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પ્રકરણ–૨ (લનયમ સંગ્રહ–૧ )
સંગઠનની લિગતો કાયો અને ફરજો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
(૨.૧) જાહેર તંત્ર ઉદેશ/હેતુ :આ કચેરીની પ્રોજે કટ શાખા NULM સેિ દ્િારા સરકારશ્રીની એન.યુ.એિ.એમ યોજનાના લિલિધ ઘટકો રાજ્ય
સરકારશ્રી પુરસ્કૃત યોજનાની અમિિારી કરિામાં આિે છે . તેમજ શહેરી ગરીબી લનિારિા અન્ય કાયયક્રમમો પણ
યોજિાની કામગીરી આ શાખા મારફત કરિામાં આિે છે .

(૨.૨) જાહેર તંત્ર લમશન / દુરદેશીપણં (લિઝન) :શહેરી ગરીબી લનિારણ કાયયક્રમો અંતગયત શહેરી ગરીબોને વ્યિસાયીક તાિીમ આપિી. શહેરી ગરીબોના જુ થ રચી
સંગઠીત કરી બચત અને આર્થયક પ્રિૃલત માટે પ્રોત્સાલહત કરિા તથા શહેરી ગરીબો નાના પાયે સ્િરોજગાર ઉભો કરી શકે તે
માટે યુિા રોજગારો ને તાિીમ આપિી આિા કાયોથી શહેરી ગરીબોને શોધી તેમના ઉત્થાન માટેનું િક્ષ્ય લસધ્ધ કરિા
પ્રોજે કટ શાખા કાયયરત છે .

(૨.૩) જાહેર તંત્રનો ટુકો ઇલતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભય :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજે કટ શાખા)
શરૂઆતમાં મુબ
ં ઇ પ્રાંતીય મહાનગરપાલિકા અલધલનયમ–૧૯૪૯ અમદાિાદ અને પૂના શહેરો માટે
મહાનગરપાલિકા સ્થાપિા માટે અને મુબ
ં ઇ શહેર લસિાય બીજા લિસ્તારો માટે મહાનગરપાલિકા સ્થાપિા માટે સરકારને
સતા આપિા માટે કયો હતો. બીજા તમામ શહેરો માટે કાયદાની જોગિાઇઓ એક સરખી હોય છે . તેથી દરેક શહેર માટે
જુ દો કાયદો કરિાને બદિે એક જ કાયદો કરિામાં આવ્યો હતો.
આ અલધલનયમ રાજયના મોટા મોટા શહેરો જે િા કે, અમદાિાદ, િડોદરા, સુરત, રાજકોટ, ભાિનગર, જામનગર
અને જુ નાગઢને િાગુ પડે છે . રાજકોટ શહેરને તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ના રોજ મુબ
ં ઇ પ્રાંતીય મહાનગરપાલિકા અલધલનયમ
૧૯૪૯ હેઠળ મહાનગરપાલિકા તરીકોનો દરજ્જો મળેિ છે .
હાિની રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહેિા રાજકોટ નગરપાલિકારૂપે કાયયરત હતી.
ગુજરાત રાજયના પંચાયત અને આરોગ્ય ખાતાના હુ કમ નં.કે.પી.(૭૨) ૨૫૧ આર.સી.એન.૪૧૭૨–૧૯૬૮
તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨થી મંજુર થયા અનુસાર તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩થી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું સજય ન થયુ.ં અને
ભૌગોિીક લિસ્તારને ૧૮ િોડયમાં લિભાજીત કરિામાં આવ્યો. આ સમયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભૌગોલિક રીતે ૬૯
ચો.કી.મી. ક્ષેત્રફળમાં પથરાયેિ હતી. આ સમયે સભાસદોની કુિ સંખ્યા ૫૧ હતી.
ત્યારબાદ, ગુજરાત સરકારશ્રીના શહેરી લિકાસ અને શહેરી ગૃહ લનમાયણ લિભાગના અંગે નોટીફફકેશન નં.કે.િી.
૨૧-૮૫ આર.એમ.એન./૭૨૮૪/૨૫૭૪/પી. તા.૧૨/૦૨/૧૯૯૫ અનુસાર િોડયની પુન:રચના કરિામાં આિેિ છે . તે
અનુસાર ૧૮ િોડય અને સભાસદોની સંખ્યા ૫૯ની લનયત થયેિ હતી.
દરમ્યાન રાજય ચુટં ણી પંચના તા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહેરનામા ક્રમાંક:િરચ/૧૦૯૪ થી રાજકોટ શહેરના
િોડય નં.૧ થી ૨૦નું સીમાંકન નક્કી કરિામાં આિેિ હતુ.
રાજય સરકારશ્રીના શહેરી લિકાસ અને શહેરી ગૃહ લનમાયણ લિભાગના જાહેરનામા:કે.િી./
૬૮/૧૯૮૮/આર.એન.એન./૮૦૯૫–૩૧૨૦ થી તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૮ થી રાજકોટ શહેરની હદિધારી રૈયા,
નાનામિા, અને મિડીના લિસ્તારોને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને સોંપી દેિામાં આવ્યા છે . ત્યારબાદ રાજય ચુટં ણી પંચના
જાહેરનામા ક્રમાંક:િરચ/૧૦૯૪/રજક તા.૨૧/૦૪/૨૦૦૦ થી નિા લિસ્તારોને િોડય નં.૨૧,૨૨ અને ૨૩ના સીમાંકન
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નક્કી કરી તેમા આિરી િેિામાં આવ્યા. જે આિરી િેતા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો લિસ્તાર ૧૦૪.૮૬ ચો.કી. થયેિ છે .
કુિ સભ્યોની સંખ્યા ૬૯ અને કુિ િોડયની સંખ્યા – ૨૩ થયેિ છે .
જૂ ન-૧૯૯૮માં રાજકોટની હદ લિસ્તયાય બાદ ફરી એક િખત જાન્યુઆરી-૨૦૧૫ માં રાજ્ય
સરકારશ્રીએ રાજકોટની હદનું લિસ્તરણ કયુું હતુ.ં જે માં કોઠાફરયા ગ્રામ પંચાયતનો ૧૭.૮૯ ચો.ફક.મી. લિસ્તાર અને િાિડી
ગ્રામ પંચાયતનો ૬.૪૯ ચો.ફક.મી. લિસ્તાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં ભેળિી દેિાતા રાજકોટ શહેરનું ક્ષેત્રફળ
૧૦૪.૮૬ ચો.ફક.મી.થી િધીને ૧૨૯.૨૧ ચો.ફક.મી. થયું છે .સાથો સાથ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં નિા િોડય
સીમાંકનમાં શહેરનાં ૨૩ િોડયની સંખ્યા ઘટાડીને ૧૮ કરિામાં આિી અને અગાઉ િોડય દીઠ ત્રણ ત્રણ કોપોરેટરની જે
સંખ્યા હતી તે િધારીને ચાર ચાર કરાતા શહેરમાં કુિ ૭૨ કોપોરેટરની સંખ્યા લનલચચત થઇ હતી.
(૨.૪) જાહેર તંત્રની ફરજો :-

