માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અન્વયે
જાિેર જનતાની જાણકારી તેમજ ઉપયોગ અર્થે
ુ રાતરાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ને
ગજ
સંબધં િત સંકલિત માહિતીની પસ્ુ તતકા

ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,
ગજ
ગ્રામ ધનમાડ ણ ભવન,જુના વાર્જ,અમદાવાદ-૧૩.
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પ્રતતાવનાાઃ
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,ગજ
ુ રાતન ંુ સૌર્થી જૂન ંુ અને ગજ
ુ રાતની તર્થાપના વખતર્થી
ગજ
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ પોતાના પાંચ દાયકામાં રાજય સરકારના
અસ્તતત્વ િરાવત ુ બોર્ડ છે .ગજ
ગ્રામીણ બે-રોજગારીના પ્રશ્નો િિ કરવા સંબિ
ં ે તેમજ ગ્રામીણ

કક્ષાએ આંધિક,પ ૂરક અને સંપ ૂણડ રોજગારી

ુ ી પાર્ી ખાદી અને ગ્રામોિોગની પ્રવ ૃધિનો વ્યાપ વિે તર્થા સમાજના પ્રેરણાસ્ત્રોત એવા પ ૂ.ગાંિીજીની
પર
ુ બ ૨૦,૦૦૦(વીસ િજાર) ર્થી ઓછી વતતી િરાવતા ગામર્ાઓ તવદે િી ચીજધવચારિારા જીવંત રિે તે મજ
ુ તર્થાધનક કક્ષાએ ઉપિબ્િ બને અને તવરોજગારી ધ્વારા િોકો તવમાનભેર જીવી િકે તેવા અભીગમ
વતતઓ
સાર્થે પ્રયત્નિીિ છે .
ુ િારા બની િકે તેવી ક્ષમતાવાળા ખાદી અને
મિાત્મા ગાંિીજીના મતે ભારતીય અર્થડતત્ર
ં માં પ્રમખ
ગ્રામોિોગના કાયડક્રમ અને તેના પાયામાં રિેિ અહિિંસક,િોષણ રહિત ઉત્પાદન અને વેચાણ તેના ધ્વારા
પેદા ર્થતી મ ૂર્ીની સમાન વિેંચણી,વ્યાપક રોજગારિક્ષી ઓછી મ ૂર્ીના રોકાણવાળા ધવકેન્દ્ન્િત ઉિોગોના
ુ રાત ખાદી અને
ઝર્પી ધવકાસ ધ્વારા ભારતીય અર્થડતત્ર
ં માં મિત્વની કામગીરી કરે છે તેમજ ગજ
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ઘણી મિત્વની ભ ૂધમકા ભજવી રિય ંુ
ગ્રામોિોગની પ્રવ ૃધિના ધવકાસમાં ગજ
ુ રાત રાજયના મિત્વના પ્રશ્નો પૈકી રોજગારીની સમતયા િિ કરવાનો પશ્ન રાજય ખાદી બોર્ડ
છે .ગજ
ુ રાત રાજયમાં માનવિહકતનો ઉપયોગ ખાદી અને ગ્રામોિોગની
સફળતાપ ૂવડક પાર પાર્ી રિય ંુ છે . ગજ
ુ ા ઉત્પાદન પાછળ ર્થાય અને તે ધ્વારા િોકોને તવ-માનભેર ઘર આંગણે રોજગારીની તકો પ ૂરી
ચીજવતતન
ુ રાત રાજય ખાદી
પાર્વામાં આવે તે માટે મબ
ંુ ઇ ખાદી ગ્રામોિોગ અધિધનયમ િેઠળ સને.૧૯૬૦માં ગજ
ગ્રામોિોગ બોર્ડ ની તર્થાપના કરવામાં આવી છે .
ુ રાતમાં ખાદી અને ગ્રામોિોગન ંુ કામ કરતી રજીતટર્ડ સંતર્થા, મંર્ળી તર્થા
રાજય ખાદી બોર્ડ ગજ
વ્યહકતગત કારીગરોને બોર્ડ મારફત ચાિતી ધવધવિ યોજનાઓ િેઠળ આધર્થિક મદદ આપવાન ંુ કામ કરે
છે .ખાદી અને ગ્રામોિોગ માટે ટેકધનકિ માગડ દિડન આપવાન ંુ અને રાજયની ઉર્ાણના ધવતતારમાં આવેિા
આહદવાસી અને પછાત ધવતતારોમાં રોજગારીની જરૂરીયાતવાળાને રોજગારી પ ૂરી પાર્વાન ંુ આયોજન કરે
છે .આ ઉપરાંત પયાડ વરણની જાળવણી સાર્થે શ્રમ-ગૌરવન ંુ પ્રતર્થાપન અને ગામીણ અર્થડતત્ર
ં ની કાયાપિટ
ુ ય િેત ુ રિયો છે .ગજ
ુ રાતના િોકો ખાદી અને
તેમજ ગ્રામજનોન ંુ િિેરમાં ર્થત ુ તર્થળાંતર અટકાવવાનો મખ્
ધવધવિ ગ્રામોિોગની જરૂરી માહિતી અને ધવગતો મળી રિે અને િોકો તેનો બિોળા પ્રમાણમાં િાભ મેળવી
ુ ી પાયાની માહિતી પ્રસાહરત કરવામાં આવે છે .
િકે તે િેતર્થ

વિીવટી ધઅિકારી,
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ
ગજ

અનક્રુ મલણકા
પ્રકરણ

ધવગત

ક્રમાંક
૧

સંગઠનની ધવગતો,કાયો અને ફરજો.
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પાન નં.

૨

અધિકારીઓ/કમડચારીઓની સિાઓ અને ફરજો.

૩

ુ નાઓ ધનયમ સંગ્રિ અને દફતરો.
કાયો કરવા માટે ના ધનયમો,વીનીયમો,સચ

૪

નીધત ઘર્તર અર્થવા નીધતના અમિ સંબિ
ં ી જનતાના સભ્યો સાર્થે સિાિ
પરામિડ કરવા તેમના પ્રધતધનધિ માટે ની કોઇ વ્યવતર્થા િોય તો તેની ધવગત.

