યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
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ધી યાઇટ ટુ ઇન્પોભેળન એકટ – ૨૦૦૬
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પ્રકયણ – ૨ (વનમભ વંગ્રશ – ૧ )
વંગઠનની વલગતો કામો અને પયજો
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા

(૨.૧) જાશેય તંત્ર ઉદે ળ/શેત ુ :આ કચેયીની પ્રોજેકટ ળાખા દ્વાયા વયકાયશ્રીની એન.ય.ુ એર.એભ,ઝુડટ્ટી
લીજી કયણ, વલગે યે મોજનાની અભરલાયી કયલાભાં આલે છે . તેભજ ળશેયી ગયીફી વનલાયલા
અન્મ કામયક્રભભો ણ મોજલાની કાભગીયી આ ળાખા ભાયપત કયલાભાં આલે છે .
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(૨.૨) જાશેય તંત્ર વભળન / દુયદે ળીણ ંુ (વલઝન) :(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, પ્રોજેકટ ળાખા)

ળશેયી ગયીફી વનલાયણ કામયક્રભો અંતગય ત ળશેયી ગયીફોને વ્મલવામીક તારીભ
આલી. ળશેયી ગયીફોના જુથ યચી વંગઠીત કયી ફચત અને આવથિક પ્રવ ૃવત ભાટે પ્રોત્વાહશત
ુ ા યોજગાયો ને
કયલા તથા ળશેયી ગયીફો નાના ામે સ્લયોજગાય ઉબો કયી ળકે તે ભાટે યલ
તારીભ આલી આલા કામોથી ળશેયી ગયીફોને ળોધી તેભના ઉત્થાન ભાટે ન ંુ રક્ષ્મ વવધ્ધ કયલા
પ્રોજેકટ ળાખા કામયયત છે .
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(૨.૩) જાશેય તંત્રનો ટુકો ઇવતશાવ અને તેની યચનાનો વંદબય :(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,પ્રોજેકટ ળાખા)
ળરૂઆતભાં મફ
ંુ ઇ પ્રાંતીમ ભશાનગયાલરકા અવધવનમભ – ૧૯૪૯ અભદાલાદ અને પ ૂના
ળશેયો ભાટે ભશાનગયાલરકા સ્થાલા ભાટે અને મફ
ંુ ઇ ળશેય વવલામ ફીજા વલસ્તાયો ભાટે
ભશાનગયાલરકા સ્થાલા ભાટે વયકાયને વતા આલા ભાટે કમો શતો. ફીજા તભાભ ળશેયો ભાટે
કામદાની જોગલાઇઓ એક વયખી શોમ છે . તેથી દયે ક ળશેય ભાટે જુદો કામદો કયલાને ફદરે એક
જ કામદો કયલાભાં આવ્મો શતો.
આ અવધવનમભ યાજમના ભોટા ભોટા ળશેયો જેલા કે, અભદાલાદ, લડોદયા, સયુ ત, યાજકોટ,
બાલનગય, જાભનગય, અને જુનાગઢને રાગ ુ ડે છે . યાજકોટ ળશેયને તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ ના યોજ
મફ
ંુ ઇ પ્રાંતીમ ભશાનગયાલરકા અવધવનમભ ૧૯૪૯ શેઠ ભશાનગયાલરકા તયીકોનો દયજ્જો
ભે ર છે .
શારની યાજકોટ ભશાનગયાલરકા તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ શેરા યાજકોટ નગયાલરકા રૂે
ુ યાત યાજમના ંચામત અને આયોગ્મ ખાતાના હુકભ નં. કે.ી.(૭૨) ૨૫૧
કામયયત શતી. ગજ
ુ ાય તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ થી
આય.વી.એન. ૪૧૭૨ – ૧૯૬૮ તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી ભંજુય થમા અનવ
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાન ંુ વર્જન થય.ંુ અને બૌગોરીક વલસ્તાયને ૧૮ લોડય ભાં વલબાજીત
કયલાભાં આવ્મો. આ વભમે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા બૌગોલરક યીતે ૬૯ ચો. કી.ભી. ક્ષેત્રપભાં
થયામેર શતી. આ વભમે વબાવદોની કુ ર વંખ્મા ૫૧ શતી.
ુ યાત વયકાયશ્રીના ળશેયી વલકાવ અને ળશેયી ગૃશ વનભાય ણ વલબાગના અંગે
ત્માયફાદ, ગજ
ુ ાય
નોટીહપકેળન નં.કે.લી. ૨૧-૮૫ આય.એભ.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/ ી. તા. ૧૨/૦૨/૧૯૯૫ અનવ
ુ :યચના કયલાભાં આલેર છે . તે અનવ
ુ ાય ૧૮ લોડય અને વબાવદોની વંખ્મા ૫૯ ની
લોડય ની પન
વનમત થમેર શતી.
દયમ્માન યાજમ ચટ
ંુ ણી ંચના તા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાશેયનાભા ક્રભાંક : લયચ/ ૧૦૯૪
થી યાજકોટ ળશેયના લોડય નં. ૧ થી ૨૦ ન ંુ વીભાંકન નક્કિ કયલાભાં આલેર શત.ુ
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યાજમ વયકાયશ્રીના ળશેયી વલકાવ અને ળશેયી ગૃશ વનભાય ણ વલબાગના જાશેયનાભા : કે.લી./
૬૮/૧૯૮૮/ આય.એન.એન./ ૮૦૯૫

– ૩૧૨૦ થી તા. ૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી યાજકોટ ળશેયની

શદલધાયી યૈ મા, નાનાભલા, અને ભલડીના વલસ્તાયોને યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને વોંી દે લાભાં
આવ્મા છે . ત્માયફાદ યાજમ ચટ
ંુ ણી ંચના જાશેયનાભા ક્રભાંક : લયચ/૧૦૯૪/યજક તા.
૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી નલા વલસ્તાયોને લોડય નં. ૨૧,૨૨ અને ૨૩ ના વીભાંકન નક્કિ કયી તેભા
આલયી રેલાભાં આવ્મા. જે આલયી રેતા યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનો વલસ્તાય ૧૦૪.૮૬ ચો.કી.
થમેર છે . કુ ર વભ્મોની વંખ્મા ૬૯ અને કુ ર લોડય ની વંખ્મા – ૨૩ થમેર છે .
ુ યી-૨૦૧૫ ભાં યાજ્મ
જૂન-૧૯૯૮ભાં યાજકોટની શદ વલસ્તમાય ફાદ પયી એક લખત જાન્યઆ
વયકાયશ્રીએ યાજકોટની શદન ંુ વલસ્તયણ કયું ુ શત.ંુ જેભાં કોઠાહયમા ગ્રાભ ંચામતનો ૧૭.૮૯
ચો.હક.ભી. વલસ્તાય અને લાલડી ગ્રાભ ંચામતનો ૬.૪૯ ચો.હક.ભી. વલસ્તાય યાજકોટ
ભશાનગયાલરકાભાં બેલી દે લાતા યાજકોટ ળશેયન ંુ ક્ષેત્રપ ૧૦૪.૮૬ ચો.હક.ભી.થી લધીને
૧૨૯.૨૧ ચો.હક.ભી. થય ંુ છે .વાથો વાથ યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનાં નલા લોડય વીભાંકનભાં
ળશેયનાં ૨૩ લોડય ની વંખ્મા ઘટાડીને ૧૮ કયલાભાં આલી અને અગાઉ લોડય દીઠ ત્રણ ત્રણ
કોોયે ટયની જે વંખ્મા શતી તે લધાયીને ચાય ચાય કયાતા ળશેયભાં કુ ર ૭૨ કોોયે ટયની વંખ્મા
વનવિત થઇ શતી.
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(૨.૪) જાશેય તંત્રની પયજો :-

(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,પ્રોજેકટ ળાખા)
ુ મ પયજો નીચે પ્રભાણે છે .
આ કચેયીની પ્રોજેકટ ળાખાની મખ્
 ફી.ી.એર માદીભાાં વભાવલસ્ટ રોકો ભાટે વ્મલવામીક તારીભ લગો મોજલા.
 ફી.ી.એર કુટુાંફોને એકત્રીત કયી એવ.એચ.જી ની યચના કયી ફચત ભાટે પ્રોત્વાહશત
કયલા અને વામુશીક વ્મલવામીક પ્રવ ૃવત ભાટે ફેંકો ભાટે ધીયાણ ભે તે ભાટે ની કામયલાશી
કયલી.
 કૌળલ્મલધયક તારીભ કામયક્રભ અંતગયત ળશેયના આવથિક યીતે નફા લગયના યુલક
યુલતીઓને યોજગાયીની તકો ુયી ાડલા ભાટે તારીભ લગો જુદી જુદી તાલરભ વાંસ્થાઓ
દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલે છે .
 જાશેય ભાહશતી અવધકાય અન્લમે આલેર અયજીઓનો વનકાર કયલો.
 ઝાંડટી વલજીકયણ મોજના શેઠ ફી.ી.એર રાબાથીઓને લીજી કનેકળન ભાટે ની
કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .
 એન.યુ.એર.એભ.મોજના અંતગયત સ્લ-વશામ જુથોની યચના કયલી.
 યાજકોટ ળશેયભાાં જુદી જુદી જગ્માએ સ્લૈછીક વાંસ્થાઓ ભાયપત ૫ આશ્રમ સ્થાનોનુાં
વાંચારન કયલાભાાં આલે છે .
 ળશેયી પેયીમાઓને પ્રભાણત્ર તેભજ આઇકાડય આલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .
 એન.યુ.એર.એભ મોજનાના સ્લયોજગાય ઘટકો શેઠ યોજગાય ભાટે ફેંકેફર રોનની
કામયલાશી કયલાભાાં આલે છે .
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ુ મ પ્રવ ૃવતઓ / કામો :(૨.૫) જાશેય તંત્રની મખ્
(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,પ્રોજેકટ ળાખા)
ુ મ પ્રવ ૃવતઓ અને કામો, ાયા – (૨.૪) ભાં દળાય લેર પયજો પ ૂણય
પ્રોજેકટ ળાખાની મખ્
કયલાની છે .
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(૨.૬) જાશેય તંત્ર દ્વાયા આલાભાં આલતી વેલાઓની માદી અને તેન ંુ વંલક્ષપ્ત વલલયણ :-