(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજે કટ શાખા)
આ કચેરીની પ્રોજે કટ શાખાની મુખ્ય ફરજો નીચે પ્રમાણે છે .
 બી.પી.એિ યાદીમાં સમાલિસ્ટ િોકો માટે વ્યિસાયીક તાિીમ િગો યોજિા.
 બી.પી.એિ કુટુંબોને એકત્રીત કરી એસ.એચ.જી ની રચના કરી બચત માટે પ્રોત્સાલહત કરિા અને સામુહીક
વ્યિસાયીક પ્રિૃલત માટે બેંકો માટે ધીરાણ મળે તે માટેની કાયયિાહી કરિી.
 કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ અંતગયત શહેરના આર્થયક રીતે નબળા િગયના યુિક યુિતીઓને રોજગારીની તકો પુરી
પાડિા માટે તાિીમ િગો જુ દી જુ દી તાલિમ સંસ્થાઓ દ્િારા ચિાિિામાં આિે છે .
 જાહેર માલહતી અલધકાર અન્િયે આિેિ અરજીઓનો લનકાિ કરિો.
 એન.યુ.એિ.એમ.યોજના અંતગયત સ્િ-સહાય જુ થોની રચના કરિી.
 રાજકોટ શહેરમાં જુ દી જુ દી જગ્યાએ સ્િૈછીક સંસ્થાઓ મારફત ૬ આશ્રય સ્થાનોનું સંચાિન કરિામાં આિે છે .
 એન.યુ.એિ.એમ યોજનાના સ્િરોજગાર ઘટકો હેઠળ રોજગાર માટે બેંકેબિ િોનની કાયયિાહી કરિામાં આિે છે .
 ભારત સરકારશ્રી પુરસ્કૃત પી.એમ સ્િલનલધ યોજના અંતગયત શેરી ફેરીયાઓને િોન માટેની કાયયિાહી કરિામાં
આિે છે .
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(૨.૫) જાહેર તંત્રની મુખ્ય પ્રિૃલતઓ / કાયો :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજે કટ શાખા)
પ્રોજે કટ શાખાની મુખ્ય પ્રિૃલતઓ અને કાયો, પારા – (૨.૪) માં દશાયિિ
ે ફરજો પૂણય કરિાની છે .
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(૨.૬) જાહેર તંત્ર દ્િારા આપિામાં આિતી સેિાઓની યાદી અને તેનું સંલક્ષપ્ત લિિરણ :-

(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,પ્રોજે કટ શાખા)
 પ્રલસધ્ધ થયેિી બી.પી.એિ યાદીમાં સમાલિષ્ટ કુટુંબના સભ્યોમાંથી અને એસ.એચ.જી રચિાની કાયયિાહી આ શાખા
દ્િારા કરિામાં આિે છે .
 બચત માટે પ્રોત્સાહીત કરિા બહેનોના બચત મંડળો રચી તેમની નોંધણી કરી બચત યોજના અમિમાં મુકી, િાયકાત
ધરાિનાર બચત મંડળને રીિોલ્િીંગ ફંડ પુરૂ પાડિાની કામગીરી આ શાખા મારફત કરિામાં આિે છે .
 કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ અંતગયત આર્થયક રીતે નબળા િગયના યુિક યુિલતઓને રોજગારીની તકો પુરી પાડિા
માટેના તાિીમ િગો દ્િારા તાિીમ આપિાની કામગીરી કરિામાં આિે છે .
 જાહેર માલહતી અલધકાર અન્િયે આિેિ અરજીઓનો લનકાિ કરિો.
 એન.યુ.એિ.એમ.યોજના અંતગયત સ્િ-સહાય જુ થોની રચના કરિી.
 રાજકોટ શહેરમાં જુ દી જુ દી જગ્યાએ સ્િૈછીક સંસ્થાઓ મારફત ૬ આશ્રયસ્થાનોનું સંચાિન કરિામાં આિે છે .
 એન.યુ.એિ.એમ યોજનાના સ્િરોજગાર ઘટકો હેઠળ રોજગાર માટે બેંકેબિ િોનની કાયયિાહી કરિામાં આિે છે .
 ભારત સરકારશ્રી પુરસ્કૃત પી.એમ. સ્િલનલધ યોજના અંતગયત શેરી ફેરીયાઓને િોન માટેની કાયયિાહી કરિામાં આિે
છે .

(૨.૭) જાહેર તંત્રના રાજય,લનયામક કચેરી,પ્રદેશ લજલ્િો, બ્િોક િગેરે સ્તરોએ
સંસ્થાગત માળખાનો આિેખ:-

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટશાખા
(સંસ્થાગત માળખાનો આિેખ નીચે પ્રમાણે છે )

કલમશનર

નાયબ કલમશનર

સહાયક કલમશનર

આસી.મેનેજર (પ્રોજે ક્ટ)
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કોમ્યુ.ઓગેનાઇઝર-૫

સીનીયર ક્િાકય-૧

પ્યૂન-૨

પ્રોજે ક્ટ

પ્રોજે ક્ટ
જુ નીયર
ક્િાકય -૪
પ્રોજે ક્ટ

મેનેજર

કોમ્યુ.ઓગેનાઇઝર – ૨૫

એન.યુ.એિ.એમ-૪

એન.યુ.એિ.એમ.

(૨.૮) જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયયક્ષમતા િધારિા માટે િોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ
(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજે કટ શાખા)
િાભાથીઓ પાસેથી અપેક્ષા :-

વ્યિસાલયક તાિીમ મેળિેિ િાભાથી સત્િરે વ્યિસાય શરૂ કરી સ્િરોજગાર મેળિે.
સ્િરોજગારી મેળિિામાં સફળ થયેિ િાભાથી અન્ય િાભાથીને સ્િરોજગાર પ્રિૃલત શરૂ
કરિા પ્રોત્સાહીત કરે છે .
લધરાણપાત્ર યોજનામાં જે વ્યિસાય માટે લધરાણ મેળિેિ હોય તે વ્યિસાય લધરાણ
મેળિેિ રકમમાંથી શરૂ કરે.
લધરાણ મેળવ્યા બાદ લધરાણની રકમ લનયલમત પરત કરે.
આ શાખા દ્િારા યોજાતા કાયયક્રમોમાં ભાગ િઇ અમારા પ્રયત્નો સફળ બનાિે.
તમામ કાયયક્રમોમાં વ્યિસ્થા જળિાય રહે તે પ્રમાણેનું િતયન કરે અને જરૂર પડયે
વ્યિસ્થા જાળિિામાં સહાયભુત થાય.