૫

જાિેર તંત્ર અર્થવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળની વ્યહકતઓ પાસેના દતતાવેજોની
કક્ષાઓ અંગે ન ંુ પત્રક.

૬

તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોર્ડ ,પહરષદ,સધમધતઓ અને અન્ય સંતર્થાઓન ંુ
પત્રક

૭

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદો,અને અન્ય ધવગતો.

૮

ુ રવાની કાયડપધ્િધત.
ધનણડય િેવાની પ્રહક્રયામાં અનસ

૯

અધિકારીઓ અને કમડચારીઓની માહિતી પસ્ુ તતકા.

૧૦

ુ બ મિેનતાણાની પદ્ધધત સહિત દરે ક
ધવધનયમોમાં જોગવાઇ કયાડ મજ
અધિકારી અને કમડચારીને મળત ુ દૈ ધનક મિેનતાણ.ંુ

૧૧

વષડ.૨૦૧૧-૧૨ માટેના અંદાજપત્રની જોગવાઇઓ.

૧૨

સિાયકી કાયડક્રમોના અમિ અંગે ની કાયડપધ્િધત.

૧૩

તેણે આપેિ રાિતો,પરમીટ કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવગતો.

૧૪

કાયો કરવા માટે ના નકકી કરે િા િોરણો.

૧૫

વીજાણંુ રૂપે ઉપિબ્ઘ માહિતી.

૧૬

માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ સવિતોની ધવગતો.

૧૭

અન્ય ઉપયોગી માહિતી.

પ્રકર ણ-૧
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સંગઠનની
ધવગતો
કાયો
અને
ફરજોાઃ

પ્ર ક ર ણ-૧
(૧)

સંગઠનની ધવગતો અને ફરજોાઃ

૧.

જાિેર તંત્ર ઉદે િ/િેતાઃુ
ખાદી અને ગ્રામોિોગની પ્રવ ૃધિ ધ્વારા ગામર્ાના કુ િળ અને લબન-કુ િળ વ્યહકત-કારીગરોને ઘર
આંગણે પોષણક્ષમ રોજગારી પ ૂરી પાર્વી, ખાદી અને ગ્રામોિોગના ધવકાસ માટે ખાદી અને
ગ્રામોિોગન ંુ કામ કરતી રજીતટર્ડ સંતર્થા,મંર્ળી તર્થા વ્યહકતગત કારીગરોને

બોર્ડ મારફત ચાિતી

ધવધવિ યોજનાઓ િેઠળ આધર્થિક મદદ આપવી, ટેકનીકિ માગડ દિડન આપવ,ંુ ઉંર્ાણના ધવતતારમાં
રોજગારીની જરૂરીયાતવાળાને રોજગારી પ ૂરી પાર્વાન ંુ આયોજન કરવ.ંુ
ર.

જાિેર તંત્રન ંુ કમીિનાઃ
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ુ બ બોર્ડ ની રચના કરવામાં આવેિ છે .બોર્ડ ની
રાજય સરકાર ધ્વારા બોર્ડ ના એકટની જોગવાઇઓ મજ
વખતો વખત મળતી બેઠકોમાં બોર્ડ ની કામગીરીની પ્રગધત અને ધનધત ધવષયક બાબતો અંગે ચચાડ
ુ બ કામગીરી ગોઠવવામાં આવે છે .
કરી ધનણડય િેવામાં આવે છે અને તે મજ
૩.

ૂ ો ઇધતિાસ અને તેની રચનાનો સંદભડાઃ
જાિેર તંત્રનો ટં ક
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ગજ
ુ રાતન ંુ સૌર્થી જૂન ંુ અને ગજ
ુ રાતની તર્થાપના વખતર્થી
ગજ
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ પોતાના ચાર દાયકામાં રાજય
અસ્તતત્વ િરાવત ંુ બોર્ડ છે .ગજ
સરકારના ગ્રામીણ બે-રોજગારીના પ્રશ્નો િિ કરવા સંબિ
ં ે તેમજ ગ્રામીણ કક્ષાએ આંધિક,પ ૂરક અને
ુ ી પાર્ી ખાદી અને ગ્રામોિોગની પવ ૃધિનો વ્યાપ વિે તર્થા સમાજના પ્રેરણાસ્ત્રોત
સંપ ૂણડ રોજગારી પર
ુ બ ૨૦,૦૦૦(વીસ િજાર) ર્થી ઓછી વતતી
એવા પ ૂ.મિાત્મા ગાંિીજીની ધવચારિારા જીવંત રિે તે મજ
ુ
િરાવતા ગામર્ાઓમાં તવદે િી ચીજ-વતતઓ
તર્થાધનક કક્ષાએ ઉપિબ્િ બને અને તવરોજગારી
ધ્વારા િોકો તવમાનભેર જીવીિકે તેવા અલભગમ સાર્થે પ્રયત્નિીિ છે .

૪.

જાિેર તંત્રની ફરજોાઃ
ુ િારા બની િકે તેવી ક્ષમતાવાળા ખાદી અને
મિાત્મા ગાંિીજીના મતે ભારતીય અર્થડતત્ર
ં માં પ્રમખ
ગ્રામોિોગના કાયડક્રમ અને તેના પાયામાં રિેિ અહિિંસક,િોષણ રહિત ઉત્પાદન અને વેચાણતેના
ધ્વારા પેદા ર્થતી મ ૂર્ીની સમાન વિેંચણી,વ્યાપ રોજગારિક્ષી ઓછી મ ૂર્ીના રોકાણવાળા ધવકેન્દ્ન્િત
ુ રાત
ઉિોગના ઝર્પી ધવકાસ ધ્વારા ભારતીય અર્થડતત્ર
ં માં મિત્વની કામગીરી કરે છે તેમજ ગજ
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ઘણી
રાજયમાં ખાદી અને ગ્રામોિોગની પ્રવ ૃધિના ધવકાસમાં ગજ
ુ રાત રાજયના મિત્વના પ્રશ્નો પૈકી રોજગારીની સમતયા િિ
મિત્વની ભ ૂધમકા ભજવી રિયછ
ં ુ ે . ગજ
ુ રાત રાજયમાં માનવિહકતનો
કરવાનો પ્રશ્ન રાજય ખાદી બોર્ડ સફળતાપ ૂવડક પાર પર્ી રિય ંુ છે .ગજ
ુ ા ઉત્પાદન પાછળ ર્થાય અને તે ધ્વારા િોકોને
ઉપયોગ ખાદી અને ગ્રામોિોગની ચીજવતતન
ુ ી પાર્વામાં આવે તે માટે મબ
તવ-માનભેર ઘર આંગણે રોજગારીની તકો પર
ંુ ઇ ખાદી ગ્રામોિોગ
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ની તર્થાપના કરવામાં આવી છે
અધિધનયમ હુઠળ સને.૧૯૬૦માં ગજ

૫.

ુ ય પ્રવ ૃધિઓ:
જાિેર તંત્રની મખ્

ખાદી:
ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,અમદાવાદ-૧૩
ગજ
ખાદી યોજનાની ધવગત
ક્રમ

૧

ધવગત

૨

પ્રધત એકમ

સંતર્થા/

૬૫ ટકા

હકિંમત રૂ.

િાભાર્થી ફાળો

મુજબ સિાય

૩૫ ટકા રૂ.

સિાય રૂ.

૩
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૪

૫

૧

આઠત્રાક અંબર એકમ યોજના (કોટન/પોિીવસ્ત્ર)

૩,૩૭,૫૦૦/-

૧,૧૮,૧૨૫/-

૨,૧૯,૩૭૫/-

૧,૫૦,૦૦૦/-

૫૨,૫૦૦/-

૯૭,૫૦૦/-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(એસસી/એસટી/ઓબીસી/મહિિા/અન્ય તમામ)
આઠત્રાક પ્રધત ચરખા રૂ.૧૩૫૦૦ X ૨૫ ચરખા= ૧
એકમ
ર

નવી િાળની યોજના
(એસસી/એસટી/ઓબીસી/મહિિા/અન્ય તમામ)
પ્રધત િાળ રૂ.૩૦,૦૦૦ = ૧ િાળ X ૫ િાળ

૩

(અ) ધવિેષ કાંતણ સિાય પ્રધત આંટી રૂ. ૧.૦૦ મુજબ
ધનયત મજુરી ઉપરાંત કાંતનાર િાભાર્થીને ચુકવવામાં
આવે છે .
એસ.સી./ઓબીસી/જનરિ/ તમામને
(બ) અનુસલુ ચત જનજાધતના કાંતનાર િાભાર્થીને ધનયત
મજુરી ઉપરાંત પ્રધત આંટી રૂ.૧.૫૦ પૈસા ધવિેષ કાંતણ
સિાય ચુકવવામાં આવે છે .

૪

(અ) ધવિેષ વણકરી સિાય પ્રધત ચોરસ મીટર રૂ.૩.૦૦
િેખે ધનયત મજુરી ઉપરાંત ચુકવવામાં આવે છે , અને
રૂ.૧.૦૦

વણાટ

સાિન

સિાય

પેટે

પ્રધત

ચો.મી.

ચુકવવામાં આવે છે .
એસ.સી./ઓબીસી/જનરિ/તમામને
(બ) અનુસલુ ચત જનજાધતના વણનાર િાભાર્થીઓને પ્રધત
ચો.મી. રૂ.૪.૦૦ ધવિેષ વણકરી સિાય અને રૂ.૧.૦૦
વણાટ સાિન સિાય તરીકે ચુકવવામાં આવે છે .
૫

ખાદી/પોિીવસ્ત્ર છૂટક વેચાણ ઉપર વળતર ૧૦ ટકા
િેખે ૨-જી ઓકટોબરર્થી ૩૧મી માચડ સુિી ૧૮૦ હદવસ
માટે આપવામાં આવે છે .

(૬)

જાિેર તંત્રના,ધનયામક કચેરી,જીલ્િા,બ્િોક વગેરે તતરોએ સંતર્થાગત માળખાનો આિેખ.
બોર્ડ ન ંુ માળખ:ંુ
બોર્ડ ની મુખ્ય કચેરી,અમદાવાદ મુકામે જુના વાર્જ ખાતે આવેલ છે .જીલ્લા કક્ષાએ
એક જીલ્લા સુપરવાઇઝર દરે ક જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર ખાતે બોર્ડ ધ્વારા નનયત કરવામાાં
આવેલ દદવસે ફરજ બજાવે છે .

(૭)

જાિેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયડક્ષમતા વિારવા માટે ની િોકો પાસેર્થી અપેક્ષાઓ.
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ગ્રામ્ય વસ્તારના લોકો જેઓ વાંશ-પરાગત ઉધોગમાાં કામ કરે છે તેઓ બોર્ડ પાસેથી આનથિક
સહાય મેળવી, ટે કનનકલ માગડદશડન થકી પોતાના ઉધોગ ધ્વારા ઘેરબેઠાાં મહત્તમ રોજગારી
મેળવી શકે.
(૮)

િોક સિયોગ મેળવવા માટે ની ગોઠવણ અને પધ્િધતઓ:
બોર્ડ ધ્વારા દૈ નનક અખબારો અને ટી.વી.મારફત બોર્ડ ની પ્રવ ૃનત્તઓ પ્રનસધ્ધ્ધ,જીલ્લા કચેરી
ખાતેના સુપરવાઇઝર ધ્વારા સ્વ-રોજગારી માટેના સાધનોનુ ાં નવતરણ તેમજ નાના-નાના
પદશડનો અને સેનમનાર યોજી યોજનાઓ બાબતે લોકોને જાગૃત કરવા કાયડવાહી હાથ
ધરવામાાં આવે છે .

(૧૦)

સેવા આપવાના દે ખરે ખ ધનયંત્રણ અને જાિેર ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપિબ્ઘ તંત્ર:
સેવા આપવા માટે બોર્ડ માાં એપેલેટ અનધકારીની નનમણકાં કરવામાાં આવેલ છે , જેઓ જાહેર
ફરીયાદના નનવારણ માટે બોર્ડ ના યોગ્ય અનધકારી/કમડચારીને જરૂરી સુચનાઓ આપી જે તે
સ્તરે થી ફરીયાદનો નનકાલ કરશે.

(૧૧)

ુ ય કચેરી અને જુદા જુદા તતરોએ આવેિી અન્ય કચેરીના સરનામા(જીલ્િાવાર)
મખ્
મુખ્ય કચેરીીઃ

ગુજરાત રાજય ખાદી ગ્રામોધોગ બોર્ડ ,ગ્રામનનમાડણ ભવન,જુના વાર્જ,

અમદાવાદ.૧૩
જીલ્લા કચેરીઓીઃ દરે ક જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્રમાાં જનરલ મેનેજરશ્રીના નનયાંત્રણમાાં બોર્ડ ના
જીલ્લા સુપરવાઇઝરો.
(૧૨)

કચેરી િરૂ ર્થવાનો સમયાઃ સવારે ૧૦.૩૦
કચેરી બાંધ થવાનો સમયીઃસાાંજે ૬.૧૦
રીસેસનો સમયીઃ ૨.૦૦ થી ૨.૩૦ બપોરે

ગ્રામોિોગ ધવભાગાઃ
પ્રિાન મંત્રીનો રોજગાર સ ૃજન કાયડક્રમ (PMEGP)
પ્રધાનમાંત્રી રોજગાર યોજના અને ગ્રામીણ રોજગાર સર્જન યોજનાઓને મેળવી દે વાનો ભારત
સરકારના સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ માંત્રાલયનો ક્ાાંનતકારી નનણડય છે . જેનાથી પ્રધાનમાંત્રીનો
રોજગાર સર્જન કાયડક્મ બનાવ્યો છે .
ુ ય (નોર્િ) એજન્સી :
મખ્
સમગ્ર દે શમાાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે યોજનામાાં અમલીકરણ માટે મુખ્ય એજન્દ્સી છે .
કાયાડસ્ન્વત એજન્સીઓ અને ધવતતાર :
ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગ તથા ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ દે શના ગ્રામ્ય નવસ્તારોનો અને
જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દે શના ગ્રામ્ય અને શહેરી બાંને નવસ્તારો માટે .
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યોજનાન ંુ મિિમ કદ :
ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ ૨૫ લાખ રૂ. અને સેવા ક્ષેત્ર માટે રૂ. ૧૦ લાખ.
ઉદ્યોગ :
દોરા (કાથી-કોયર) આધારીત પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ કરતાાં કોઈપણ ઉદ્યોગ (નકારાત્મક યાદીમાાં
જણાવ્યા નસવાયનો) કે જે નવજળીનો ઉપયોગ કે તેના વગર કોઈપણ સામાનનુ ાં ઉત્પાદન કરતા હો
કે કોઈપણ સેવા આપતા હોય અને જેનુ ાં પણડ સમય કામ કરતાાં કારીગરો કે કામદારોનુ ાં માથાદીઠ
નનનિત મુર્ી રોકાણ એટલે કે વકડ શોપ/વકડ શેર્, મશીનરીઓ ફનનિચરનો માથા દીઠ ખચડ, પ્રોજેક્ટ વર્ે
થતાાં પણડ સમયના રોજગાર સર્જન વર્ે નવભાજીત કરતાાં સામાન્દ્ય નવસ્તારોમાાં રૂ. ૧ લાખથી અને
પહાર્ી નવસ્તારોમાાં રૂ. ૧.૫૦ લાભથી વધવી ન જોઈએ.
િૈક્ષલણક િાયકાત :
રૂ. ૧૦ લાખથી વધુના પ્રોજેક્ટ ખચડ માટે ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાાં અને સેવા ક્ષેત્ર હેઠળ રૂ. ૫ લાખથી
વધુના પ્રોજેક્ટ માટે ધોરણ ૮મુ ાં પાસ.
ઈ.ર્ી.પી.પ્રધિક્ષણ :
૨ અઠવાર્ીયા/૩ દદવસ (યોજના મુજબનુ)ાં ઈ.ર્ી.પી. પ્રનશક્ષણ ફરજીયાત છે . ઈ.ર્ી.પી. પ્રનશક્ષણ
પણડ કયાડ બાદ જે બેંક લોનનો પ્રથમ હપતો ચુકવવામાાં આવે છે . જેઓએ ૨ અઠવાર્ીયાનુ ાં પ્રનશક્ષણ
લીધેલ ુાં છે . તેઓને વધુ પ્રનશક્ષણમાાંથી મુક્ક્ત આપવામાાં આવે છે .
કઈ રીતે અરજી કરવી :
યોજનાની પ્રીન્દ્ટ અને મીર્ીયામાાંથી જાહેરાત થશે. લાભ લેવા ઈચ્છનાર, તેઓથી અરજી પ્રોજેક્ટ
દરપોટડ સાથે નજીકના KVIC/KVIB/DIC બેંક ઓદફસ ખાતે આવી શકે.
જરૂરી દતતાવેજો :
શૈક્ષણણક લાયકાતનુ ાં પ્રમાણપત્ર ટે કનનકલ લાયકાત, જાતીનુ ાં પ્રમાણપત્ર (જયાાં જરૂરી હોય ત્યાાં)
ઈ.ર્ી.પી. પ્રનશક્ષણ પ્રમાણપત્ર (જેઓ અગાઉ પ્રનશક્ષણ લઈ ચુક્યા હોઈ તેવા લાભાથી)
િાભાર્થીઓની પસંદગી :
લાભાથીઓની પસાંદગી ઈન્દ્ટરવ્યુ દ્વારા જીલ્લા ન્દ્યાયાધીશ / કલેક્ટર / ર્ેપ્યુટી કનમશ્નરની સક્ષમતા
ધરાવતી જીલ્લા કાયડદળની સનમનત કરશે.
નાણાકીય સંતર્થાઓ :
(૧) જાહેરક્ષેત્રની બેંકો (૨) તમામ સ્થાનનક ગ્રાનમણ બેંકો (૩) સ્મોલ ઈન્દ્ર્. ર્ેવ. બેંક ઓફ ઈન્ન્દ્ર્યા
(સીર્બી)(૪) આઇર્ીબીઆઇ
પ્રોજેક્ટ મંજૂરી :
બેંકોની નધરાણ શાખાઓ ટે કનનકલ આનથિક વ્યવહારતા ધ્યાનમાાં રાખીને પ્રોજેક્ટ માંજુર કરશે.
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બેંક િોનની રકમ :
બેંકો માંજુર થયેલ પ્રોજેક્ટ ખચડના ૯૦-૯૫% રકમ માંજુર કરશે.
િાભાર્થી માટે ના પાત્રતા માટે ની િરતો :
(૧) વ્યક્ક્તગત ૧૮ વર્ડથી વધુ ઉંમરની વ્યક્ક્ત (૨) સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ્સ (તેઓએ અગાઉ કોઈપણ
યોજના હેઠળ લાભ પ્રાપ્ત ન કયાડ હોય તે શરતે) પણ હેઠળ મદદ મેળવી શકે છે . (૩) સોસાયટી
રજીસ્રેશન એક્ટ ૧૮૬૦ હેઠળ નોંધાયેલ સાંસ્થાઓ (૪) ઉત્પાદન કરતી કો.ઓ.સોસાયટી અને
ચેરીટેબલ રસ્ટ (૫) હેઠળ ફક્તનવા માંજુર થયેલા પ્રોજેક્ટોને જ યોજના હેઠળ મદદ મળશે. (૬)
હાલમાાં અક્સ્તત્વ ધરાવતા એકમોકે જેઓએ ભારત સરકાર કે રાજય સરકારની કોઈપણ યોજના
હેઠળ સબસીર્ી મેળવી હોય તેઓ પાત્રતા ધરાવતા નથી.
માકે ટીંગ સપોટડ :
માકે ટીંગ સપોટડ તરીકે એકમો દ્વારા ઉત્પાદદત થયેલ પ્રોજેક્ટસને પ્રોત્સાહન પુરૂ પાર્વા પ્રદશડનો
ખરીદનાર વેચનારની મુલાકાતો વગેરે ગોઠવવી.
પોતાનો ફાળો અને યોજના િેઠળ સરકારી સબસીર્ીન ંુ તતર
કેટેગરીઓ િેઠળ િાભાર્થીઓ માલિકનોફાળો

માલિકનો

સબસીર્ીનો દર

ફાળો
(યોજનાનો ખચડ)
ક્ષેત્ર

િિેરી

સામાન્ય
ુ તીઓ/સ્ત્રીઓ,
ખાસ (અન.ુ જાધતજન જાધત અન્ય જાધતિઘમ

ગ્રામ્ય

૧૦%

૧૫%

૨૫%

૫%

૨૫%

૩૫%

ુ પવ
ુ ડ સૈધનકો, િારીહરક ખોર્ખાંપણ,પિાર્ી અને સિરિી
ભત
ધવતતાર)
ભૌધતક તપાસ :
યોજનાની અસર જાણવા અને તેની તપાસનાાં ભાગરૂપે તથા સરકારી સબસીર્ીનુ ાં યોગ્ય રીતે
૧૦૦% ના ધોરણે ઉપયોગ થયો છે . તેની ખાતરી કરવા તપાસ કરવામાાં આવશે.
મોનીટરીંગ :
સ્થાનનક / રાજય / રાષ્ટ્રીય સ્તરે કરવામાાં આવશે.
બેકવર્ડ અને ફોરવર્ડ િીકેઝેસ :
સહાયક સેવા તરીકે, યોજના હેઠલ બેકવર્ડ અને ફોરવર્ડ લીકેઝીસ માટે ફાંર્ ઉપલબ્ધ કરવામાાં
આવશે.
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ઉદ્યોગ સમ ૂિ :
ખેત અને ખાદ્ય પદાથડ પ્રોસેસીંગ ઉદ્યોગ વન આધાદરત ઉદ્યોગ હાથ વણાટના કાગળ, રે સા, ખનનજ
આધાદરત ઉદ્યોગ, પોલીમર અને રસાયણ આધાદરત ઉદ્યોગ, ગ્રામ એધ્ન્દ્જનનયદરિંગ અને બાયો
ટેકનોલોજી અને ટેક્ષટાઈલ સમાવેશ કરતા સનવિસ ઉદ્યોગ.
નકારાત્મક યાદી :
માસ સાથે સાંકળાયેલ ઉદ્યોગ એટલે કે પ્રોસેસીંગ કેનીટ તેમાાંથી બનતી સહયોગી વસ્ત ુઓ,
નકારાત્મક વસ્તુઓ જેવીકે બીર્ી/પાન/સીગાર/નસગારે ટ વગેરે દારુ પીરસતા ધાબા, તમાકુને કાચી
સામગ્રી તરીકે ઉત્પાદન કરતી/બનાવતી વેચવા માટે તાર્ી ઉતારતી, હાવેસ્ટર મશીન્દ્સ, ૨૦
માઈક્ોન કરતા ઓછાં વજન ધરાવતી પોલીથીનની થેલીઓનુ ાં ઉત્પાદન, ખાદ્ય પદાથોનો સાંગ્રહ કવા
લઈ જવા પેકેજીંગ કરવા કે નખ કરવા વપરાતી રીસાઈકલ્ર્ પ્લાસ્ટીકની કેટી બેગ્સનુ ાં ઉત્પાદન
પશ્મીના ઉનનુાં પ્રોસેસીંગ અને એવી અન્દ્ય પ્રોર્ક્ટસ જેમકે હાથ વણાટ વેચાણ રીબેટ મેળવતો
ખાદી કાયડક્મ, ગ્રામ્ય રાન્દ્સપોટડ અંદામાન અને નનકોબાર દ્વીપ સમુરમાાંથી ઓટો રીક્ષા, જમ્મુ અને
કાશ્મીરમાાંથી હાઉસબોટ, નશકાર અને ટુદરસ્ટ બોટ્સ અને સાયકલ દરક્ષા અને ધાંધાકીય ક્ષેત્ર અને
ધાંધાકીય પ્રવ ૃનત્ત.

પી.એમ.ઈ.જી.પી. યોજના અંતગડત
(વર્ાપ્રિાન રોજગાર વ ૃધ્ધ્િ કાયડક્રમ)
નીચે જણાવેિ જરૂરી આિારો પ્રમાણીત કરે િ ઝેરોક્ષ બે નકિમાં રજુ કરવા.
(પ્રોજેક્ટ રીપોટડ / ઉદ્યોગ / નેગેટીવ યાદીમાંર્થી ન િોવો જોઈએ)
ઉત્પાદન આિારીત
સેવા – સધવિસ આિારીત ઉદ્યોગ માટે
(૧)

અરજદારના બે ફોટા

(૨)

તકુ િ િીવીંગ સટીફીકે ટની પ્રમાલણત ઝેરોક્ષ નકિ

(૩)

રે િનીંગ કાર્ડ ની પ્રમાલણત ઝેરોક્ષ નકિ

(૪)

ચટ
ં ૂ ણી કાર્ડ ની પ્રમાલણત ઝેરોક્ષ નકિ

(૫)

અભ્યાસના પુરાવાની પ્રમાલણત ઝેરોક્ષ નકિ

(૬)

જાધતનો દાખિો – સક્ષમ અધિકારીશ્રીનો પ્રમાલણત ઝેરોક્ષ નકિ

(૭)

અનુભવ / ટ્રે ધનિંગ સટીફીકે ટની પ્રમાલણત ઝેરોક્ષ નકિ
ઓછામાં ઓછા ૧ વષડનો અનુભવ િોવો જરૂરી છે .

website Updation 14-15

(૮)

ઉદ્યોગના તર્થળનો આિાર :
ધમિકતનો દાખિો / પ્રોપટી કાર્ડ ની પ્રમાલણત ઝેરોક્ષ નકિ
મકાનનું અકારણી પત્રક / વેરા પિોંચ – અસિ / ઝેરોક્ષ/છે લ્્ું િાઈટબીિ – અસિ / ઝેરોક્ષ

(૯)

ધમિકત મકાન / દુકાન જો આપના કુ ટંુ બીજનોની િોય તો રૂ. ૨૦/-ના તટે મ્પ ઉપર તેમનું સંમધતપત્રક અને માલિકીના
ધમલ્કતના પુરાવા તર્થા છે લ્્ું િાઈટબીિ રજુ કરવુ.ં

(૧૦)

ધમિકત – મકાન – દુકાન જો ભાર્ાની િોય તો રૂ. ૧૦૦/-ના તટે મ્પ ઉપરનો ભાર્ાકરાર તર્થા ધમિકતની માલિકીના પુરાવા
તર્થા છે લ્્ું િાઈટબીિ રજુ કરવુ.ં

(૧૧)

ગ્રામ પંચાયતનો વતતીનો દાખિો તર્થા ઉદ્યોગ િરૂ કરવા અંગે ની એન.ઓ.સી. જે સરપંચ શ્રી / તિાટી-કમ-મંત્રીશ્રી /
તા્ુકા ધવકાસ અધિકારીશ્રી / સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેર્થી મેળવીને રજુ કરવા.

(૧૨)

મંજુર ર્થયેિ પ્રોજેક્ટ મુજબના સાિન / મિીનરી/ફધનિચર/તર્થા રો મટીરીયલ્સના ટીન નંબરવાળા ક્વોટે િન રજુ કરવા.

(૧૩)

મંજુર ર્થયેિ રકમ અન્વયેનો જરૂરી પ્રોજેક્ટ રીપોટડ .

(૧૪)

બેંકનો જરૂરી પત્ર.

(૧૫)

સામેિ નમુના મુજબનું રૂ. ૧૦૦/- ના તટે મ્પ ઉપર સોગંદનામું નોટરી કરાવીને રજુ કરવુ.ં

(૧૬)

આપની િોનમાં બાંિકામની િોન િોય તો,
જમીનના ૭/૧૨ તર્થા ૮અના ઉતારા
બાંિકામની રજાલચઠ્ઠી
એન.એ.પરમીિનની નકિ
િે-આઉટ, િોકે િન સાર્થેનો યુધનટ તર્થળનો પ્િાન એતટીમેન્ટ ધસધવિ એન્જીનીયરના રજુ કરવા.

(૧૭)

જો યુધનટ માટે કોઈપણ પ્રકારના િાઈસન્સ કે રજીતટ્રે િનની જરૂર િોય તો મેળવવાના રિેિે. (દા.ત. પોલ્યુિન કં ટ્રોિ બોર્ડ
/ DFSC / SSI / FPO / એગમાકડ / BSI)

(૧૮)

સોસાયટી / ટ્રતટ / કો.ઓ.સોસાયટી િોય તો રજીતટ્રે િનની નકિ, બંિારણની નકિ, પી.એમ.ઈ.જી.પી. માં માંગણી અંગે ના
ઠરાવની નકિ.

પી.એમ.ઈ.જી.પી. યોજના અંતગડ ત
િાભાર્થીની પાત્રતા માટે ની િરતો
(૧)

વ્યસ્ક્તગત ૧૮ વષડર્થી વધુ ઉંમરની વ્યસ્ક્ત

(૨)

પી.એમ.ઈ.જી.પી. િેઠળ ફક્ત નવા મંજુર ર્થયેિા પ્રોજેક્ટોને જ યોજના િેઠળ મદદ મળિે.

(૩)

સેલ્ફ િેલ્પગ ૃપ (તેઓએ અગાઉ કોઈપણ યોજના િેઠળ િાભ પ્રાપ્ત ન કયાડ િોય તે િરતે) પણ પી.એમ.ઈ.જી.પી. િેઠળ
મદદ મેળવી િકે છે .

(૪)

સોસાયટી રજીતટ્રે િન એક્ટ ૧૮૬૦ િેઠળ નોંિાયેિ સંતર્થાઓ

(૫)

ઉત્પાદન કરતી કો.ઓ.સોસાયટી અને ચેરીટે બિ ટ્રતટ

(૬)

િાિમાં અસ્તતત્વ િરાવતા એકમો કે જેઓએ ભારતmસરકાર કે રાજ્ય સરકારની કોઈપણ યોજના િાઠળ સબસીર્ી મેળવી
િોય તેઓ પાત્રતા િરાવતા નર્થી.

(૭)

િૈક્ષલણક િાયકાત : રૂ. ૧૦ િાખર્થી વધુના પ્રોજેક્ટ ખચડ માટે ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં અને સેવા ક્ષેત્ર િેઠળ રૂ. ૫ િાખર્થી વધુના
પ્રોજેક્ટમાટે િોરણ ૮ પાસ.
પોતાનો ફાળો અને યોજના િેઠળ સરકારી સબસીર્ીનું તતર
પી.એમ.ઈ.જી.પી અંતગડત િાભાર્થીની કક્ષા

િાભાર્થીનો ફાળો

સબસીર્ીનો દર

(પ્રોજેક્ટ ખચડ)

(પ્રોજેક્ટનો ખચડ)

ક્ષેત્ર (પ્રોજેક્ટ/ એકમનું તર્થળ)

િિેરી

ગ્રામીણ

સામાન્ય કક્ષા

૧૦%

૧૫%

૨૫%

ધવિેષ (એસસી / એસટી / ઓબીસી / િઘુમતીઓ / મહિિાઓ / એક્સ-

૦૫%

૨૫%

૩૫%
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સધવિસમેન/િારીહરક ખોર્ખાંપણ િરાવતા અપંગ, ઉિર પ ૂવડ ક્ષેત્ર (એનઈઆર),
પવડતીય, સરિદી ક્ષેત્રો)
(૧)

ઉત્પાદન ધવભાગ અંતગડ ત પ્રોજેક્ટ / એકમનો મિિમ ખચડ રૂ . ૨૫ િાખ માન્ય ગણાિે.

(૨)

સેવા ધવભાગ અંતગડત પ્રોજેક્ટ / એકમનો મિિમ ખચડ રૂ. ૧૦ િાખ માન્ય ગણાિે.

(૩)

પ્રોજેક્ટના ર્થતા કૂિ ખચડની રકમ િરતી િોન રૂપે બેંકો દ્વારા પુરી પાર્વામાં આવિે.
ધનષેિાત્મક પ્રવ ૃધિઓ યાદી : (નકારાત્મક યાદી)
સ ૂક્ષ્મ ઉદ્યોગો / પ્રોજેક્ટો / એકમો ઉભો કરવા માટે પીએમઈજીપી અંતગડત નીચે મુજબની પ્રવ ૃધિઓની યાદી પરવાનગી
આપવામાં આવિે નિીં.

(એ)

માંસ (માંસાિાર) સાર્થે સંકળાયેિ કોઈ ઉદ્યોગ/િંિો, જેમ કે માંસ પર પ્રહક્રયા કરી કે નમાં ભરી અને / અર્થવા તેનો ખોરાક
રાંિી પીરસવો, ઝેરી-િાધનકારક વતતુઓ, જેવી કે બીર્ી/પાન/ધસગારે ટ વગે રેન ંુ ઉત્પાદન/બનાવટ અર્થવા વેચાણ, દારુ
પીરસતા કોઈ િોટિ કે ઢાબા કે વેચાણનું આઉટિેટ, કાચી સામગ્રી તરીકે તમાકુ બનાવવુ,ં તાર્ી વેચવી.

(બી)

પાક સંવિડન/વ ૃક્ષારોપણ જેવા કે ચા, કોફી, રબર વગે રે સાર્થે સંકળાયેિ ઉદ્યોગ/િંિો, સેરીકલ્ચર (કીર્ાના કોિેટા ઉછે રવા),
બાગાયાત, (િોટડ કલ્ચર), ફુિો ઉછે રવા (ફ્િોર કલ્ચર), પ્રાણી ઉછે ર જેવા કે મત્તય ઉછે ર, ડુક્કરખાનુ,ં મરઘા બતકા ઉછે ર,
િણવાના મિીનો વગે રે.(સી) ૨૦ માઈક્રોનર્થી ઓછી જાર્ાઈવાળા પોલિધર્થન ર્થેિીઓનું ઉત્પાદન અને ર્થેિીઓ બનાવવી
અર્થવા નાતતા ભરવા માટે , િઈ જવા, પેક કરવા માટે ના હરસાયકલ્ર્ પ્િાન્દ્તટકના બનેિા ર્બ્બા અને પયાડવરણને િાધન
કરતા અન્ય ઉત્પાદનો.

(ર્ી)

પધિમના ઉન બનાવવાનો ઉદ્યોગ, ચરખા તર્થા િાર્થવણાટર્થી ર્થતું ઉત્પાદન, પ્રમાણપત્રના ધનયમન િેઠળ ખાદી કાયડક્રમનો
ફાયદો િેવો, અને વેચાણર્થી વળતર મેળવવુ.ં

(ઈ)

ગ્રામીણ પહરવિન (આંદામાન અને ધનકોબાર ટાપુઓ પર ઓટોહરક્ષા, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં િાઉસબોટ, ધિકારા તર્થા ટુરીતટ બોટ
અને સાયકિ, હરક્ષા ધસવાયનું બધું જ)

(એફ)

કોઈપણ વેપાર પ્રકારની પ્રવ ૃધિ કરી િકાિે નિીં.

ટંુ કા ગાળાની ગ્રામોદ્યોગ તાિીમ યોજના
ુ રાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ , અમદાવાદ ધ્વારા અમદાવાદ મખ્
ુ ય તાિીમ કેન્િમાં, તર્થા
ગજ
ુ બના ટ્રેર્માં ૧ માસની મહિિાઓને તાિીમ આપવામાં
ગાંિીનગર તાિીમ કેન્િમાં ટુંકાગાળાના નીચે મજ
આવે છે .
ુ ીપાિડર (૩) સીવણ – એમ્રોર્રી(૪) અગરબિી બનાવટ
(૧) પાપર્-વેફર-ફરસાણ (૨) બ્યટ
આ ઉપરાાંત રાજયના ગ્રામ્ય નવસ્તારમાાં ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગની સાંસ્થા તેમજ અન્દ્ય સ્વૈધ્ચ્છક
સાંસ્થાઓ ધ્વારા નીચે મુજબના રેર્માાં ટુાંકાગાળાની ગ્રામોદ્યોગ તાલીમ મદહલાઓને આપવામાાં આવે છે .
(૧) બ્યુટીપાલડર (૨) પાપર્-વેફર-ફરસાણ (૩) સીવણ – એમ્રોર્રી (૪) અગરબત્તી
આઈ.ટી.આઈ. ખાતે પણ ઉપર મુજબના રેર્ની ગ્રામોદ્યોગ તાલીમ આપવામાાં આવે છે . જેમાાં
ગુજરાત રાજય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ ધ્વારા આઈ.ટી.આઈ. ખાતે નીચે મુજબના રેર્માાં તાલીમ આપવામાાં
આવે છે .
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ગુજરાત રાજય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ અમદાવાદ મારફતે ઉપરોક્ત તાલીમવગડ મેળવવા માટે નીચે
મુજબના આધારો મોકલવાના હોય છે . જેમાાં ઓછામાાં ઓછા ૩ ગામના ૦ થી ૨૦ બી.પી.એલ. સ્કોર
ધરાવતા અને ઓછામાાં ઓછાં ત્રણ ધોરણ ભણેલા ૧૮ થી ૪૫ વર્ડની ઉંમરના તાલીમાથીઓને બોર્ડ ધ્વારા
તાલીમ આપવામાાં આવે છે .જયારે આઈ.ટી.આઈ.ના સ્થળે કુદટર માંદદર તાલીમ મેળવવા માટે શહેરી/ગ્રામ્ય,
એ.પી.એલ., બી.પી.એલ. તેમજ ૧૮ થી ૩૫ વર્ડની ઉંમરના તાલીમાથીઓ હોવા જરૂરી છે .
(૧) તાિીમાર્થીની ધવગતાઃ-

નનયત નમુનામાાં ફોમડ સાથે ૩ ફોટા, રે શનીંગકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ, સ્કુલ ણલનવિંગની
ઝેરોક્ષ, બી.પી.એલ.નો આધાર, જાનતનો દાખલો અને ચુટાં ણીકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ
જોર્વી જરૂરી છે .

(૨) સંતર્થાની ધવગતાઃ-

સાંસ્થાએ રસ્ટ રજીસ્રેશન નોંધણીનો દાખલો, બાંધારણની કોપી, છે લ્લા
ઓદર્ટેર્ દહસાબો, સાંસ્થાએ અગાઉ હાથ ધરે લ પ્રવ ૃનત્તની નવગત મોકલવાની
રહેશે. બાંધારણમાાં તાલીમ આપવાનો ઉદ્દે શ હોવો જરૂરી છે . તેમજ સાંસ્થાએ
તાલીમબાદ તાલીમાથીઓને માકે ટ લીંકેજ માટે મદદરૂપ થવા માટેન ુ ાં
સાંમનતપત્રક આપવાનુ ાં હોય છે .

(૩) તાિીમ તર્થળની ધવગતાઃ-

તાલીમસ્થળના આધાર તરીકે મકાન ભાર્ે આપનારનુ ાં સાંમનતપત્રક તેમજ
મકાનનો આધાર તેમજ લાઈટનો આધાર આપવાનો હોય છે .

(૪) ઈન્તટ્રક્ટરની ધવગતાઃ-

સાંસ્થા જરૂરી તાલીમ માટે જેને ઈન્દ્સ્રક્ટર તરીકે રાખવા માાંગતી હોય તેનો
બાયોર્ેટા જરૂરી તાલીમ સટી/અનુભવની નવગત સાથે મોકલવો જરૂરી છે .

(૫) તાિીમાર્થીઓની યાદીાઃ-

ુ ડ નવગતે યાદી મોકલવી
તાલીમાથીઓની નીચે મુજબના કોલમોમાાં સાંપણ

જરૂરી છે .
ક્રમ

તાિીમાર્થીન ંુ નામ

ગામ

ુ ો
તા્ક

ઉંમર

અભ્યાસ

જાધત

બી.પી.એિ.

બી.પી.એિ.

નંબર

તકોર

(૬) ગ.ુ રા.ખા.ગ્રા.બોર્ડ ધ્વારા આપવામાં આવતી તાિીમમાં મળવાપાત્ર સિાયાઃગ્રામોદ્યોગની ટુાંકાગાળાના તાલીમવગડમાાં નીચે મુજબની આનથિક સહાય
ખાદીબોર્ડ ધ્વારા આપવામાાં આવે છે .તેમજ તાલીમ પણડ થયાબાદ
રૂ.૧૫૦/-ની મયાડદમાાં જરૂરી સાદહત્ય આપવામાાં આવે છે .
(૧) નશષ્ટ્યવ ૃનત માનસક

રૂ. ૧,૦૦૦/-

(૨) વ્યવસ્થાખચડ

માનસક રૂ. ૪,૦૦૦/-

(૩) રો-મટીરીયલખચડ

માનસક રૂ. ૬,૦૦૦/-

(૪) ઈન્દ્સ્રક્ટર પગાર

માનસક રૂ. ૬,૩૦૦/-

અગરબત્તીના વગડની તાલીમ ૧૫ દદવસ માટે આપવામાાં આવે છે . જેમાાં મળવાપાત્ર
સહાયની નવગત નીચે મુજબ છે .
(૧) નશષ્ટ્યવ ૃનત

રૂ.

(૨) વ્યવસ્થાખચડ

રