કુ ટંુ બના સભ્યો

:

પુરુષ:_________ સ્ત્રી:__________ કુ લ:____________

૬.

બી.પી.એિ. કાડગ નંબર

:

______________________________________________

૭.

હાિનો વ્યિસાય

:

______________________________________________

૮.

હાિના વ્યિસાયનો સ્થળ

:

______________________________________________

૯.

હાિના વ્યિસાયનો કામ

:

______________________________________________

કરતા કમગચારીઓની સંખ્યા
૧૦.

______________________________________________

અરજદાર જે ધંધો/ રોજગાર કરિા માંગે છે

:

િોન/ સબસીડી મેળિિા માંગે છે તેની વિગત

______________________________________________

૧૧.

ધંધાનો પ્રકાર ઉદ્યોગ/ િેપાર/ સેિા

:

૧૨.

ધંધાના સ્થળનું સરનામું

:

______________________________________________

(૧) જગ્યાનો પ્રકાર – માલિકી/ભાડે/ અન્ય

:

______________________________________________

(૨) જો જગ્યા માલિકીની હોય તો તેના પુરાિા સામેિ કરે િ છે ?

:

______________________________________________

(૩) જો જગ્યા ભાડે હોય તોઅ ભાડાની રસીદ સામેિ કરે િ છે ?

:

______________________________________________

(૪) જગ્યાનો આધાર – િેરા/િાઇટ બીિ.

:

______________________________________________

(૫) જગ્યા બીજી વ્યસ્ક્તના નામે હોય તો સ્મ ૃવતપત્રક આપેિ છે ?

:

______________________________________________

(૬) ધંધા માટે વિજળીની જરૂહરયાત હોય તો પોતાનું મીટર છે ? હા/ના.

:

______________________________________________

નિા/પ્રસ્થાવપત ધંધા માટે કરે િ િોન માંગણીની વિગત :

:

______________________________________________

૧૩.



(અ) યાંત્રસામગ્રી/સાધનો માટે

:

રૂ.____________________________________________



(બ) સ્થાયી અસ્યામત માટે

:

રૂ.____________________________________________



(ક) કામકાજના ભંડોળ માટે

:

રૂ.____________________________________________

:

રૂ._______________________________________

:

______________________________________________

કુ િ રૂવપયા
૧૪.

______________________________________________

જે હેત ુ માટે િોન મેળિિા માંગે છે તેના
(૧) અનુભિની વિગત

______________________________________________

(૨) તાિીમની વિગત

______________________________________________

૧૫.

અરજદારની સ્થાિર વમલ્કતની વિગત અને અંદાજીત હકિંમત

૧૬.

િોન અંગેની ભિામણ


(અ) યંત્રસામગ્રી/સાધનો માટે



(બ) સ્થાયી અસ્યામત માટે



(ક) કામકાજના ભંડોળ માટે

:

______________________________________________

:

રૂ|.____________________________________________

:

રૂ.____________________________________________

:

રૂ.____________________________________________
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કુ િ રૂવપયા

:

રૂ|.__________________________________________

૧૭.

િોન મળ્યેથી અરજદારની માવસક આિકમાં આશરે કેટિો િધારો થશે

:

______________________________________________

૧૮.

અરજદારે અગાઉ આજ ધંધા માટે અથિા બીજા કોઇ ધંધા માટે કોઇ

:

______________________________________________

બેંક કે એજન્સી પાસેથી િોન િીધેિ છે ? જો હા તો તેની વિગત
૧૯.

વધરાણની રકમ ભરપાઇ કરિાની વિગત/ માવસક/ વત્રમાવસક હપ્ત તાની
રકમ

______________________________________________
:

______________________________________________
______________________________________________

મે અરજદારની સ્થળ ઉપર મુલાકાત લઇને ઉપરોક્ત વિર્ગત મેળિી મારો અલભપ્રાય આપેલ છે .

અલભપ્રાય :ચકાસણી કરનારની સહી : .....................................................................
રાજકોટ:

નામ : ...................................................................................................

તારીખ :..................................

હોદ્દો : ...................................................................................................

ુ ાતનામ ંુ :-: અરજદારન ંુ કબિ
હુ ાં નીચે સિીકરનાર...................................................................................................................મારી
ઉંમર................... િષયની છે . આ સાથે હુ ાં રાષ્રીય શિેરી આજીવિકા વમશન યોજના --- િેઠળ રૂ|................................ની
લોન/સબસીડી માટે અરજી કરુાં છાં. આ લોનની રકમ, બેંકના વનયમ મુજબ વ્યાજ સહિતના વનયવમત િપ્તા હુ ાં ભરપાઇ કરીશ.
૧.

હુ ાં રાજકોટ શિેરનો રિેિાસી છાં અને છે લ્લા ................................િષયથી આ શિેરમાાં રહુ ાં છાં.