જાહેર જનતા પાસેથી અપેક્ષા :-

-

શહેરી ગરીબોના ઉત્થાન માટે યોજાનાર કોઇપણ કાયયક્રમ એ ફકત સરકાર કે
મહાનગરપાલિકાની જિાબદારી ન ગણી સમગ્ર જનતાની આ ફરજ છે . તેમ ધ્યાને િઇ
જરૂર પડયે યથાયોગ્ય સહકાર આપે.
તમામ શહેરી ગરીબો ના કાયયક્રમમાં વ્યિસ્થા જાળિિા તથા સ્થાલનક વ્યિસ્થામાં
મદદરૂપ થાય.
6

(૨.૯) િોક સહયોગ મેળિિા માટેની ગોઠિણ અને પધ્ધલતઓ :(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજે કટ શાખા)

િાભાથીઓ શહેરી ગરીબી લનિારણ અંગેના કાયયક્રમોનો મહતમ િાભ િે તે હેતુથી નીચે
મુજબ વ્યિસ્થા કરિામાં આિે છે .

-

રૂબરૂ સંપકય

-

અખબારી યાદીઓ

-

પલત્રકાઓ લિતરણ

િોક ભાગીદારીથી શહેરી ગરીબી લનિારણના કાયયક્રમો માટે જાહેર ઉપયોગી સંસ્થાઓ, સરકારી ખાતાઓ, ઉધોગ
અને વ્યાપારગૃહો તેમજ વ્યફકતગત આસામીઓ પાસેથી િોકસહયોગ મેળિિા નીચે મુજબની વ્યિસ્થા કરિામાં
આિે છે .

-

ટેિીફોન દ્િારા

-

પત્રો દ્િારા

-

રૂબરૂ સંપકય દ્િારા
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(૨.૧૦) સેિા આપિાના દેખરેખ લનયંત્રણ અને જાહેર ફફરયાદ લનિારણ માટે ઉપિબ્ધ તંત્ર :-

(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજે કટ શાખા)

આ કચેરીની પ્રોજે કટ શાખાની કામગીરીનું લનયંત્રણ સહાયક કલમશનર અને નાયબ કલમશનર કરે છે . તેથી આ
શાખાની કામગીરી સબંધે કોઇપણ રજુ આત હોય તો તેમને કરી શકાય છે . જે મના સંપકયની લિગત પ્રકરણ - ૮ માં આપેિી
છે .
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(૨.૧૧) મુખ્ય કચેરી અને જુ દા - જુ દા સ્તરોએ આિેિી અન્ય કચેરીના સરનામું :-

(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજે કટ શાખા)
ડો.આંબડે કર ભિન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
પ્રોજે કટ શાખા,
રૂમ નં -૯ ગ્રાઉન્ડ ફિોર,
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧

-

આ શાખા હસ્તક ચાિતા “આશ્રયસ્થાનોની યાદી અને માલહતી પત્રકનં -૧ થી સામેિ છે .
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(૨.૧૨) કચેરી શરૂ અને બંધ થિાનો સમય :-

(રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, પ્રોજે કટ શાખા)



સિારે ૧૦: ૩૦ થી બપોરે ૦૨:૦૦ કિાક સુધી



બપોરે ૦૨:૩૦ કિાક થી સાંજે ૦૬:૧૦ કિાક સુધી
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પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સંગ્રહ - ૨)
અલધકારીઓ અને કમયચારીઓની સતા અને ફરજો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા

(૩.૧) સંસ્થાના અલધકારીઓ અને કમયચારીઓની સતા અને ફરજોની લિગત :આલસ.મેનજ
ે ર :- કે.ડી.િાઢેર
(સતાઓ િલહિટ)
પ્રોજે કટ લિભાગ હસ્તકની કામગીરી માટે સક્ષમ સતાલધકારી મંજુરીની ખચય મંજુરી મેળિી

(૧)

મેળિેિ મંજુરી અન્િયે લનયત બીિ ફોમયમાં બીિ રજુ કરિાની સતા.
આ શાખાના તાબા હેઠળના કમયચારીઓની પરચુરણ રજા અને ૧૫ ફદિસ સુધીની હક્ક

(૨)

રજા કે માંદગી સબબની રજા મંજુર કરિાની સતા.
સ્ટેશનરીની જરૂરીયાત ઉપલસ્થત થયે સેન્રિ સ્ટોસયમાંથી સ્ટેશનરી મેળિિા માંગણી

(૩)

પત્રકમાં સહી કરિાની સતા.
કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ અંતગયત કાયયરત સેન્ટરોની સુપરલિઝનની કામગીરી

(૪)

તથા સરકારશ્રીની લિલિધ યોજનાનું અસરકારક અમિીકરણ કરિાની સતા

(સતાઓ નાણાંફકય)
શાખાની જરૂરીયાત માટે સ્ટેશનરી/પરચુરણ ખરીદી કરિા રૂ.૫૦૦/- સુધીનું ખચય મંજુર

(૧)

કરિાની સતા.
(સતાઓ અન્ય)
(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેિ નથી.

(૧)

પારા - (૨.૪) માં દશાયિેિ કામગીરી પ્રૂણય કરિાની ફરજો.

(૨)

ઉચ્ચ અલધકારીશ્રીની સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.

(ફરજો)
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કોમ્યુલનટી ઓગેનાઇઝર :- (૧) શ્રી.જે .એિ.વ્યાસ
(સતાઓ િલહિટ) :(૧)

શાખા હસ્તક ચાિતી કોઠારીયા હુ ડકો તાિીમ સંકુિ તથા ગુિાબનગર કોમ્યુનીટી સેન્ટર
માં ચાિતી લિલિધ પ્રિૃલતઓનું સુપરલિઝન કરિાની સતા.

(૨)

કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ અંતગયત તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની સતા.

(૩)

રેનબસેરા તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની સતા.

(૪)

શહેરી ફેરીયાઓ અંગેનીકામગીરી, પી.એમ.સ્િનીધી યોજના અંગેની કામગીરી.

(૫)

બી.પી.એિ અંગેનીિહીિટીકામગીરી.
(સતાઓ નાણાંફકય) :-

(૧)

કોઇ નાણાંફકય સતાઓ એનાયત થયેિ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

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

(૧)

પારા - (૨.૪) માં દશાયિેિ કામગીરી પૈકી તેમને ફાળિાયેિ કેન્રો અને લિસ્તારની કામગીરી પૂણય કરિાની ફરજો
ઉપરાંત બી.પી.એિ. યાદી ને િગત સંકલિત માલહતી

(૨)

બી.પી.એિ. િાભાથીઓની િગત કામગીરી િોડય નં.- ૧૬,૧૭,૧૮

(૩)

ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.

કોમ્યુનીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી ફદપ્તી આર. આગરીયા
(સતાઓ િહીિટ) :(૧)

કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ અંતગયત તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની સતા.

(૨)

એન.યુ.એિ.એમ.યોજના અંતગયત સામાલજક ગલતશીિતા અને સંસ્થાગત લિકાસ ઘટક હેઠળની કામગીરી
અને ગરીબ કલ્યાણ મેળા, સેિાસેતુ કાયયક્રમ, મલહિા ઉત્કર્ય યોજના મોનીટરીંગ, સક્ષમ રાજકોટ,
સરકારશ્રીના લિલિધ કાયયક્રમઅંગેની કામગીરી.

(સતાઓ નાણાંફકય) :(૧)

કોઇ નાણાંફકય સતાઓ એનાયત થયેિ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :12

(૧)

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

(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાયિિ
ે કામગીરી.

(૨)

બી.પી.એિ. િાભાથીઓની િગત કામગીરી િોડય નં.-૩,૪,૭

(૩)

ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.

કોમ્યુનીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી એન.આર.કાથડ
(સતાઓ િહીિટ) :(૧)

કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ અંતગયત તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની સતા.

(૨)

કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ, અંગેની કામગીરી.
(સતાઓ નાણાંફકય) :-

(૧)

કોઇ નાણાંફકય સતા આપિામાં આિેિ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

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

(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાયિિ
ે કામગીરી ઉપરાંત કૌશલ્યિધયક તાિીમ યોજનાને િગત સંકિીત માલહતી.

(૨) બી.પી.એિ. િાભાથીઓની િગત કામગીરી િોડય નં.-૧૧,૧૨,૧૩
(૩)

ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.

કોમ્યુનીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી રામસીંગભાઇ મુનીયા
(સતાઓ િહીિટ) :(૧)

કૌશલ્યિધયક તાિીમ”કાયયક્રમ અંતગયત તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની સતા.

(૨)

રેનબસેરા તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની સતા.

(૩)

એન.યુ.એિ.એમ. યોજના અંતગયત બેંકેબિ યોજના અને સ્રીટ િેન્ડરની િહીિટી કામગીરી.
(સતાઓ નાણાંફકય) :-

(૧)

કોઇ નાણાંફકય સતા આપિામાં આિેિ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

કોઇ અન્ય સતાઓ એનાયત થયેિ નથી.
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(ફરજો) :(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાયિિ
ે કામગીરી.

(૨)

બી.પી.એિ. િાભાથીઓની િગત કામગીરી િોડય નં.-૧,૨,૮,૯,૧૦

(૩)

ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.

કોમ્યુનીટી ઓગેનાઇઝર :- શ્રી થોભણભાઇ બી. જાંબકુ ીયા
(સતાઓ િહીિટ) :(૧)

કૌશલ્યિધયક તાિીમ રોજગાર”કાયયક્રમ અંતગયત તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની
સતા.

(૨)

રેનબસેરા સેન્ટરોને િગત સંકલિત માલહતી.

(૩)

રેનબસેરા તેમને ફાળિેિ િોડયમાં ચાિતા સેન્ટરમાં સુપરલિઝન કરિાની સતા.
(સતાઓ નાણાંફકય) :-

(૧)

કોઇ નાણાંફકય સતા આપિામાં આિેિ નથી.
(સતાઓ અન્ય) :-

(૧)

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

(૧)

પારા ૨.૪ માં દશાયિિ
ે કામગીરી

(૨)

બી.પી.એિ. િાભાથીઓની િગત કામગીરી િોડય નં.- ૫,૬,૧૪,૧૫

(૩)

ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય િહીિટી કામગીરી
 લસલનયર કિાકય :- (૧) શ્રી રમેશભાઈ એમ. કંસારા
સતાઓ િહીિટી :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ નાણાંફકય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ અન્ય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
ફરજો :(૧) બી.પી.એિ. દાખિાઓનું સંકિન, બી.પી.એિ. કાડય અંગેનીકાયયિાહી
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(૨) આર.ટી.આઇ., સ્િાગત, એમ.પી/એમ.એિ.એ. રેફ.પત્રો, કોટય રેફ. પત્રો તમામનું સંકિન, સંકિીત માલહતીની
કામગીરી
(૩) ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.

 જુ લનયર કિાકય :- (૨) શ્રી મનોજભાઇ જે . પરમાર
સતાઓ િહીિટી :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ નાણાંફકય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ અન્ય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
ફરજો :૧) શાખામાં આિક - જાિક પત્રોના રજીસ્ટર લનભાિિાની કામગીરી.
(૨) આર.ટી.આઇ., સ્િાગત, એમ.પી/એમ.એિ.એ. રેફ.પત્રો, કોટય રેફ. પત્રો તમામનું સંકિન, સંકિીત માલહતીની
કામગીરી, સ્ટેશનરી રજીસ્ટર લનભાિિાની કામગીરી
(૩) ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી
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 જુ લનયર કિાકય :- (૩) શ્રી જે . એન. દિે
સતાઓ િહીિટી :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ નાણાંફકય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ અન્ય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
ફરજો :(૧) શાખાના કમયચારીઓની સર્િયસ બૂક તથા િીિ રેકોડય લનભાિિાની કામગીરી, મહેકમની
કામગીરી
(૨) તમામ યોજનાઓના લહસાબો, સબસીડી, રીિોલ્િીંગ ફંડ તથા બેંકને િગત કામગીરી
(૩) પગાર બીિ, શાખાનું ડેડ રજીસ્ટર, ટેિીફોન બીિ, પરચુરણ બીિો બનાિિાની કામગીરી
(૪) ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.

 જુ લનયર ક્િાકય (૪) પરેશકુમાર કુિાડીયા
સતાઓ િહીિટી :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ નાણાંફકય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ અન્ય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
ફરજો :(૧) ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.
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 જુ લનયરક્િાકય(૫) સોનિબેન રાઠોડ
સતાઓ િહીિટી :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ નાણાંફકય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
સતાઓ અન્ય :(૧) કોઇ સતા આપિામાં આિેિ નથી.
ફરજો :(૧) ઉચ્ચ અલધકારીશ્રી સુપ્રત કરે તે અન્ય કામગીરી.
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પ્રકરણ – ૪ (લનયમ સંગ્રહ – ૩ )
કાયો કરિા માટેના લનયમો, લિલનયમો, સુચનાઓ
લનયમ સંગ્રહ અને દફતરો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
(૪.૧) જાહેર તંત્ર અથિા તેના લનયંત્રણ હેઠળના અલધકારીઓ અને કમયચારીઓએ ઉપયોગ કરિાના લનયમો,
લિલનયમો, સુચનાઓ, લનયમ સંગ્રહ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો આ નમુનો
દરેક પ્રકારના દસ્તાિેજ માટે ભરિાના છે . :-

દસ્તાિેજનું નામ / મથાળું :-

-

દસ્તાિેજ પરનું ટુંકું િખાણ :-

માગયદર્શયકાઓ
(૧)

પંફડત ફદન દયાળ અંત્યોદય યોજના-

રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીલિકા લમશન

વ્યફકતને લનયમો, લિલનયમો, સુચનાઓ, લનયમ સંગ્રહ અને દફતરોની નકિ અહીથી

-

મળશે.
સરનામુ.ં :- આસી.મેનજ
ે ર, પ્રોજે કટ શાખા, ડો. આંબડે કર ભિન, ઢેબર રોડ,
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧
ટેિીફોન નંબર :-૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૩૯
ફેકસ નંબર :
લિભાગ દ્િારા લનયમો, લિલનયમો,સુચનાઓ.
-

લનયમ સંગ્રહ અને દફતરોની નકિ માટે િેિાની ફી (જો હોય તો)

(૧) માલહતી (મેળિિાના) અલધકાર, અલધલનયમ – ૨૦૦૫ ની જોગિાઇ અનુસાર અરજી ફી
તથા નકિ ફી િસુિ િેિામાં આિશે.
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પ્રકરણ – ૫ (લનયમ સંગ્રહ – ૪ )
લનતી ઘડતર અથિા લનતીના અમિ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ – પરામશય અથિા તેમના પ્રલતલનલધત્િ
માટેની કોઇ વ્યિસ્થા હોય તો તેની લિગત
લનતીનો અમિ :(૫.૧) લનતીઓના ઘડતર માટે જનતાની અથિા તેમના પ્રલતલનલધઓની સિાહ :-

પરામયશ / સહભાગીતા મેળિિા માટેની કોઇ જોગિાઇ છે .
-

લનતી ઘડતરની કાયયિાહી સરકારશ્રી દ્િારા થઇને તે મુજબના કાયયક્રમોની અમિિારી આ
શાખા કરે છે . જે થી લનતી ઘડતર બાબત કોઇ કાયયિાહી આ શાખા દ્િારા થતી નથી. લનતીના અમિ સબંધી
જનતાના સભ્યો અથિા પ્રલતલનલધઓની સિાહ – પરામશય / સહભાગીતા જરૂર જણાય ત્યાં મેળિિામાં આિે
છે .

-----------------------------------------------------------------------------------------------અનું. લિર્ય/મુદો

શું જનતાની સુલનલચચત

નંબર

કરિાનું જરૂરી છે .?

સહભાગીતા જનતાની
સહભાગીતા મેળિિા માટેની
વ્યિસ્થા

(હા/ના)

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

શહેરી ગરીબી

હા -

લનિારણ અથે
સરકારશ્રીની

સબંલધત કલમફટની મીટીંગમાં
અમિિારી અંગે ચચાય કરીને
િોકપ્રલતલનલધઓ સાથે રૂબરૂ

-

યોજનાની

સંપકય કરી યોજનાઓની

અમિિારી

સફળ અમિિારી માટે ચચાય
કરીને

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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પ્રકરણ – ૬ (લનયમ સંગ્રહ – ૫ )

જાહેર તંત્ર અથિા તેના લનયંત્રણ હેઠળની વ્યફકતઓ પાસેના દસ્તાિેજોની કક્ષાઓ અંગન
ે ું પત્રક

(૬.૧) સરકારી દસ્તાિેજો લિશેની માલહતી આપિા નીચેના નમુનાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ દસ્તાિેજો ઉપિબ્ધ છે
તેિી જગ્યાઓ જે િી કે સલચિાિય કક્ષા, લનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્યનો પણ ઉલ્િેખ કરો. :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ક્રમ

દસ્તાિેજની કક્ષા દસ્તાિેજનું નામ દસ્તાિેજ મેળિિાની નીચેની વ્યફકતકાયય પધ્ધલત

પાસે

છે /તેના

લનયંત્રણમાં છે .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૧) -

માગયદર્શયકા

અરજી કરી લનયત

આસી.મેનજ
ે ર

ફી ભરીને
(૨) -

હુ કમો -

(૩) -

પફરપત્રો -

(૪) -

ફાઇિ -

“- “- -

“–
“–

“- -

“–

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------આ દસ્તાિેજો નીચેના સ્થળે ઉપિબ્ધ રહેશ.ે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ડો.આંબડે કર ભિન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
પ્રોજે કટ શાખા, રૂમ નં -૯
ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧
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પ્રકરણ – ૭ (લનયમ સંગ્રહ – ૭ )
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોડય, પફરર્દ સલમલતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા

(૭.૧) જાહેર તંત્રને િગતા બોડય, પફરર્દો, સલમલતઓ અને અન્ય મંડળો અંગન
ે ી લિગત :-

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત ન હોઇ, આ માલહલત આપિાની જરૂરીયાત જણાતી નથી.
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-:: પ્રકરણ – ૮ (લનયમ સંગ્રહ – ૭ ) ::સરકારી માલહતી અલધકારીઓના નામ, હોદો અને અન્ય લિગતો
-:: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ::-:: પ્રોજે કટ શાખા ::(૮.૧) જાહેર તંત્રના સરકારી માલહતી અલધકારીઓ, મદદનીશ, સરકારી માલહતી અલધકારીઓ અને લિભાગીય કાયદાકીય
(એપેિેટ) સતાલધકારી લિશેની માલહતી.

-::મદદનીશ માલહતી અલધકારી::-
ક્રમ

નામ

હોદો

એસટીડી

ફોન નંબર

ફેકસ/ઇ –મેઇિ

સરનામું

કચેરી/મોબાઇિ
કોમ્યુલનટી

૦૨૮૧

ડો. આંબડે કર ભિન,

ઓગેનાઇઝરો

૨૨૨૧૬૩૯

ઢેબર રોડ, પ્રોજે કટ શાખા

૧)
___

રાજકોટ.

પ્રોજે કટ શાખા

ક્રમ
૧)

નામ

-::માલહતી અલધકારી::એસટીડી
ફોન નંબર

હોદો

શ્રીકે.ડી િાઢેર

ફેકસ/ઇ –

કચેરી/મોબાઇિ

મેઇિ

આસી.

૦૨૮૧

૨૨૨૪૨૫૮

મેનેજર

૨૨૨૧૬૩૯

સરનામું
ડો. આંબેડકર
ભિન, ઢેબર રોડ, પ્રોજે કટ
શાખા રાજકોટ.

(પ્રોજે કટ)
ક્રમ

નામ

-::એપેિેટ (કાયદા) સતાલધકારી::હોદો
એસટીડી
ફોન નંબર

ફેકસ/ઇ –

સરનામું

મેઇિ
-

શ્રી ઝિેરચંદ મેઘાણી

કચેરી/મોબાઇિ
૧)

શ્રી આલશર્કુમાર

નાયબ

૦૨૮૧-

કલમશનર

૨૩૮૯૨૭૪

ભિન, પૂિય ઝોન,
રાજકોટ.

પ્રકરણ – ૯
લનણયય િેિાની પ્રફક્રયામાં અનુસરિાની કાયય પધ્ધલત,
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
(૯.૧) જુ દા - જુ દા મુદાઓ અંગે લનણયય િેિા માટે કઇ કાયયપધ્ધલત અનુસરિામાં આિે છે ?
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બી.પી.એમ.સી. એકટ -૧૯૪૯ ની જોગિાઇ અનુસરીને લનણયયો િેિામાં આિે છે . લિશેર્માં સરકારશ્રી પુરસ્કૃત
યોજનાઓની અમિિારી માટે સબલધત સતાધીશ દ્િારા જે -જે માગયદર્શયકાઓ, સુચનાઓ , બહાર પાડ્િામાં
આિે તે પ્રમાણે લનણયય િેિામાં આિે છે .

(૯.૨) અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ લનણયય િેિા માટેની દસ્તાિેજી કાયય પધ્ધલતઓ/ ઠરાિેિી કાયય પધ્ધલતઓ/
લનયમ માપંદડો/ લનયમો કયા કયા છે ? લનણયય િેિા માટે કયાકયા સ્તરે લિચાર કરિામાં આિે છે ?
પારા નં.(૯.૧) માં જણાવ્યા લસિાય અન્ય કોઇ પધ્ધલત અલસ્તત્િમાં નથી. લનણયયો િેિા માટે પ્રકરણો શાખા
દ્િારા સહાયક કલમશનર શ્રી અને નાયબ કલમશનર શ્રી મારફત કલમશનર શ્રીને મોકિિામાં આિે છે .

(૯.૩) લનણયયને જનતા સુધી પહોંચાડિાની કોઇ વ્યિસ્થા છે ?
લનણયયોની િેખીત જાણ સબંલધત ને ટપાિ દ્િારા મોકિિાની વ્યિસ્થા છે .

(૯.૪) લનણયય િેિાની પ્રફક્રયામાં જે ના મંતવ્યો િેિાનાર છે તે અલધકારીઓ કયા છે ?
આલસ.મેનેજરશ્રી - સહાયક કલમશનર શ્રી - નાયબ કલમશનર શ્રી - કલમશનર શ્રી

(૯.૫) લનણયય િેનાર અંલતમ સતાલધકારી કોણ છે ?
કલમશનર શ્રી
(૯.૬) જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સત્તાલધકારી દ્િારા લનણયય િેિામાં આિે છે તેની માલહતી
અિગ રીતે નીચેના નમુનામાં આપો.
આ શાખાને િાગુ પડતું નથી
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પ્રકરણ - ૧૦
અલધકારીઓ અને કમયચારીઓની માલહતી પુલસ્તકા (ફડરેકટરી)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
૧૦.૧ માલહતી નીચે પ્રમાણે છે .
ક્રમનં

૧

નામ

હોદો

એસ.ટી.ડી કોડ

ફોન નં
કચેરી

મોબાઇિ

૨૨૨૧૬૩૯

૯૮૨૭૪ ૧૮૪૮૧

ફેકસ

ઇ-મેઇિ

સરનામું

૨૨૨૪૨૫૮

--“--

ડો. આંબેડકર ભિન, ઢેબર રોડ,

શ્રી કે.ડી.િાઢેર

આલસ.મેનેજર (પ્રોજે કટ)

૦૨૮૧

૨

શ્રી જે .એિ.વ્યાસ

કોમ્યુલનટી ઓગેનાઇઝર

--“--

--“--

૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૬

--“--

--“--

--“--

૩

શ્રી આર.એ.મુલનયા

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

--“--

--“--

--“--

૪

શ્રી એન.આર.કાથડ

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૯

--“--

--“--

--“--

૫

શ્રી ડી.આર.આગરીયા

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭ ૧૮૫૨૦

--“--

--“--

--“--

૬

શ્રી ટી.બી.જાંબુકીયા

--“--

--“--

--“--

૯૬૨૪૭ ૧૮૯૦૦

--“--

--“--

--“--

૭

શ્રી રમેશભાઈ એમ. કંસારા

લસ.કા

--“--

--“--

૯૯૨૪૨ ૫૬૨૩૭

--“--

--“--

--“--

૮

શ્રી મનોજભાઇ જે . પરમાર

જુ .કા

--“--

--“--

૯૮૨૫૫ ૧૨૬૮૦

--“--

--“--

--“--

૯

શ્રી જે .એન.દિે

જુ .કા

--“--

--“--

૯૬૨૪૦ ૯૬૩૨૪

--“--

--“--

--“--

૧૦

શ્રી પરેશકુમાર કુિાડીયા

જુ .કા

--“--

--“--

૮૧૨૮૪૯૦૫૦૪

--“--

--“--

--“--

૧૧

શ્રી સોનિબેન રાઠોડ

જુ .કા

--“--

--“--

૯૦૩૩૫૯૭૫૯૦

--“--

--“--

--“--

૧૨

શ્રી િી.એિ.બારૈયા

પટ્ટાિાળા

--“--

--“--

૯૬૮૭૧ ૮૧૨૭૪

--“--

--“--

--“--

૧૩

શ્રી શૈિેર્ભાઈ મકિાણા

પટ્ટાિાળા

--“--

--“--

૯૭૧૪૮૨૬૮૯૦

--“--

--“--

--“--

પ્રોજે કટ શાખા રાજકોટ
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પ્રકરણ - ૧૧
લિલનયમોમાં જોગિાઇ કયાય મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધલત સલહત દરેક અલધકારી અને કમયચારીઓને મળતુ માલસક મહેનતાણં.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટશાખા
ક્રમ

નામ

હોદો

માસીક

િળતર/િળતર

લિલનયમમાં જણાવ્યા મુજબ મહેનતાણ નકકી

મહેનતાણ

ભથ્થુ

કરિાની કાયય પધ્ધલત

(૧)

શ્રી એચ.જી.મોિીયા

આસી.મેનજ
ે ર(પ્રોજે કટ)

૫૪૭૦૦

લનયમોનુસાર

(૨)

શ્રી જે .એિ.વ્યાસ

કોમ્યુલનટી ઓગેનાઇઝર

૭૬૫૦૦

(૩)

શ્રી આર.એ.મુલનયા

--“--

(૪)

શ્રી એન.આર.કાથડ

--“--

૬૮૦૦૦
૬૮૦૦૦

"
"

(૫)

શ્રી ડી.આર.આગરીયા

--“--

(૬)

શ્રી ટી.બી.જાંબકુ ીયા

(૭)

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ
જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ
જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

૬૮૦૦૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

--“--

૪૬૨૦૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

શ્રી રમેશભાઈ એમ. કંસારા

લસ.કા.

૩૭૫૦૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

(૮)

શ્રી મનોજભાઇ જે . પરમાર

જુ .કા.

૪૬૨૦૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

(૯)

શ્રી પરેશકુમાર કુિાડીયા

જુ .કા

૧૯૯૫૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

(૧૦) શ્રી સોનિબેન રાઠોડ

જુ .કા

૧૯૯૫૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

(૧૧) શ્રી જે .એન.દિે

જુ .કા

૪૬૨૦૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

(૧૨) શ્રી શૈિર્ે ભાઈ મકિાણા

પટ્ટાિાળા

૨૮૦૦૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ

(૧૩) શ્રી િી.એિ.બારૈયા

પટ્ટાિાળા

૨૬૪૦૦

"

જી.સી.એસ.આર.ની જોગિાઇ મુજબ
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પ્રકરણ - ૧૨
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળિાયેિ અંદાજપત્ર
તમામ યોજનાઓ, સુલચતખચય અને કરેિ ચુકિણી અંગે એહિાિોની લિગતો લિકાસ, લનમાયણ અને તકલનકી કાયો અંગે જિાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
િર્ય ૨૦૨૨–૨૦૨૩ (રૂલપયા િાખમાં)
ક્રમ

બજે ટ સંજ્ઞા

બજે ટ સદર

લહસાબી સંજ્ઞા

લહસાબી સદર

મંજૂર થયેિ રકમ

૧)