(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,પ્રોજેકટ ળાખા)
 પ્રવવધ્ધ થમેરી ફી.ી.એર માદીભાાં વભાવલષ્ટ કુટુાંફના વભ્મોભાાંથી અને એવ.એચ.જી
યચલાની કામયલાશી આ ળાખા દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે .
 ફચત ભાટે પ્રોત્વાશીત કયલા ફશેનોના ફચત ભાંડો યચી તેભની નોંધણી કયી ફચત મોજના
અભરભાાં મુકી, રામકાત ધયાલનાય ફચત ભાંડને યીલોલ્લીંગ પાંડ ુરૂ ાડલાની કાભગીયી
આ ળાખા ભાયપત કયલાભાાં આલે છે .
 કૌળલ્મલધયક તારીભ કામયક્રભ અંતગયત આવથિક યીતે નફા લગયના યુલક યુલવતઓને
યોજગાયીની તકો ુયી ાડલા ભાટે ના તારીભ લગો દ્વાયા તારીભ આલાની કાભગીયી
કયલાભાાં આલે છે .
 જાશેય ભાહશતી અવધકાય અન્લમે આલેર અયજીઓનો વનકાર કયલો.
 ઝાંડટી વલજીકયણ મોજના શેઠ ફી.ી.એર રાબાથીઓને લીજી કનેકળન ભાટે ની
કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .
 એન.યુ.એર.એભ.મોજના અંતગયત સ્લ-વશામ જુથોની યચના કયલી.
 યાજકોટ ળશેયભાાં જુદી જુદી જગ્માએ સ્લૈછીક વાંસ્થાઓ ભાયપત ૫ આશ્રમસ્થાનોનુ ાં વાંચારન
કયલાભાાં આલે છે .
 ળશેયી પેયીમાઓને પ્રભાણત્ર તેભજ આઇકાડય આલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે .
 એન.યુ.એર.એભ મોજનાના સ્લયોજગાય ઘટકો શેઠ યોજગાય ભાટે ફેંકેફર રોનની કામયલાશી
કયલાભાાં આલે છે .
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(૨.૭) જાશેય તંત્રના યાજમ,વનમાભક કચેયી,પ્રદે ળ ક્કજલ્રો, બ્રોક લગે યે સ્તયોએ
વંસ્થાગત ભાખાનો આરેખ:-

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટળાખા
(વાંસ્થાગત ભાખાનો આરેખ નીચે પ્રભાણે છે )

કવભળનય
નામફ કવભળનય

વશામક કવભળનય

આવી.ભેનેજય (પ્રોજેક્ટ)

કોમ્યુ.ઓગેનાઇઝય-૫

જુનીમય

પ્ય ૂન-૨

પ્રોજેક્ટ

ક્રાકય -2

પ્રોજેક્ટ

પ્રોજેક્ટ

ભેનેજય

કોમ્યુ.ઓગેનાઇઝય – ૨૩

એન.યુ.એર.એભ-૪

એન.યુ.એર.એભ.
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(૨.૮) જાશેય તંત્રની અવયકાયકતા અને કામયક્ષભતા લધાયલા ભાટે રોકો ાવેથી અેક્ષાઓ
(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, પ્રોજેકટ ળાખા)
રાબાથીઓ ાવેથી અેક્ષા :- વ્મલવાવમક તારીભ ભેલેર રાબાથી વત્લયે વ્મલવામ ળરૂ કયી સ્લયોજગાય ભેલે.
- સ્લયોજગાયી ભેલલાભાાં વપ થમેર રાબાથી અન્મ રાબાથીને સ્લયોજગાય પ્રવ ૃવત ળરૂ
કયલા પ્રોત્વાશીત કયે છે .
- વધયાણાત્ર મોજનાભાાં જે વ્મલવામ ભાટે વધયાણ ભેલેર શોમ તે વ્મલવામ વધયાણ
ભેલેર યકભભાાંથી ળરૂ કયે .
- વધયાણ ભેવ્મા ફાદ વધયાણની યકભ વનમવભત યત કયે .
- આ ળાખા દ્વાયા મોજાતા કામયક્રભોભાાં બાગ રઇ અભાયા પ્રમત્નો વપ ફનાલે.
- તભાભ કામયક્રભોભાાં વ્મલસ્થા જલામ યશે તે પ્રભાણેન ુ ાં લતયન કયે અને જરૂય ડમે
વ્મલસ્થા જાલલાભાાં વશામભુત થામ.
જાશેય જનતા ાવેથી અેક્ષા :- ળશેયી ગયીફોના ઉત્થાન ભાટે મોજાનાય કોઇણ કામયક્રભ એ પકત વયકાય કે
ભશાનગયાલરકાની જલાફદાયી ન ગણી વભગ્ર જનતાની આ પયજ છે . તેભ ધ્માને રઇ
જરૂય ડમે મથામોગ્મ વશકાય આે.
-

તભાભ ળશેયી ગયીફો ના કામયક્રભભાાં વ્મલસ્થા જાલલા તથા સ્થાવનક વ્મલસ્થાભાાં
ભદદરૂ થામ.
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(૨.૯) રોક વશમોગ ભેલલા ભાટે ની ગોઠલણ અને ધ્ધવતઓ :(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, પ્રોજેકટ ળાખા)
ુ ી નીચે
રાબાથીઓ ળશેયી ગયીફી વનલાયણ અંગેના કામયક્રભોનો ભશતભ રાબ રે તે શેતથ
મુજફ વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે .
- રૂફરૂ વાંકય
- અખફાયી માદીઓ
- વત્રકાઓ વલતયણ
રોક બાગીદાયીથી ળશેયી ગયીફી વનલાયણના કામયક્રભો ભાટે જાશેય ઉમોગી વાંસ્થાઓ,
વયકાયી ખાતાઓ, ઉધોગ અને વ્માાયગૃશો તેભજ વ્મહકતગત આવાભીઓ ાવેથી
રોકવશમોગ ભેલલા નીચે મુજફની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે .
- ટેરીપોન દ્વાયા
- ત્રો દ્વાયા
- રૂફરૂ વાંકય દ્વાયા
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(૨.૧૦) વેલા આલાના દે ખયે ખ વનમંત્રણ અને જાશેય પહયમાદ વનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તંત્ર :(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, પ્રોજેકટ ળાખા)
આ કચેયીની પ્રોજેકટ ળાખાની કાભગીયીનુ ાં વનમાંત્રણ વશામક કવભળનય અને નામફ
કવભળનય કયે છે . તેથી આ ળાખાની કાભગીયી વફાંધે કોઇણ યજુઆત શોમ તો તેભને કયી
ળકામ છે . જેભના વાંકય ની વલગત પ્રકયણ - ૮ ભાાં આેરી છે .
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ુ મ કચેયી અને જુદા - જુદા સ્તયોએ આલેરી અન્મ કચેયીના વયનામ ંુ :(૨.૧૧) મખ્
(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, પ્રોજેકટ ળાખા)

ુ ફ છે .)
(ઝોન લાઇઝ કચેયીઓના વયનામ ંુ નીચે મજ

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ડો.આંફેડકય બલન,
ઢેફયબાઇ યોડ,
પ્રોજેકટ ળાખા, રૂભ નં -૯ ગ્રાઉન્ડ પરોય
યાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧
ભલ્ટી એક્ટીવલટી વેન્ટય પ્રથભ ભા
નાના ભલા વકય ર
૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ યાજકોટ
ઝલેયચંદ ભેઘાણી બલન, ઇસ્ટ ઝોન
પ્રોજેકટ ળાખા રૂભ નં ૩,
બાલનગય યોડ, યાજકોટ

-

આ ળાખા શસ્તક ચારતા “આશ્રમસ્થાનોની માદી અને ભાહશતી ત્રકનાં -૧ થી વાભેર છે .
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(૨.૧૨) કચેયી ળરૂ અને ફંધ થલાનો વભમ :(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, પ્રોજેકટ ળાખા)


ુ ી
વલાયે ૧૦: ૩૦ થી ફોયે ૦૨:૦૦ કરાક સધ



ુ ી
ફોયે ૦૨:૩૦ કરાક થી વાંજે ૦૬:૧૦ કરાક સધ
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પ્રકયણ - ૩ (વનમભ વંગ્રશ - ૨)
અવધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની વતા અને પયજો
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
(૩.૧) વંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની વતા અને પયજોની વલગત :આવવ.ભેનેજય :- કે.ડી.લાઢેય
(વતાઓ લહશલટ)
(૧) પ્રોજેકટ વલબાગ શસ્તકની કાભગીયી ભાટે વક્ષભ વતાવધકાયી ભાંજુયીની ખચય ભાંજુયી ભેલી
ભેલેર ભાંજુયી અન્લમે વનમત ફીર પોભયભાાં ફીર યજુ કયલાની વતા.
(૨) આ ળાખાના તાફા શેઠના કભયચાયીઓની યચુયણ યજા અને ૧૫ હદલવ સુધીની શક્ક
યજા કે ભાાંદગી વફફની યજા ભાંજુય કયલાની વતા.
(૩) સ્ટેળનયીની જરૂયીમાત ઉસ્સ્થત થમે વેન્રર સ્ટોવયભાાંથી સ્ટે ળનયી ભેલલા ભાાંગણી
ત્રકભાાં વશી કયલાની વતા.
(૪)