૨.

મારા કુટુાંબને સતાિાર રીતે અપાયેલા બી.પી.એલ. કાડય નો નાં.................................................................છે .

૩.

હુ ાં કોઇપણ બેન્ક / નાણાાંકીય સાંસ્થાનો મુદત િીતી બાકીદાર નથી, તેમજ આિી કોઇ યોજના િેઠળ મેં વધરાણૅ

લીધુ ાં

નથી.
૪.

આથી હુ ાં જાિેર કરુાં છાં કે કોઇ બેંક / નાણાાંકીય સાંસ્થાની મુદત િીતી બાકીદાર નથી. આજે

તા.............................ના
રોજ મેં સિી કરી છે . મને જાણ છે કે, બેંક દ્વારા મળે લ લોન વનયમ મુજબ પરત ભરપાઇ કરિાની રિે છે . જેની
હુ ાં

ુ ી પરત મેળિિાનો અવધકાર છે .
ે રી આપુ ાં છાં. મારા દ્વારા તેમ ન થયે બેન્કને લોન/સિાયની રકમ પુરેપર
બાાંિધ

આ

રકમનો િસાિેલ સાધન-સામગ્રીમાાંથી તેમજ મારી કોઇપણ સ્થાિર કે જર્ગમ
ાં
વમલ્કતમાાંથી િસુલાત કરી શકશે.

સ્થળ

:................................

તારીખ :................................
_____________________________
અરજદારની સિી

38

પ્રકરણ - ૧૩ (વનયમ સંગ્રહ - ૧૨)
સહાયકી કાયગક્રમોના અમિ અંગે ની પધ્ધવત
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
-

કાયગક્રમન ંુ નામ

:-

કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ.

-

કાયગક્રમ/યોજનાનો

:-

સરકારશ્રી તરફથી યોજના ચાલુ રાખિામાાં આિે ત્યાાં સુધી

:-

૧૮ થી ૩૫ િષયના યુિા બેરોજર્ગારોને તાલીમ આપી

સમયગાળો
-

કાયગક્રમનો ઉદે શ

સ્િરોજર્ગારી પુરી પાડિાનો છે .
-

િાભાથીની પાત્રતા

:-

૧૮ થી ૩૫ િષયના બેરોજર્ગાર લાભાથી આ તાલીમ આપી
કાયયક્રમમાાં જોડાઇ શકે છે .

-

ુ ગ
િાભ અંગેની પિ

:-

કોઇ જરૂરીયાત નથી.

જરૂરત
-

કાયગક્રમનો િાભ િેિા :-

સુલચત કાયયક્રમોનો વિસ્તારમાાં ઘરે ઘરે ફરી મૌલખક કે

અંગેની પધ્ધવત

પવત્રકા દ્વારા પ્રચાર કરિામાાં આિે છે . તે અન્િયે સબાંવધત
સી.ઓ. નો સાંપકય સાધી લાભ લઇ શકે છે .

-

સહાયકી વિતરણ

:-

વિસ્તારમાાં કાયયક્રમ િખતે િાજર લાભાથીઓને િસ્તુઓ કાયય પધ્ધવત
રોકડ સ્િરૂપે સિાયકી આપેલ છે .

-

અરજી કયાં કરિી કે

:-

અરજી કરિા માટે કચેરી

કાયયક્રમ/પ્રવ ૃવત માટે લાભાથીએ તેમના નજીકના
કેન્રનો રૂબરૂ સાંપકય કરિાનો રિે છે .

માં કોનો સંપકગ કરિો
-

અરજી ફી

:-

આ માટે લાભાથીઓ પાસેથી કોઇપણ પ્રકારની તાલીમ ફી
લેિામાાં આિતી નથી.

-

અન્ય ફી

:-

અન્ય ફી કોઇ લેિામાાં આિતી નથી.

-

ુ ો
અરજી પત્રકનો નમન

:-

વનયત સેન્ટરોમાાં ઉપલબ્ધ છે .

-

પ્રહક્રયાને િગતી

:-

સબાંવધત વિસ્તારના કોમ્યુવનટી ઓર્ગેનાઇઝરનો

સમસ્યા અંગે કયા

સાંપકય કરિો.

સંપકગ કરિો
-

ઉપિબ્ધ વનધીની વિગત

:-

કૌશલ્યિધયક તાલીમ કાયયક્રમ અંતર્ગયત તાલીમ આપનાર
સાંસ્થાઓની સરકારશ્રી દ્વારા ગ્રાાંટ ચુકિિામાાં આિેલ છે .

-

િાભાથીઓની યાદી

:-

નામ જોર્ગ લાભાથીઓની યાદી પ્રાપ્ત નથી.
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પ્રકરણ - ૧૪ (વનયમ સંગ્રહ - ૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, પરવમટ કે અવધકત
ૃ મેળિનારની વિગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
-

આિી કોઇ પ્રકારની કાયયિાિી આ શાખા દ્વારા થતી નથી.
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પ્રકરણ - ૧૫ (વનયમ સંગ્રહ - ૧૪)
કાયો કરિા માટે નિી કરે િા ધોરણો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
(૧૫.૧) વિવિધ પ્રવ ૃવતઓ / કાયગક્રમો હાથ ધરિા માટે વિભાગે નિી કરે િ ધોરણોની વિગતો
ુ બ છે .
નીચે મજ
આ શાખાની વનણયય લેિાની પ્રહક્રયા માટે શાખા દ્વારા ફાઇલ ઉપર નોંધ સિાયક કવમશનર શ્રીને રજુ કરિામાાં
આિે છે . જો વનણયય તેમના દ્વારા થતો િોય તો વનણયય સિ પ્રકરણ પરત આવ્યે અમલિારી કરિામાાં આિે છે .
અન્યથા વનણયય માટે આર્ગળ નાયબ કવમશનરશ્રી કે જરૂર પડયે કવમશનર શ્રીને પ્રકરણ રજુ કરિામાાં આિે છે .
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પ્રકરણ - ૧૬ (વનયમ સંગ્રહ - ૧૫)
વિજાણ ુ રૂપે ઉપિબ્ધ મહહતી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
(૧૬.૧)

વિજાણરૂુ પે કોઇ માહહતી ઉપલ્બધ નથી.
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પ્રકરણ - ૧૭ (વનયમ સંગ્રહ - ૧૬)
માહહતી મેળિિા માટે નાગરીકોને ઉપ્ત િબ્ધ સિિતોની વિગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજેકટ શાખા
(૧૭.૧)

િોકોને માહહતી મળે તે માટે વિભાગે અપનાિેિ સાધનોની વિગત નીચે
ુ બ છે :મજ

-

િતયમાનપત્રો

-

નોટીસબોડય

-

કચેરીમાાં રે કડય ં  ુાં વનહરક્ષણ

-

દસ્તાિેજોની નકલો મેળિિાની પધ્ધતી

-

ઉપલબ્ધ મુહરત વનયમ સાંગ્રિ

-

જાિેર તાંત્રની િેબસાઇટ

-

જાિેર ખબરના અન્ય સાધનો
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(પત્રક – ૧)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ય.ુ બી.એસ.પ્રોજેકટ

સંસ્થાઓને સંચાિન માટે સોંપિામાં આિેિ નાઈટ શેલ્ટરની યાદી
ક્રમ
૧

સંસ્થાન ું નામ
ુ ેશન એન્ડ
િાત્સિય એજયક
ચેરીટેબિ રસ્ટ રાજકોટ.

નાઈટ શેલ્ટરન ું એડ્રેસ

કોમ્યવુ નટી ઓગે નાઇઝરન ું નામ

(૧) ડોમીટરી ભોમેશ્વર પ્ત િોટ શેરી નં ૨
જામનગર રોડ રાજકોટ

જયદીપ કાચા

શ્રી.આર.એ.મુવનયા
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

મો- ૯૯૦૪૯ ૧૯૧૫૧
૨

સત્યનામ રચનાત્મક

(૧) બેડીનાકા, આજી નદીના કાંઠે, રાજકોટ.

વિકાસ મંડળ રાજકોટ.
પ્રતાપભાઈ
મો- ૮૪૮૮૮ ૮૭૧૮૧
૩

ુ ેશન એન્ડ
િાત્સિય એજયક
ચેરીટેબિ રસ્ટ રાજકોટ.
જયદીપ કાચા

શ્રી.આર.એ.મુવનયા
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

(૨) જુના ઢોર ડબ્બા મરચા પીઠ, રાજકોટ.

શ્રી.આર.એ.મુવનયા
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

(૧) આજી ચોક, જુના જકાતનાકા પાસે,
ભાિનગર રોડ, રાજકોટ.

શ્રી ટી.બી.જાબુકીયા
ાં
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૯૦૦

મો- ૯૯૦૪૯ ૧૯૧૫૧
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પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણીત કરિામાાં આિે છે કે માહિતી અવધકાર અવધવનયમ કલમ - ૪
અંતર્ગયત સ્િયાં કરિાની બાબતો પ્રોએકટીિ ડીસ્કલોઝર (P.A.D) મારા વિભાર્ગ દ્વારા
કરિામાાં આિેલ છે . અને તા. ૦૫/૦૬/૨૦૧૭ ની સ્સ્થવતએ અમારી માંજુરી મેળિી
અદ્યતન કરિામાાં આિેલ છે .
તારીખ :- ૦૫/૦૬/૨૦૧૭
જાહેર માહહતી અવધકારી
અને આવસસ્ટન્ટ મેનેજર
પ્રોજેકટ શાખા
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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