૧૮૦૧

પ્રોજે કટ પગાર ખચય

૩૦૧૦૦

પગાર

૧૦૦.૧૪

૨)

૧૮૦૨

એન.યુ.એિ.એમ પગાર ખચય

૩૦૧૦૦

ગ્રાંટ સામે

૫૦.૦૦

૩)

૧૮૦૧

સાદીિિાર ખચય

૩૪૦૦૦

સાદી િિાર

૦૧.૦૦

૪)

૧૮૦૧

ટેિીફોન ખચય

૩૪૧૦૦

ટેિીફોન ખચય

૦૦.૧૦

૫)

૧૮૦૨

મલ્ટી એકટીિીટી સેન્ટર લિજળી ખચય

૪૩૧૦૩

લિજળી

૦૦.૦૦

૬)

૧૮૦૧

પ્રોજે કટ ખચય

૪૮૫૦૧

પ્રોજે કટ ખચય

૦૫.૦૦

૪૯૧૧૮

સક્ષમ રાજકોટ

૦૫.૦૦

૭)
૮)

૧૮૦૧

સક્ષમ રાજકોટ

૧૮૦૨

એન.યુ.એિ.એમ. યોજના ખચય

૪૮૫૦૧

ગ્રાંટ સામે

૨૦.૦૦

૯)

૧૮૦૨

અબયન રીસોસય સેન્ટર

૩૧૨૦૦

ગ્રાંટ સામે

૦૦.૦૦

૧૧)

૧૮૦૨

રેન બસેરા લનભાિ ખચય

૩૮૩૦૩

ગ્રાંટ સામે

૫૪.૦૦

૧૨)

૧૮૦૧

િાહન ખચય

૩૮૮૦૧

િાહન ખચય

૫.૨૦

૧૩)

૧૮૦૨

મુખ્યમંત્રી મલહિા ઉત્કર્ય યોજના

૩૧૩૦૦

ગ્રાંટ સામે

૬૦.૦૦

૧૪)

૧૮૦૩

પી.એમ.સ્િનીધી

૩૧૩૦૦

ગ્રાંટ સામે

૦૦.૦૦
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પ્રકરણ - ૧૩ (લનયમ સંગ્રહ - ૧૨)
સહાયકી કાયયક્રમોના અમિ અંગન
ે ી પધ્ધલત
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
કાયયક્રમનું નામ
કાયયક્રમ/યોજનાનો:સમયગાળો
કાયયક્રમનો ઉદેશ :સ્િરોજગારીપૂરી પાડિાનો છે .
-

-

-

:પી.એમ. સ્િલનલધ યોજના
સરકારશ્રી તરફથી યોજના ચાિુ રાખિામાં આિે ત્યાં સુધી
૧૮ થી ૩૫ િર્યના શેરી ફેરીયાઓને િોન આપી

િાભાથીની પાત્રતા
:૧૮ થી ૩૫ િર્યના રજીસ્ટડય શેરી ફેફરયા તથા ફેરી પ્ર
કારનો વ્યિસાય કરતા િાભાથી જોડાય શકે છે .
િાભ અંગન
ે ી પુિય :કોઇ જરૂરીયાત નથી.
જરૂરત
કાયયક્રમનો િાભ િેિા
:સુલચત કાયયક્રમોનો ફેરીયાઓના િોકસય ઝોન તથા રહેણાકનાં સ્થળોએ
અંગન
ે ી પધ્ધલત
પલત્રકા દ્િારા પ્રચાર કરિામાં આિે છે . તે અન્િયે સબંલધત
સી.ઓ. નો સંપકય સાધી િાભ િઇ શકે છે .
સહાયકી લિતરણ:- લિસ્તારમાં કાયયક્રમ િખતે હાજર િાભાથીઓને િસ્તુઓ કાયય પધ્ધલત
િોનસ્િરૂપે સહાયકી આપેિ છે .

અરજી કયાં કરિી કે:- NULM સેિ ક્રેડીટ સોસાયટીની ઉપરપ્રથમ માળ રાજકોટ
મહાનગરપાલિકા ઢેબર રોડ રાજકોટ
-

-

અરજી પત્રકનો નમુનો
પ્રફક્રયાને િગતી :સમસ્યા અંગે કયા
સંપકય કરિો
િાભાથીઓની યાદી

-

કાયયક્રમનું નામ
કાયયક્રમ/યોજનાનો:સમયગાળો
કાયયક્રમનો ઉદેશ :-

-

િાભાથીની પાત્રતા

-

િાભ અંગન
ે ી પુિય :-

-

:ઓનિાઈન અરજી કરિામાં આિે છે .
સબંલધત લિસ્તારના કોમ્યુલનટી ઓગેનાઇઝરનો
સંપકય કરિો.
:-

નામ જોગ િાભાથીઓની યાદી પ્રાપ્ત નથી.

પ્રકરણ - ૧૩ (લનયમ સંગ્રહ - ૧૨)
સહાયકી કાયયક્રમોના અમિ અંગન
ે ી પધ્ધલત
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
:કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ.
સરકારશ્રી તરફથી યોજના ચાિુ રાખિામાં આિે ત્યાં સુધી
૧૮ થી ૩૫ િર્યના યુિા બેરોજગારોને તાિીમ આપી
સ્િરોજગારી પુરી પાડિાનો છે .
૧૮ થી ૩૫ િર્યના બેરોજગાર િાભાથી આ તાિીમ આપી
કાયયક્રમમાં જોડાઇ શકે છે .
કોઇ જરૂરીયાત નથી.
:-
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-

-

જરૂરત
કાયયક્રમનો િાભ િેિા
અંગન
ે ી પધ્ધલત

સહાયકી લિતરણ:- લિસ્તારમાં કાયયક્રમ િખતે હાજર િાભાથીઓને િસ્તુઓ કાયય પધ્ધલત
રોકડ સ્િરૂપે સહાયકી આપેિ છે .

અરજી કયાં કરિી કે
અરજી કરિા માટે કચેરી
માં કોનો સંપકય કરિો
અરજી ફી
-

:સુલચત કાયયક્રમોનો લિસ્તારમાં ઘરે ઘરે ફરી મૌલખક કે
પલત્રકા દ્િારા પ્રચાર કરિામાં આિે છે . તે અન્િયે સબંલધત
સી.ઓ. નો સંપકય સાધી િાભ િઇ શકે છે .

:-

કાયયક્રમ/પ્રિૃલત માટે િાભાથીએ તેમના નજીકના
કેન્રનો રૂબરૂ સંપકય કરિાનો રહે છે .

:-

આ માટે િાભાથીઓ પાસેથી કોઇપણ પ્રકારની તાિીમ ફી
િેિામાં આિતી નથી.

અન્ય ફી
:અન્ય ફી કોઇ િેિામાં આિતી નથી.
અરજી પત્રકનો નમુનો
:લનયત સેન્ટરોમાં ઉપિબ્ધ છે .
પ્રફક્રયાને િગતી
:સબંલધત લિસ્તારના કોમ્યુલનટી ઓગેનાઇઝરનો
સમસ્યા અંગે કયા
સંપકય કરિો.
સંપકય કરિો
ઉપિબ્ધ લનધીની લિગત :કૌશલ્યિધયક તાિીમ કાયયક્રમ અંતગયત તાિીમ આપનાર
સંસ્થાઓની સરકારશ્રી દ્િારા ગ્રાંટ ચુકિિામાં આિેિ છે .
-િાભાથીઓની યાદી
:નામ જોગ િાભાથીઓની યાદી પ્રાપ્ત નથી.
-

પ્રકરણ - ૧૪ (લનયમ સંગ્રહ - ૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, પરલમટ કે અલધકૃત મેળિનારની લિગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
-

આિી કોઇ પ્રકારની કાયયિાહી આ શાખા દ્િારા થતી નથી.
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પ્રકરણ - ૧૫ (લનયમ સંગ્રહ - ૧૪)
કાયો કરિા માટે નક્કી કરેિા ધોરણો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
(૧૫.૧) લિલિધ પ્રિૃલતઓ / કાયયક્રમો હાથ ધરિા માટે લિભાગે નક્કી કરેિ ધોરણોની લિગતો
નીચે મુજબ છે .
આ શાખાની લનણયય િેિાની પ્રફક્રયા માટે શાખા દ્િારા ફાઇિ ઉપર નોંધ સહાયક કલમશનર શ્રીને રજુ કરિામાં આિે છે . જો લનણયય તેમના
દ્િારા થતો હોય તો લનણયય સહ પ્રકરણ પરત આવ્યે અમિિારી કરિામાં આિે છે . અન્યથા લનણયય માટે આગળ નાયબ કલમશનરશ્રી કે જરૂર
પડયે કલમશનર શ્રીને પ્રકરણ રજુ કરિામાં આિે છે .
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પ્રકરણ - ૧૬ (લનયમ સંગ્રહ - ૧૫)
લિજાણ રૂપે ઉપિબ્ધ મલહતી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા
(૧૬.૧)

લિજાણરૂપે કોઇ માલહતી ઉપલ્બધ નથી.
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પ્રકરણ - ૧૭ (લનયમ સંગ્રહ - ૧૬)
માલહતી મેળિિા માટે નાગરીકોને ઉપ્િબ્ધ સિિતોની લિગતો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
પ્રોજે કટ શાખા

(૧૭.૧) િોકોને માલહતી મળે તે માટે લિભાગે અપનાિેિ સાધનોની લિગત નીચે
મુજબ છે :-

-

િતયમાનપત્રો

-

નોટીસબોડય

-

કચેરીમાં રેકડયનું લનફરક્ષણ

-

દસ્તાિેજોની નકિો મેળિિાની પધ્ધતી

-

ઉપિબ્ધ મુફરત લનયમ સંગ્રહ

-

જાહેર તંત્રની િેબસાઇટ

-

જાહેર ખબરના અન્ય સાધનો
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(પત્રક – ૧)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
યુ.બી.એસ.પ્રોજે કટ

સંસ્થાઓને સંચાિન માટે સોંપિામાં આિેિ નાઈટ શેલ્ટરની યાદી
ક્રમ

સંસ્થાનું નામ

નાઈટ શેલ્ટરનું એડ્રેસ

કોમ્યુલનટી ઓગેનાઇઝરનું
નામ

૧

િાત્સિય એજયુકશ
ે ન એન્ડ ચેરીટેબિ રસ્ટ રાજકોટ.
જયદીપ કાચામો- ૯૯૦૪૯ ૧૯૧૫૧

૨

અલસ્તત્િ ચેરીટેબિ રસ્ટ ત્રુશીરાજ ચુડાસમામો.
૯૯૭૮૫૬૨૮૯૦

૩

સત્યનામ રચનાત્મક લિકાસ મંડળ રાજકોટ.
પ્રતાપભાઈ

(૧) ડોમીટરી પુરુર્લિભાગભોમેચિર પ્િોટ શેરી નં ૨
જામનગર રોડ રાજકોટ

(૧) ડોમીટરી સ્ત્રીલિભાગભોમેચિર પ્િોટ શેરી નં ૨
જામનગર રોડ રાજકોટ
(૧) બેડીનાકા, આજી નદીના કાંઠ,ે રાજકોટ.
(પુરુર્ લિભાગ)

શ્રી.આર.એ.મુલનયા
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૧૫

શ્રી એન.આર. કાથડ
૯૬૨૪૭૧૮૫૧૯
શ્રી જે . એિ. વ્યાસ
મો.૯૬૨૪૭૧૮૫૧૬

મો- ૮૪૮૮૮ ૮૭૧૮૧
૪
૫
૬

પ્રાથયના સલહયર મલહિા મંડળ
મો. – ૯૬૨૪૩૭૩૭૪૮

(૧)જુ ના ઢોર ડબ્બા મરચા પીઠ, રાજકોટ.

શ્રી લિદ્યાથી કલ્યાણ કેન્ર રસ્ટ, રાજકોટ
મો. – ૯૨૨૮૭૮૦૨૮૨

(૧) રામનગર -૪ આજી િસાહતની

શ્રી ટી.બી.જાબુકં ીયા

બાજુ માં ૮૦ ફૂટ રીંગ રોડ, રાજકોટ

મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૯૦૦

િાત્સિય એજયુકશ
ે ન એન્ડ ચેરીટેબિ રસ્ટ રાજકોટ.

(૧) આજી ચોક, જુ ના જકાતનાકા પાસે, ભાિનગર

(સ્ત્રી લિભાગ)

રોડ, રાજકોટ.
૭

અલસ્તત્િ ચેરીટેબિ રસ્ટ ત્રુશીરાજ ચુડાસમા
મો. ૯૯૭૮૫૬૨૮૯૦

(૧) ડોમીટરી શાળા નં.૧૦, હોલસ્પટિ ચોક, રાજકોટ
(પુરુર્ લિભાગ)
(૧) ડોમીટરી શાળા નં.૧૦, હોલસ્પટિ ચોક, રાજકોટ
(સ્ત્રી લિભાગ)
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શ્રી.ડી.આર. આગરીયા
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૨૦

શ્રી ટી.બી.જાબુકં ીયા
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૯૦૦
શ્રી જે . એિ. વ્યાસ
મો.૯૬૨૪૭૧૮૫૧૬
શ્રી.ડી.આર. આગરીયા
મો.૯૬૨૪૭ ૧૮૫૨૦

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણીત કરિામાં આિે છે કે માલહતી અલધકાર અલધલનયમ કિમ-૪ અંતગયત સ્િયં કરિાની
બાબતો પ્રોએકટીિ ડીસ્કિોઝર (P.A.D) મારા લિભાગ દ્િારા કરિામાં આિેિ છે . અને
તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૨ની લસ્થલતએ અમારી મંજુરી મેળિી અદ્યતન કરિામાં આિેિ છે .
તારીખ :- ૦૧/૦૬/૨૦૨૨
જાહેર માલહતી અલધકારી
અને આલસસ્ટન્ટ મેનજ
ે ર
પ્રોજે કટ શાખા
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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