કૌળલ્મલધયક તારીભ કામયક્રભ અંતગયત કામયયત વેન્ટયોની સુયવલઝનની કાભગીયી
તથા વયકાયશ્રીની વલવલધ મોજનાનુ ાં અવયકાયક અભરીકયણ કયલાની વતા
(વતાઓ નાણાંહકમ)

(૧) ળાખાની જરૂયીમાત ભાટે સ્ટે ળનયી/યચુયણ ખયીદી કયલા રૂ.૫૦૦/- સુધીનુ ાં ખચય ભાંજુય
કયલાની વતા.
(વતાઓ અન્મ)
(૧) કોઇ અન્મ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(પયજો)
(૧) ાયા - (૨.૪) ભાાં દળાયલેર કાભગીયી પ્ર ૂણય કયલાની પયજો.
(૨) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રીની સુપ્રત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
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કોમ્યવુ નટી ઓગે નાઇઝય :- (૧) શ્રી.જે.એર.વ્માવ
(

વતાઓ લહશલટ) :-

(૧) ળાખા શસ્તક ચારતી કોઠાયીમા હુડકો તારીભ વાંકુર તથા ગુરાફનગય કોમ્યુનીટી વેન્ટય
ભાાં ચારતી વલવલધ પ્રવ ૃવતઓનુ ાં સુયવલઝન કયલાની વતા.
(૨)

કૌળલ્મલધયક તારીભ

કામયક્રભ અંતગયત તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં

સુયવલઝન કયલાની વતા.
(૩) યે નફવેયા તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં સુયવલઝન કયલાની વતા.
(૪) ળશેયી પેયીમાઓ અંગેની કાભગીયી.
(૫) ફી.ી.એર અંગેની કાભગીયી.
(વતાઓ નાણાંહકમ) :(૧) કોઇ નાણાાંહકમ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(વતાઓ અન્મ) :(૧) કોઇ અન્મ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(પયજો) :(૧) ાયા - (૨.૪) ભાાં દળાયલેર કાભગીયી ૈકી તેભને પાલામેર કેન્રો અને વલસ્તાયની
કાભગીયી  ૂણય કયલાની પયજો ઉયાાંત ફી.ી.એર. માદી ને રગત વાંકલરત ભાહશતી
(૨) ફી.ી.એર. રાબાથીઓની રગત કાભગીયી

લોડય નં.- ૧૬,૧૭,૧૮

(૩) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રી સુપ્રત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
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ુ ીટી ઓગેનાઇઝય :- શ્રી હદપ્તી આય. આગયીમા
- કોમ્યન
- વતાઓ લશીલટ :(૧)

કૌળલ્મલધયક તારીભ

કામયક્રભ અંતગયત તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં

સુયવલઝન કયલાની વતા.

(૨)

એન.યુ.એર.એભ. અને વભળન ભાંગરભ ગયીફ કલ્માણ ભેા, ગતીળીર ગુજયાત
અંગેની કાભગીયી.

(વતાઓ નાણાંહકમ) :(૧) કોઇ નાણાાંહકમ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(વતાઓ અન્મ) :(૧) કોઇ અન્મ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(પયજો) :(૧) ાયા ૨.૪ ભાં દળાયલેર કાભગીયી.
(૨)

ફી.ી.એર. રાબાથીઓની રગત કાભગીયી લોડય નં.-૩,૪,૭

ુ ત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
(૩) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રી સપ્ર
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ુ ીટી ઓગેનાઇઝય :- શ્રી એન.આય.કાથડ
- કોમ્યન
- વતાઓ લશીલટ :(૧)

કૌળલ્મલધયક તારીભ

કામયક્રભ અંતગયત તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં

સુયવલઝન કયલાની વતા.
(૨)

કૌળલ્મલધયક તારીભ કામયક્રભ, અંગેની કાભગીયી.
(વતાઓ નાણાંહકમ) :-

(૧) કોઇ નાણાાંહકમ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
(વતાઓ અન્મ) :(૧) કોઇ અન્મ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(પયજો) :(૧) ાયા ૨.૪ ભાં દળાયલેર કાભગીયી ઉયાંત

કૌળલ્મલધયક તારીભ મોજનાને રગત વંકરીત

ભાહશતી.
(૨)

ફી.ી.એર. રાબાથીઓની રગત કાભગીયી લોડય નં.-૧૧,૧૨,૧૩

ુ ત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
(૩) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રી સપ્ર
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ુ ીટી ઓગેનાઇઝય :- શ્રી યાભવીંગબાઇ મન
ુ ીમા
- કોમ્યન
- વતાઓ લશીલટ :(૧)

કૌળલ્મલધયક તારીભ ”કામયક્રભ અંતગયત તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં
સુયવલઝન કયલાની વતા.

(૨) યે નફવેયા તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં સુયવલઝન કયલાની વતા.
(૩) એન.યુ.એર.એભ. મોજના અંતગયત ફેંકેફર મોજના અને સ્રીટ લેન્ડયની લશીલટી
કાભગીયી.
(વતાઓ નાણાંહકમ) :(૧) કોઇ નાણાાંહકમ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
(વતાઓ અન્મ) :(૧) કોઇ અન્મ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(પયજો) :(૧) ાયા ૨.૪ ભાં દળાયલેર કાભગીયી.
(૨)

ફી.ી.એર. રાબાથીઓની રગત કાભગીયી લોડય નં.-૧,૨,૮,૯,૧૦

ુ ત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
(૩) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રી સપ્ર

19

ુ ીટી ઓગેનાઇઝય :- શ્રી થોબણબાઇ ફી. જાંબકુ ીમા
- કોમ્યન
- વતાઓ લશીલટ :(૧)

કૌળલ્મલધયક તારીભ યોજગાય”કામયક્રભ અંતગયત તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં
સુયવલઝન કયલાની વતા.

(૨) યે નફવેયા વેન્ટયોને રગત વાંકલરત ભાહશતી.
(૩) યે નફવેયા તેભને પાલેર લોડય ભાાં ચારતા વેન્ટયભાાં સુયવલઝન કયલાની વતા.

(વતાઓ નાણાંહકમ) :(૧) કોઇ નાણાાંહકમ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
(વતાઓ અન્મ) :(૧) કોઇ અન્મ વતાઓ એનામત થમેર નથી.
(પયજો) :(૧) ાયા ૨.૪ ભાં દળાયલેર કાભગીયી
(૨)

ફી.ી.એર. રાબાથીઓની રગત કાભગીયી લોડય નં.- ૫,૬,૧૪,૧૫

ુ ત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
(૨) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રી સપ્ર
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 જુવનમય કરાકય :- (૧) શ્રી પ્રકાળબાઇ ી.બટ્ટ
- વતાઓ લશીલટી :(૧) કોઇ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
_ વતાઓ નાણાંહકમ :(૧) કોઇ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
- વતાઓ અન્મ :(૧) કોઇ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
- પયજો :(૧) ળાખાભાાં આલક - જાલક ત્રોના યજીસ્ટય વનબાલલાની કાભગીયી.
(૨) આય.ટી.આઇ., સ્લાગત, એભ.ી/એભ.એર.એ. યે પ.ત્રો, કોટય યે પ. ત્રો તભાભનુાં
વાંકરન, લચયાં જીલી મોજનાઓ ભાટે ના ફી.ી.એર. દાખરાઓ અંગેની આલેર અયજીઓની
વાંકરીત ભાહશતીની કાભગીયી
(૩) એન.યુ.એર.એભ. (ફેંકેફર) અયજીઓ, ભેડીકર વશામ ભાટે ના ફી.ી.એર. કાડય અંગેની
અયજીઓના વાંકરનની કાભગીયી.
(૪) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રી સુપ્રત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
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 જુવનમય કરાકય :- (૧) શ્રી ભનોજબાઇ જે. યભાય
- વતાઓ લશીલટી :(૧) કોઇ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
_ વતાઓ નાણાંહકમ :(૧) કોઇ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
- વતાઓ અન્મ :(૧) કોઇ વતા આલાભાાં આલેર નથી.
- પયજો :(૧) ળાખાના ગાય ફીર ફનાલલાની.
(૨) ળાખાના કભયચાયીઓની વવલિવ બુક તથા રીલ યે કોડય વનબાલલાની.
(૩) ભશેકભ, તભાભ મોજનાઓના હશવાફો, વફવીડી તથા ફેંકના રગત કાભગીયી
તથા ળાખાનુાં ડેડ સ્ટોક યજીસ્ટયની કાભગીયી.
(૪) સ્ટેળનયી યજીસ્ટય વનબાલલાની કાભગીયી
(૫) ળાખા શસ્તકના ટેરીપોનનુ ાં ફીર ફનાલલાની કાભગીયી.
(૬) ળાખાના યચુયણ ફીર ફનાલલાની કાભગીયી.
(૭) ઉચ્ચ અવધકાયીશ્રી સુપ્રત કયે તે અન્મ કાભગીયી.
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પ્રકયણ – ૪ (વનમભ વંગ્રશ – ૩ )
ુ નાઓ
કામો કયલા ભાટેના વનમભો, વલવનમભો, સચ
વનમભ વંગ્રશ અને દપતયો
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
(૪.૧) જાશેય તંત્ર અથલા તેના વનમંત્રણ શેઠના અવધકાયીઓ અને કભયચાયીઓએ
ુ નાઓ, વનમભ વંગ્રશ અને દપતયોની
ઉમોગ કયલાના વનમભો, વલવનમભો, સચ
ુ ા મજ
ુ ફ આો આ નમન
ુ ો દયે ક પ્રકાયના દસ્તાલેજ ભાટે
માદી નીચેના નમન
બયલાના છે . :-

દસ્તાલેજનુ ાં નાભ / ભથાળાં :- ભાગયદવળિકાઓ

- દસ્તાલેજ યનુાં ટુાંકુાં રખાણ :-

(૧) ાંહડત હદન દમા અંત્મોદમ મોજનાયાષ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન

- વ્મહકતને વનમભો

ુ નાઓ, વનમભ વંગ્રશ અને દપતયોની નકર અશીથી
, વલવનમભો, સચ

ભળે.
વયનામ.ંુ :- આવી.ભેનેજય, પ્રોજેકટ ળાખા, ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફય યોડ,
યાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧
ટેરીપોન નંફય :-૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૩૯
પેકવ નંફય :
ુ નાઓ.
વલબાગ દ્વાયા વનમભો, વલવનમભો,સચ
-

વનમભ વંગ્રશ અને દપતયોની નકર ભાટે રેલાની પી (જો શોમ તો)

ુ ાય અયજી પી
(૧) ભાહશતી (ભેલલાના) અવધકાય, અવધવનમભ – ૨૦૦૫ ની જોગલાઇ અનવ
ુ રેલાભાં આલળે.
તથા નકર પી લસર
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પ્રકયણ – ૫ (વનમભ વંગ્રશ – ૪ )
વનતી ઘડતય અથલા વનતીના અભર વફંધી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ

– યાભળય

અથલા તેભના પ્રવતવનવધત્લ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની વલગત
વનતીનો અભર :(૫.૧) વનતીઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રવતવનવધઓની વરાશ :યાભયળ / વશબાગીતા ભેલલા ભાટે ની કોઇ જોગલાઇ છે .
- વનતી ઘડતયની કામયલાશી વયકાયશ્રી દ્વાયા થઇને તે મુજફના કામયક્રભોની અભરલાયી આ
ળાખા કયે છે . જેથી વનતી ઘડતય ફાફત કોઇ કામયલાશી આ ળાખા દ્વાયા થતી નથી.
વનતીના અભર વફાંધી જનતાના વભ્મો અથલા પ્રવતવનવધઓની વરાશ

– યાભળય /

વશબાગીતા જરૂય જણામ ત્માાં ભેલલાભાાં આલે છે .

------------------------------------------------------------------------------------------------ુ ો શંુ જનતાની સવુ નવિત વશબાગીતા જનતાની
અન.ંુ વલમ/મદ
નંફય

કયલાન ંુ જરૂયી છે .?

(શા/ના)

વશબાગીતા ભેલલા ભાટે ની

વ્મલસ્થા

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૧) ળશેયી ગયીફી
વનલાયણ અથે

શા - વફંવધત કવભહટની ભીટીંગભાં
અભરલાયી અંગે ચચાય કયીને

વયકાયશ્રીની

- રોકપ્રવતવનવધઓ વાથે રૂફરૂ

મોજનાની

વંકય કયી મોજનાઓની

અભરલાયી

વપ અભરલાયી ભાટે ચચાય

કયીને
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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પ્રકયણ – ૬ (વનમભ વંગ્રશ – ૫ )
જાશેય તંત્ર અથલા તેના વનમંત્રણ શેઠની વ્મહકતઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ંુ ત્રક
ુ ાનો ઉમોગ કયળો. જમાં આ
(૬.૧) વયકાયી દસ્તાલેજો વલળેની ભાહશતી આલા નીચેના નમન
દસ્તાલેજો ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વલચલારમ કક્ષા, વનમાભકની કચેયી કક્ષા,
અન્મનો ણ ઉલ્રેખ કયો. :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ક્રભ દસ્તાલેજની કક્ષા દસ્તાલેજન ંુ નાભ

દસ્તાલેજ ભેલલાની

નીચેની વ્મહકત

કામય ધ્ધવત ાવે છે /તેના
વનમંત્રણભાં છે .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૧) - ભાગયદવળિકા

અયજી કયી વનમત

આવી.ભેનેજય

પી બયીને
(૨) - હુકભો

-

“-

-

“–

(૩) - હયત્રો -

“-

-

“–

(૪) - પાઇર

“-

-

-

“–

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------આ દસ્તાલેજો નીચેના સ્થે ઉરબ્ધ યશેળે.
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ડો.આંફેડકય બલન,
ઢેફયબાઇ યોડ,
પ્રોજેકટ ળાખા, રૂભ નં -૯
ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય
યાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧
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પ્રકયણ – ૭ (વનમભ વંગ્રશ – ૭ )
તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડય , હયદ વવભવતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓન ંુ ત્રક
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
(૭.૧) જાશેય તંત્રને રગતા ફોડય , હયદો, વવભવતઓ અને અન્મ ભંડો અંગે ની વલગત :યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને રગત ન શોઇ, આ ભાહશવત આલાની જરૂયીમાત જણાતી
નથી.
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-:: પ્રકયણ – ૮ (વનમભ વંગ્રશ – ૭ ) ::વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓના નાભ, શોદો અને અન્મ વલગતો
-:: યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ::-:: પ્રોજેકટ ળાખા ::(૮.૧) જાશેય તંત્રના વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ, ભદદનીળ, વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ
અને વલબાગીમ કામદાકીમ (એેરેટ) વતાવધકાયી વલળેની ભાહશતી.

-::ભદદનીળ ભાહશતી અવધકાયી::-
ક્રભ

નાભ

શોદો

૧)
___

એવટીડી

પોન નાંફય

પેકવ/ઇ –

કચેયી/ભોફાઇર

ભેઇર

વયનામુ ાં

કોમ્યુવનટી

૦૨૮૧

ડો. આંફેડકય

ઓગેનાઇઝયો

૨૨૨૧૬૩૯

બલન,
ઢેફય યોડ, પ્રોજેકટ

પ્રોજેકટ ળાખા

ળાખા યાજકોટ.

-::ભાહશતી અવધકાયી::ક્રભ

નાભ

શોદો

પોન નાંફય

પેકવ/ઇ –

કચેયી/ભોફાઇર

ભેઇર

આવી.

૦૨૮૧

૨૨૨૪૨૫૮

ભેનેજય

૨૨૨૧૬૩૯

૧) શ્રી.કે.ડી.
લાઢેય.

એવટીડી

વયનામુાં

ડો. આંફેડકય
બલન, ઢેફય યોડ,
પ્રોજેકટ ળાખા

(પ્રોજેકટ)

યાજકોટ.

-::એેરેટ (કામદા) વતાવધકાયી::ક્રભ

૧)

નાભ

શ્રી ડી.જે જાડેજા

શોદો

એવટીડી

પોન નાંફય

પેકવ/ઇ –

કચેયી/ભોફાઇર

ભેઇર

નામફ

૦૨૮૧-

૨૩૩૨૫૪૩

કવભળનય

૨૩૩૧૪૮૪

વયનામુાં

લેસ્ટ ઝોન,
ફીગ ફઝાય
ાવે યાજકોટ.
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પ્રકયણ – ૯
ુ યલાની કામય ધ્ધવત,
વનણયમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં અનવ
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
ુ ાઓ અંગે વનણયમ રેલા ભાટે કઇ કામયધ્ધવત અનવ
ુ યલાભાં આલે છે ?
(૯.૧) જુદા - જુદા મદ
ફી.ી.એભ.વી. એકટ -૧૯૪૯ ની જોગલાઇ અનુવયીને વનણયમો રેલાભાાં આલે છે .
વલળેભાાં વયકાયશ્રી ુયસ્કૃત મોજનાઓની અભરલાયી ભાટે વફવધત વતાધીળ દ્વાયા જે-જે
ભાગયદવળિકાઓ, સુચનાઓ , ફશાય ાડ્લાભાાં આલે તે પ્રભાણે વનણયમ રેલાભાાં આલે છે .
(૯.૨) અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ વનણયમ રેલા ભાટે ની દસ્તાલેજી કામય ધ્ધવતઓ/
ઠયાલેરી કામય ધ્ધવતઓ/ વનમભ ભાંદડો/ વનમભો કમા કમા છે ? વનણયમ રેલા ભાટે
કમાકમા સ્તયે વલચાય કયલાભાં આલે છે ?
ાયા નાં.(૯.૧) ભાાં જણાવ્મા વવલામ અન્મ કોઇ ધ્ધવત અસ્સ્તત્લભાાં નથી. વનણયમો રેલા
ભાટે પ્રકયણો ળાખા દ્વાયા વશામક કવભળનય શ્રી અને નામફ કવભળનય શ્રી ભાયપત
કવભળનય શ્રીને ભોકરલાભાાં આલે છે .
ુ ી શોંચાડલાની કોઇ વ્મલસ્થા છે ?
(૯.૩) વનણયમને જનતા સધ
વનણયમોની રેખીત જાણ વફાંવધત ને ટાર દ્વાયા ભોકરલાની વ્મલસ્થા છે .
(૯.૪) વનણયમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં જેના ભંતવ્મો રેલાનાય છે તે અવધકાયીઓ કમા છે ?
આવવ.ભેનેજયશ્રી - વશામક કવભળનય શ્રી - નામફ કવભળનય શ્રી - કવભળનય શ્રી
(૯.૫) વનણયમ રેનાય અંવતભ વતાવધકાયી કોણ છે ?
કવભળનય શ્રી
(૯.૬) જે અગત્મની ફાફતો ય જાશેય વત્તાવધકાયી દ્વાયા વનણયમ રેલાભાં આલે છે તેની ભાહશતી
ુ ાભાં આો.
અરગ યીતે નીચેના નમન
આ ળાખાને રાગુ ડત ુાં નથી.
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પ્રકયણ - ૧૦
અવધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની ભાહશતી પસ્ુ સ્તકા (હડયે કટયી)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
૧૦.૧ ભાહશતી નીચે પ્રભાણે છે .
ક્રભનાં

૧)

નાભ

શ્રી કે .ડી.લાઢેય

શોદો

આવવ.ભેનેજય

એવ.ટી.ડી કોડ

૦૨૮૧

પોન નાં
કચેયી

ભોફાઇર

૨૨૨૧૬૩૯

૭૩૮૩૦

(પ્રોજેકટ)
૨)

શ્રી જે.એર.વ્માવ

કોમ્યુવનટી

શ્રી આય.એ.મુવનમા

--“--

ઇ-ભેઇર

વયનામુાં

૨૨૨૪૨૫૮

--“--

ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફય યોડ,
પ્રોજેકટ ળાખા યાજકોટ

૬૦૫૯૦
--“--

--“--

૯૬૨૪૭

ઓગેનાઇઝય
૩)

પેકવ

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

૧૮૫૧૬
--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૫૧૫

૪)

શ્રી એન.આય.કાથડ

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૫૧૯

૫)

શ્રી ડી.આય.આગયીમા

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૫૨૦

૬)

ુ ીમા
શ્રી ટી.ફી.જાાંબક

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭
૧૮૯૦૦

૭)

શ્રી પ્રકાળબાઇ ી.બટ્ટ

જુ .કા

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

૮)

શ્રી ભનોજબાઇ જે. યભાય

જુ .કા

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

૯)

શ્રી એવ.એભ. યભાય

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

૧૦)

શ્રી લી.એર.ફાયૈ મા

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

ટ્ટાલાા
ટ્ટાલાા
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પ્રકયણ - ૧૧
ુ ફ ભશેનતાણાની ધ્ધવત વહશત દયે ક અવધકાયી અને કભયચાયીઓને ભત ુ ભાવવક ભશેનતાણ.ંુ
વલવનમભોભાં જોગલાઇ કમાય મજ
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટળાખા
ક્રભ

નાભ

શોદો

ભાવીક

લતય/લતય

ુ ફ ભશેનતાણ ુ નકકી
વલવનમભભાં જણાવ્મા મજ

ભશેનતાણ ુ

બથ્થ ુ

કયલાની કામય ધ્ધવત

ુ ાય
વનમભોનવ

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

(૧)

શ્રી કે.ડી.લાઢેય

આવી.ભેનેજય(પ્રોજેકટ)

(૨)

શ્રી જે.એર.વ્માવ

કોમ્યવુ નટી ઓગે નાઇઝય ૬૪૧૦૦

(૩)

શ્રી આય.એ.મવુ નમા

--“--

૬૦૪૦૦

(૪)

શ્રી એન.આય.કાથડ

--“--

૬૦૪૦૦

“

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

(૫)

શ્રી ડી.આય.આગયીમા

--“--

૬૦૪૦૦

“

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

(૬)

શ્રી ટી.ફી.જાંબકુ ીમા

--“--

૪૧૧૦૦

“

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

(૭)

શ્રી પ્રકાળબાઇ ી.બટ્ટ

જુ.કા.

૩૦૨૦૦

“

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

(૮)

શ્રી ભનોજબાઇ જે.

જુ.કા.

૪૧૧૦૦

“

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

ટ્ટાલાા

૨૫૬૦૦

“

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

૫૬૩૦૦

“
“

યભાય
(૯)

શ્રી એવ.એભ. યભાય
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ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ
ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

(૧૦) શ્રી લી.એર.ફાયૈ મા

ટ્ટાલાા

“

૨૩૫૦૦

ુ ફ
ફી.વી.એવ.આય.ની જોગલાઇ મજ

પ્રકયણ - ૧૨
પ્રત્મેક વંસ્થાને પાલામેર અંદાજત્ર
તભાભ મોજનાઓ, સલુ ચતખચય અને કયે ર ચકુ લણી અંગે એશલારોની વલગતો વલકાવ, વનભાય ણ અને તકવનકી કામો અંગે જલાફદાય જાશેય તંત્ર ભાટે
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
લય ૨૦૧૮ – ૨૦૧૯ (રૂવમા રાખભાં)
ક્રભ

ફજેટ વંજ્ઞા

ફજેટ વદય

હશવાફી વંજ્ઞા

હશવાફી વદય

ભંજૂય થમેર યકભ

૧)

૧૮૦૧

પ્રોજેકટ ગાય ખચય

૩૦૧૦૦

ગાય

૬૯.૧૮

૨)

૧૮૦૨

એન.યુ.એર.એભ ગાય ખચય

૩૦૧૦૦

ગ્રાંટ વાભે

૬૦.૦૦

૩)

૧૮૦૧

વાદીરલાય ખચય

૩૪૦૦૦

વાદી રલાય

૦.૮૦

૪)

૧૮૦૧

ટે રીપોન ખચય

૩૪૧૦૦

ટે રીપોન ખચય

૦.૧૦

૫)

૧૮૦૨

ભલ્ટી એકટીલીટી વેન્ટય વલજી ખચય

૪૩૧૦૩

વલજી

૦.૩૦

૬)

૧૮૦૧

પ્રોજેકટ ખચય

૪૮૫૦૧

પ્રોજેકટ ખચય

૭.૦૦

વલદ્યાથીને યોજગાયરક્ષી અભ્માવ ભાટે
૭)
૮)

૧૮૦૨
૧૮૦૧

યોજગાય અને તારીભ વંકુર ખચય
વક્ષભ યાજકોટ

૪૯૧૧૮

ભાગયદળયન

૦.૦૦

૪૯૧૧૮

વક્ષભ યાજકોટ

૨૫.૦૦

૯)

૧૮૦૨

એન.યુ.એર.એભ. મોજના ખચય

૪૮૫૦૧

ગ્રાંટ વાભે

૩૪૦.૦૦

૧૧)

૧૮૦૨

અફયન યીવોવય વેન્ટય

૩૧૨૦૦

ગ્રાંટ વાભે

૮૦.૦૦

૧૨)

૧૮૦૨

યે ન ફવેયા વનબાલ ખચય

૩૮૩૦૩

ગ્રાંટ વાભે

૫૦.૦૦

૧૩)

૧૮૦૧

લાશન ખચય

૩૮૮૦૧

લાશન ખચય

૩.૬૦
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
યાષ્રીમ ળશેય આજીવલકા વભળન (

(વલના મુલ્મે)

NULM)

યાષ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન ( NULM) શેઠ “સ્લયોજગાય કામયક્રભ (SEP)”
ઘટક અંતગયત વ્મસ્ક્તગત ઉદ્યોગ, વાશવ ભાટે રોન/વશામ ભેલલા ભાટે ન ુ ાં અયજી

તા.___/__/___

ત્રક
એન.યુ.એર.એભ./ફેંકેફર યજી.નાં.:_____________

નાં.-

પ્રવત,
વીટી પ્રોજેક્ટ ઓહપવયશ્રી

વશી વહશત ાવોટય

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

વાઇઝનો પોટો

ડો. આંફેડકય બલન,
ઢેફયબાઇ યોડ, યાજકોટ.
ભશાળમશ્રી,
હુ ાં યાષ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન મોજના શેઠ

„સ્લયોજગાય કામયક્રભ(SEP)‟ ઘટક અંતગયત વ્મસ્ક્તગત ઉદ્યોગ વાશવ

અંલમે..........................................................વ્મલવામ ળરૂ કયલા રોન/વફવીડી ભેલલા ભાાંગ ુ છાં. ભાયી વલગતો નીચે મુજફ છે .
૧.

અયજદાયનું નાભ (અટક શેરા રખલી)

:

_____________________________________

૨.

અયજદાયનું ત્રવ્મવ્શાયનું વયનામું

:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

૩.

અયજદાયનું કામભી વયનામું

:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

૪.

અયજદાયનો ભોફાઇર/પોન નંફય

:

_____________________________________

૫.

અયજદાયનો મ્યુવનવવર ઇરેક્ળન લોડય

:

નાંફય_______નાભ__________________________

૬.

અયજદાયની જાવત

:

સ્ત્રી/ુરૂ______________________________

૭.

અયજદાયની જન્ભ તાયીખ

:

______/_____/_________ઉંભય લય_______

૮.

અયજદાયનો લૈલાહશક દયજ્જો (યલણત/અયલણત/વલધલા/ત્મક્તા/અન્મ)

:

_____________________________________

૯.

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

:

_____________________________________

અયજદાય ળાયીહયક ખોડખાણ ધયાલે છે ?

:

શા/ના,__________જો „શા‟ તો_____________

૧૦.

(જો „શા‟ શોમ તો તે અંગેન ુાં વવવલર વર્જનનુાં પ્રભાણત્ર ફીડલાનુાં યશેળે.)
૧૧.

વલકરાાંગતાનો પ્રકાય____________ટકા_______

અયજદાય ફેંક ખાતુ ધયાલે છે ?

:

શા/ના, જો ‟શા‟ તો –ફેંકભાાં ખાતાનો પ્રકાય: વેવલિંગ/ચાલુ ફેંક
એકાઉન્ટ નાં.___________________
ફેંકનુાં નાભ - _______________________________
બ્ાાંચ - ___________________________________

૧૨.

૧૩.

અયજદાયની ળૈક્ષલણક રામકાત: (ખયી નકર વાથે ફીડલી.)

:

___________________________________________

અયજદાયની તાંવત્રક રામકાત: (ખયી નકર વાથે ફીડલી.)

:

_______________________________

અયજદાયે અત્માય સુધી કોઇણ પ્રકાયની વ્મલવાવમક તારીભ ભેલેર છે ?

:

_____________________________________

( જો „શા‟ તો તેની વલગત જાણાલલી તથા પ્રભાણત્રની નકર ફીડલી )
૧૩.૧

તારીભનો પ્રકાય

:

_____________________________________

૧૩.૨

ાવ કમાય અંગેની વલગત

:

ભહશનો______________લય_______________
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૧૩.૩

તારીભ આનાય વંસ્થાનું નાભ

:

_____________________________________

૧૩.૪

તારીભ રીધાનો વભમગાો

:

_____________________________________

ધંધો પ્રસ્થાવત કયે ર છે કે નલો ધંધો ળરૂ કયલા ભાંગો છો?

:

_____________________________________

જો ધંધો અગાઉ પ્રસ્થાવત કયે ર શોમ તો,

:

ભળીનયીભાાં કયે ર યોકાણ રૂ._____________________/-ભાર-

૧૪.
૧૪.૧

વાભાનભાાં કયે ર યોકાણ રૂ.__________________/૧૪.૨

નલા/પ્રસ્થાવત ધંધા ભાટે જરૂયી યકભની વલગત

:

૧૪.૩

નલા/પ્રસ્થાવત ધંધા ભાટે કયે ર રોન ભાંગણીની વલગત

:



(અ) મંત્રવાભગ્રી/વાધનો ભાટે

:

રૂ._____________________________________



(ફ) સ્થામી અસ્યાભત ભાટે

:

રૂ._____________________________________



(ક) કાભકાજના બંડો ભાટે

:

રૂ._____________________________________

:

રૂ.____________________________________

:

શા/ના, _________જો „ના‟ તો____________________

કુ ર રૂવમા
૧૫.
૧૫.૧

૧૫.૨

રૂ.________________________/-

અયજદાય ફેયોજગાય છે ?


નોકયી કયતાં શોમ તે વંસ્થાનું નાભ

:

___________________________________________



ોતાનો ધંધો શોમ તો તેની વલગત

:

___________________________________________



અન્મ કોઇ કાભગીયી કયતા શોમ તો તેની વલગત

:

___________________________________________

:

નોંધણી નાંફય_________________________________

અયજદાયે નોકયી ભેલલા ઓમ્ોય્યય્યભેન્ટ એક્ષચેન્જભાં નોંધણી કયાલેર શોમ તો તેની વલગત

તાયીખ_____/_____/_________સ્થ_____________
૧૬.

ચુટ
ં ણી ઓખકાડય નંફય (EPIC No.)

:

___________________________________________

૧૭.

BPL કાડય નંફય ( SJSRY/SECC અંતગયત )

:

___________________________________________

૧૮.

યે ળનકાડય નંફય

:

___________________________________________

૧૯.

આધાય કાડય /ELD નંફય

:

આધાય કાડય નાં_______________________________

૨૦.

કૌટુંલફક ભાહશતી

૨૦.૧

કુ ટુંફના વભ્મોની વંખ્મા

:

ુરુ:_______ સ્ત્રી:_______ ફાકો:_______ કુ ર:______

૨૦.૨

કુ ટુંફભાં કભાતા વભ્મોની વંખ્મા

:

ુરુ:_______ સ્ત્રી:________ કુ ર:_______

૨૦.૩

અયજદાયના કું ટુંફની લાવિક આલક

:

રૂ. __________________________________

નલા/પ્રસ્થાવત ધંધાની વલગત

:

___________________________________________

૨૧.

___________________________________________
૨૧.૧

આ ધંધો લાયવાગત છે ?(શા / ના)

:

___________________________________________

ધંધાનો પ્રકાય (ઉદ્યોગ / વેલા / લેાય)

:

___________________________________________

ધંધાનું નાભ

:

___________________________________________

વધયાણ ભાયપતે વાધન વાભગ્રી યાંથી ભળે તેની વલગત

:

___________________________________________

૨૧.૨

રઘુ ઉદ્યોગની નોંધણી કયે ર છે કે કેભ? જો „શા‟ તો

:

નોંધણી નાંફય:__________તાયીખ:____/____/_________

૨૧.૩

અયજદાય જે વ્મલવામ / પ્રવ ૃવત કયલા ભાંગે છે તે અંગે કાંઇ અનુબલ શોમ તો તેની વલગત

:

________________________________________________
______________________________________

અયજદાય જે સ્થે ધંધો-યોજગાય ળરૂ કયલા ભાંગે છે તેન ંુ પુરં ુ વયનામું

:

___________________________________________

૨૨.

અયજદાય જે ફેંકભાંથી રોન રેલા ભાગે છે તે ફેંક – ળાખાની વલગત

:

___________________________________________

૨૩.

અયજદાયે અથલા તેભના કુ ટંુ ફના વભ્મે કોઇ ફેંકભાંથી વધયાણ રીધેર છે .

:

___________________________________________

૨૧.૪
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વધયાણ રેલાનો શેત ુ

વધયાણ ક્ાાંથી રીધુ

જાભીનગીયી આી શોમતો

વધયાણની ફાકી યકભ

અન્મ વલગત

તેની વલગત

યાજકોટ.
તાયીખ:

અયજદાયની વશી
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આલક અંગે ન ંુ વોગંદનામ ંુ
હ.ુ ાં ........................................................................યશેલાવી................................................... આથી વોગાંદુલયક
જણાવુ ાં છાં કે, ભાયી અને ભાયા કુટુાંફની વાંયક્ુ ત યીતે લાવિક આલક રૂ............................................... છે .
જો આ વોગાંદનામુ ખોટુાં ઠયળે તો ભાયી વાભે કામદે વય કામયલાશી થઇ ળકળે અને ભને ભે ર તભાભ રોન /વશામની
યકભ ભાયે ાછી આલાની યશેળે તે સ્ષ્ટ યીતે વભજીને હુ ાં આ વોગાંદનામુ ાં કરુાં છાં.

_______________________
અયજદાયની વશી

પ્રભાણ ત્ર
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે, શ્રી/શ્રીભતી/ કુ. ......................................................................એ ઉયોક્ત
વોગાંદનાભાભાાં ોતાની જે આલક જાશેય કયી છે તે ભાયા ભાનલા અને જાણલા મુજફ ખયી છે .
તાયીખ:

/

/૨૦

_______________________
પ્રભાલણત કયનાય વ્મસ્ક્તની વશી અને વવિા

ે યી ત્ર
ફાંશધ
આથી હુ ાં પ્રભાલણક કરુાં છાં કે, આ અયજીભાાં જણાલેર તભાભ ભાહશતી વાચી છે , અને તે ભાહશતીના આધાયે ભને ભલાાત્ર
વધયાણ અને વફવીડી ભાંજુય કયલા વલનાંતી છે . જે વધયાણ ભાંજુય કયલાભાાં આલળે, તે અંગેની ળયતો અને ફોરીઓ પ્રભાણે હુ ાં
ુ ી કયીળ, તેની ફાાંશધ
ે યી આુ ાં છાં.
લતયલા ફાંધાઉં છાં. આ વધયાણની યકભ વનમત મુદતભાાં ુયેય
યાજકોટ,
તાયીખ:

/

/૨૦

________________________
અયજદાયની વશી

-----------------------------------------------------------------------------(પક્ત ઓહપવ ઉમોગ ભાટે )
યાષ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન મોજના (

NULM) શેઠ સ્લયોજગાય કામયક્રભ (SEP) ઘટક અંતગયત વ્મસ્ક્તગત

ુ ી વલગતો અને જરૂયી ુયાલા વાથે વાભેર છે .
ઉદ્યોગ,વાશવ ભાટે રોન/ વશામ ભેલલા ભાટેન ુ ાં અયજી ત્રક ુયેય
ઇનલડય નાંફય : ....................................
તાયીખ : ....................................
ચકાવણી કયનાયની વશી
નાભ ...............................................................
શોદ્દો ................................................................
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:: ળયતો ::
૧.

ધંધો યોજગાય ળરૂ કયલા યાજકોટ ભશાનગયાલરકા / ફેંક ભાયપતે રોન / વફવીડી ભેલલા ભાટે નિી કયલાભાં આલેર
અયજીત્રકભાં અયજી કયલાની યશેળે.

૨.

રાબાથી સુલણય જમંવત ળશેયી યોજગાય મોજના / SECC અંતગયત ફી.ી.એર. કાડય ધયાલતો શોલો જોઇએ.

૩.

તભાભ જરૂયી પુયાલા વહશત પોભયભાં પુયેપયુ ી વલગતો બયે રી શળે તો જ પોભય સ્લીકાયલાભાં આલળે.

૪.

યે ળનકાડય નોંધની નંફય તથા તેભાં વ્મસ્ક્તઓના નાભોની વલગત દળાય લતા ાનાની ખયી નકર યજુ કયલાની યશેળે.

૫.

અયજદાય રોન ભાટે અયજી કમાય તાયીખે ૧૮ લય પુયા કયે ર શોલા જોઇએ.

૬.

અયજદાય કોઇણ યાષ્ટ્રીમકૃત, વશકાયી ફેંક અથલા નાણાંકીમ વંસ્થાની મુદત લીતી ફાકીદાય શોલા જોઇએ નહશિં.

૭.

અયજદાયે અયજીત્રક વાથે મુ ક્લોટે ળન યજુ કયલાનું યશેળે.

૮.

અયજદાયે ઉંભયનો પુયાલો યજુ કયલાનો યશેળે.

૯.

નીચે જણાલેર ખયી નકરો પુયાલારૂે જરૂય મુજફ વાભેર કયલા.
(૧) એવ.જે.એવ.લામ. મોજના / SECC અંતગયતનો ફીીએર કાડય (૨)લેયાફીર (૩)રાઇટ ફીર( જો જરૂયી શોમ તો)
(૪)તારીભ/અનુબલનુ ાં પ્રભાણૅત્ર જો જરૂયી જણામ તો (૫)ાવોટય વાઇઝ પોટો (૬)ભતદાય માદીનુ ાં ઓખ કાડય (૭)આધાય કાડય
(૮)ળાા છોડયાનુ ાં પ્રભાણત્ર (૯)ડ્રાઇવલિંગ રાઇવાંવ/ ફેજ નાંફય.

૧૦.

અયજીત્રક રૈ ગમા તાયીખથી હદન-૭ (વાત)ભાાં તભાભ બયે રી વલગતો અને જરૂયી ુયાલા વહશતનુ ાં અયજીત્રક પ્રોજેક્ટ ળાખા,
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, ઢેફયબાઇ યોડ, યાજકોટને યજાના હદલવો વવલામ ઓહપવ વભમભાાં યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.

૧૧.

પ્રોજેકટ / ય્નીટ કોસ્ટની ભશત્તભ ભમાય દા રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- ની છે .

૧૨.

વ્માજ દય/ રોન બયાઇ – જે તે ફેંક દ્વાયા નક્કી કયે ર પ્રલતયભાન વનમભ મુજફ યશેળે.

૧૨.

વશામના ધોયણો : ફેંકની રોન ભેલતા તભાભ વ્મસ્ક્તગત રાબાથીને ૭% વ્માજથી લધુ વ્માજ ય વ્માજુ કી વશામ ઉરબ્ધ
ફનળે.

૧૩.

રોન યકભની વભમવય બયાઇ કયનાય રાબાથીઓને જ વ્માજ વશામ ભલાાત્ર થળે, આ અંગે ફેંકે તે વાંફધ
ાં ી મોગ્મ પ્રભાણત્ર
યજુ કયલાનુ ાં યશેળ.ે

૧૪.

રાબાથીને રોનની ચુકલણી કમાય ફાદ ફેંકની વાંફવાં ધત ળાખા, રોન ચુકલણી વ્માજ વશામકીની યકભની વલગતો વનમત પ્રપોભયભાાં
દય ભાવે પ્રોજેક્ટ ળાખા, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને ભોકરી આળે અને ફેંકો દ્વાયા કયામેર દાલાનો પ્રોજેક્ટ ળાખા દય ત્રણ
ભહશને વનકાર કયળે.

૧૫.

ફેંક રોન ભાટે યીઝલય ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા તયપથી ભાઇક્રો અને રઘુઉદ્યોગ ક્ષેત્રની ુયી ડાતી રૂ|.૧૦.૦૦ રાખ સુધીની રોન ય
જાભીન ન રેલાનો ફેંકોને આદે ળ આેર છે .

૧૬.

વયકયશ્રી દ્વાયા લખતો લખત વનમત કયલાભાાં આલે તેટરી ભાજીન ભનીની યકભ અયજદાયે બયલાની યશેળે.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: અયજદાયનું પુરૂ વયનામું ::
ુરૂ નાભ :...........................................................................................................................................................................................
વયનામુ ાં : .....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................... યાજકોટ, ીન:-
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(પક્ત ઓહપવ ઉમોગ ભાટે )
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન (NULM) શેઠ “સ્લયોજગાય કામયક્રભ (SEP)”
ઘટક અંતગયત વ્મસ્ક્તગત ઉદ્યોગ, વાશવ ભાટે રોન/ વશામ ભેલલ ભાટે ની અયજીની ચકાવણીનો યીોટય ત્રક
૧.

અયજદાયનું નાભ

:

______________________________________________

૨.

અયજદાયનું વયનામું

:

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________

૩.

અયજદાયની ઉંભય

:

જન્ભ તાયીખ______/_____/_______ઉંભય લય______________

૪.

અયજદાયની ળૈક્ષલણક રામકાત

:

______________________________________________ુરુ:_

૫.

(૧) કુ ટંુ ફના વભ્મો

:

________ સ્ત્રી:__________ કુ ર:____________

૬.

ફી.ી.એર. કાડય નંફય

:

______________________________________________

૭.

શારનો વ્મલવામ

:

______________________________________________

૮.

શારના વ્મલવામનો સ્થ

:

______________________________________________

૯.

શારના વ્મલવામનો કાભ

:

___________________________________________________

કયતા કભયચાયીઓની વંખ્મા
૧૦.

_________________________________________

અયજદાય જે ધંધો/ યોજગાય કયલા ભાંગે છે

:

રોન/ વફવીડી ભેલલા ભાંગે છે તેની વલગત

______________________________________________

૧૧.

ધંધાનો પ્રકાય ઉદ્યોગ/ લેાય/ વેલા

:

૧૨.

ધંધાના સ્થનું વયનામું

:

___________________________________________________

(૧) જગ્માનો પ્રકાય – ભાલરકી/બાડે/ અન્મ

:

___________________________________________________

(૨) જો જગ્મા ભાલરકીની શોમ તો તેના પુયાલા વાભેર કયે ર છે ?

:

___________________________________________________

(૩) જો જગ્મા બાડે શોમ તોઅ બાડાની યવીદ વાભેર કયે ર છે ?

:

___________________________________________________

(૪) જગ્માનો આધાય – લેયા/રાઇટ ફીર.

:

___________________________________________________

(૫) જગ્મા ફીજી વ્મસ્ક્તના નાભે શોમ તો સ્મ ૃવતત્રક આેર છે ?

:

___________________________________________________

(૬) ધંધા ભાટે વલજીની જરૂહયમાત શોમ તો ોતાનું ભીટય છે ? શા/ના.

:

________________

નલા/પ્રસ્થાવત ધંધા ભાટે કયે ર રોન ભાંગણીની વલગત :

:

______________________________________________રૂ.____

૧૩.



(અ) માંત્રવાભગ્રી/વાધનો ભાટે

:

________________________________________



(ફ) સ્થામી અસ્યાભત ભાટે

:

રૂ.____________________________________________



(ક) કાભકાજના બંડો ભાટે

:

રૂ.____________________________________________રૂ.____

:

___________________________________

:

___________________________________________________

કુ ર રૂવમા
૧૪.

______________________________________________

જે શેત ુ ભાટે રોન ભેલલા ભાંગે છે તેના
(૧) અનુબલની વલગત

___________________________________________________

(૨) તારીભની વલગત

____________________________________

૧૫.

અયજદાયની સ્થાલય વભલ્કતની વલગત અને અંદાજીત હકિંભત

૧૬.

રોન અંગે ની બરાભણ


(અ) મંત્રવાભગ્રી/વાધનો ભાટે



(ફ) સ્થામી અસ્યાભત ભાટે



(ક) કાભકાજના બંડો ભાટે

:
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______________________________________________

:

રૂ|.____________________________________________

:

રૂ.____________________________________________

:

રૂ.____________________________________________

કુ ર રૂવમા

:

રૂ|.__________________________________________

૧૭.

રોન ભળ્મેથી અયજદાયની ભાવવક આલકભાં આળયે કે ટરો લધાયો થળે

:

______________________________________________

૧૮.

અયજદાયે અગાઉ આજ ધંધા ભાટે અથલા ફીજા કોઇ ધંધા ભાટે કોઇ ફેંક કે

:

___________________________________________________

એજન્વી ાવેથી રોન રીધેર છે ? જો શા તો તેની વલગત
૧૯.

_________________________________________

વધયાણની યકભ બયાઇ કયલાની વલગત/ ભાવવક/ વત્રભાવવક શપ્તાની યકભ

:

______________________________________________
______________________________________________

ભે અયજદાયની સ્થ ઉય મુરાકાત રઇને ઉયોક્ત વલગત ભેલી ભાયો અલબપ્રામ આેર છે .

અલબપ્રામ :ચકાવણી કયનાયની વશી : .....................................................................
યાજકોટ:

નાભ : ...................................................................................................

તાયીખ :..................................

શોદ્દો : ...................................................................................................

ુ ાતનામ ંુ :-: અયજદાયન ંુ કબર
હુ ાં નીચે વશીકયનાય...................................................................................................................ભાયી
ઉંભય................... લયની છે . આ વાથે હુ ાં યાષ્રીમ ળશેયી આજીવલકા વભળન મોજના --- શેઠ રૂ|................................ની
રોન/વફવીડી ભાટે અયજી કરુાં છાં. આ રોનની યકભ, ફેંકના વનમભ મુજફ વ્માજ વહશતના વનમવભત શપ્તા હુ ાં બયાઇ કયીળ.
૧. હુ ાં યાજકોટ ળશેયનો યશેલાવી છાં અને છે લ્રા ................................લયથી આ ળશેયભાાં યહુ ાં છાં.
૨. ભાયા કુટુાંફને વતાલાય યીતે અામેરા ફી.ી.એર. કાડય નો નાં.................................................................છે .
૩. હુ ાં કોઇણ ફેન્ક / નાણાાંકીમ વાંસ્થાનો મુદત લીતી ફાકીદાય નથી, તેભજ આલી કોઇ મોજના શેઠ ભેં વધયાણૅ
રીધુ ાં

નથી.

૪. આથી હુ ાં જાશેય કરુાં છાં કે કોઇ ફેંક / નાણાાંકીમ વાંસ્થાની મુદત લીતી ફાકીદાય નથી. આજે
તા.............................ના
યોજ ભેં વશી કયી છે . ભને જાણ છે કે, ફેંક દ્વાયા ભે ર રોન વનમભ મુજફ યત બયાઇ કયલાની યશે છે . જેની
હુ ાં
આ

ુ ી યત ભેલલાનો અવધકાય છે .
ે યી આુ ાં છાં. ભાયા દ્વાયા તેભ ન થમે ફેન્કને રોન/વશામની યકભ ુયેય
ફાાંશધ
યકભનો લવાલેર વાધન-વાભગ્રીભાાંથી તેભજ ભાયી કોઇણ સ્થાલય કે જગભ
ાં
વભલ્કતભાાંથી લસુરાત કયી ળકળે.

સ્થ :................................
તાયીખ :................................
_____________________________
અયજદાયની વશી
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પ્રકયણ - ૧૩ (વનમભ વંગ્રશ - ૧૨)
વશામકી કામયક્રભોના અભર અંગે ની ધ્ધવત
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
-

કામયક્રભન ંુ નાભ :- કૌળલ્મલધયક તારીભ કામયક્રભ.

-

કામયક્રભ/મોજનાનો :- વયકાયશ્રી તયપથી મોજના ચાલુ યાખલાભાાં આલે ત્માાં સુધી
વભમગાો

-

કામયક્રભનો ઉદે ળ :- ૧૮ થી ૩૫ લયના યુલા ફેયોજગાયોને તારીભ આી
સ્લયોજગાયી ુયી ાડલાનો છે .

-

રાબાથીની ાત્રતા :- ૧૮ થી ૩૫ લયના ફેયોજગાય રાબાથી આ તારીભ આી
કામયક્રભભાાં જોડાઇ ળકે છે .

-

ુ ય :- કોઇ જરૂયીમાત નથી.
રાબ અંગેની પલ
જરૂયત

-

કામયક્રભનો રાબ રેલા :- સુલચત કામયક્રભોનો વલસ્તાયભાાં ઘયે ઘયે પયી ભૌલખક કે

અંગેની ધ્ધવત વત્રકા દ્વાયા પ્રચાય કયલાભાાં આલે છે . તે અન્લમે વફાંવધત
વી.ઓ. નો વાંકય વાધી રાબ રઇ ળકે છે .
-

વશામકી વલતયણ

:- વલસ્તાયભાાં કામયક્રભ લખતે શાજય રાબાથીઓને લસ્તુઓ કામય ધ્ધવત

યોકડ સ્લરૂે વશામકી આેર છે .
-

અયજી કમાં કયલી કે :- કામયક્રભ/પ્રવ ૃવત ભાટે રાબાથીએ તેભના નજીકના
અયજી કયલા ભાટે કચેયી કેન્રનો રૂફરૂ વાંકય કયલાનો યશે છે .
ભાં કોનો વંકય કયલો

-

અયજી પી

:- આ ભાટે રાબાથીઓ ાવેથી કોઇણ પ્રકાયની તારીભ પી
રેલાભાાં આલતી નથી.

-

અન્મ પી

:- અન્મ પી કોઇ રેલાભાાં આલતી નથી.

-

ુ ો :- વનમત વેન્ટયોભાાં ઉરબ્ધ છે .
અયજી ત્રકનો નમન

-

પ્રહક્રમાને રગતી :- વફાંવધત વલસ્તાયના કોમ્યુવનટી ઓગેનાઇઝયનો
વભસ્મા અંગે કમા

વાંકય કયલો.

વંકય કયલો
-

ઉરબ્ધ વનધીની વલગત :- કૌળલ્મલધયક તારીભ કામયક્રભ અંતગયત તારીભ આનાય
વાંસ્થાઓની વયકાયશ્રી દ્વાયા ગ્રાાંટ ચુકલલાભાાં આલેર છે .

-રાબાથીઓની માદી :- નાભ જોગ રાબાથીઓની માદી પ્રાપ્ત નથી.
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પ્રકયણ - ૧૪ (વનમભ વંગ્રશ - ૧૩)
તેણે આેર યાશતો, યવભટ કે અવધકત
ૃ ભેલનાયની વલગતો
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
- આલી કોઇ પ્રકાયની કામયલાશી આ ળાખા દ્વાયા થતી નથી.
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પ્રકયણ - ૧૫ (વનમભ વંગ્રશ - ૧૪)
કામો કયલા ભાટે નિી કયે રા ધોયણો
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા

(૧૫.૧) વલવલધ પ્રવ ૃવતઓ / કામયક્રભો શાથ ધયલા ભાટે વલબાગે નિી કયે ર ધોયણોની વલગતો
ુ ફ છે .
નીચે મજ
આ ળાખાની વનણયમ રેલાની પ્રહક્રમા ભાટે ળાખા દ્વાયા પાઇર ઉય નોંધ વશામક કવભળનય શ્રીને યજુ કયલાભાાં
આલે છે . જો વનણયમ તેભના દ્વાયા થતો શોમ તો વનણયમ વશ પ્રકયણ યત આવ્મે અભરલાયી કયલાભાાં આલે છે .
અન્મથા વનણયમ ભાટે આગ નામફ કવભળનયશ્રી કે જરૂય ડમે કવભળનય શ્રીને પ્રકયણ યજુ કયલાભાાં આલે છે .
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પ્રકયણ - ૧૬ (વનમભ વંગ્રશ - ૧૫)
વલજાણ ુ રૂે ઉરબ્ધ ભહશતી
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
(૧૬.૧) વલજાણરૂુ ે કોઇ ભાહશતી ઉલ્ફધ નથી.
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પ્રકયણ - ૧૭ (વનમભ વંગ્રશ - ૧૬)
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉપ્રબ્ધ વલરતોની વલગતો
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
પ્રોજેકટ ળાખા
(૧૭.૧)

રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે વલબાગે અનાલેર વાધનોની વલગત નીચે
ુ ફ છે :મજ

- લતયભાનત્રો
- નોટીવફોડય
- કચેયીભાાં યે કડય ન ુ ાં વનહયક્ષણ
- દસ્તાલેજોની નકરો ભેલલાની ધ્ધતી
- ઉરબ્ધ મુહરત વનમભ વાંગ્રશ
- જાશેય તાંત્રની લેફવાઇટ
- જાશેય ખફયના અન્મ વાધનો
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(ત્રક – ૧)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ય.ુ ફી.એવ.પ્રોજેકટ

વંસ્થાઓને વંચારન ભાટે વોંલાભાં આલેર નાઈટ ળેલ્ટયની માદી
વંસ્થાન ું નાભ

ક્રભ
૧

ુ ેળન એન્ડ
લાત્વરમ એજયક
ચેયીટેફર રસ્ટ યાજકોટ.

નાઈટ ળેલ્ટયન ું એડ્રેવ

કોમ્યવુ નટી ઓગે નાઇઝયન ું નાભ

(૧) ડોભીટયી બોભેશ્વય પ્રોટ ળેયી નં ૨
જાભનગય યોડ યાજકોટ

જમદી કાચા

શ્રી.આય.એ.મુવનમા
ભો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

ભો - ૯૯૦૪૯ ૧૯૧૫૧
૨

વત્મનાભ યચનાત્ભક

(૧) ફેડીનાકા, આજી નદીના કાંઠે, યાજકોટ.

વલકાવ ભંડ યાજકોટ.
પ્રતાબાઈ
ભો - ૮૪૮૮૮ ૮૭૧૮૧
પ્રાથયના વહશમય ભહશરા
૩

ભંડ
ભો. – ૯૬૨૪૩૭૩૭૪૮

૪

ભો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫
(૨) જુના ઢોય ડબ્ફા ભયચા ીઠ, યાજકોટ.
ુ ુ  વલબાગ)
(પર

શ્રી.આય.એ.મુવનમા
ભો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

(૧) જુના ઢોય ડબ્ફા ભયચા ીઠ, યાજકોટ.
(સ્ત્રી વલબાગ)

શ્રી.આય.એ.મુવનમા
ભો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

શ્રી વલદ્યાથી કલ્માણ કેન્ર

(૧) યાભનગય -૪ આજી લવાશતની

શ્રી ટી.ફી.જાબુકીમા
ાં

રસ્ટ, યાજકોટ

ફાજુભાં ૮૦ ફૂટ યીંગ યોડ, યાજકોટ

ભો.૯૬૨૪૭ ૧૮૯૦૦

ભો. – ૯૨૨૮૭૮૦૨૮૨
૫

શ્રી.આય.એ.મુવનમા

ુ ેળન એન્ડ
લાત્વરમ એજયક
ચેયીટેફર રસ્ટ યાજકોટ.

(૧) આજી ચોક, જુના જકાતનાકા ાવે,
બાલનગય યોડ, યાજકોટ.

જમદી કાચા

શ્રી ટી.ફી.જાબુકીમા
ાં
ભો.૯૬૨૪૭ ૧૮૯૦૦

ભો - ૯૯૦૪૯ ૧૯૧૫૧
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પ્રભાણત્ર
આથી પ્રભાણીત કયલાભાાં આલે છે કે ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ કરભ - ૪
અંતગયત સ્લમાં કયલાની ફાફતો પ્રોએકટીલ ડીસ્કરોઝય ( P.A.D) ભાયા વલબાગ દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર છે . અને તા. ૨૪ /૦૫/૨૦૧૮ ની સ્સ્થવતએ અભાયી ભાંજુયી ભેલી
અદ્યતન કયલાભાાં આલેર છે .
તાયીખ :- ૨૪/૦૫/૨૦૧૮
જાશેય ભાહશતી અવધકાયી
અને આવવસ્ટન્ટ ભેનેજય
પ્રોજેકટ ળાખા
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
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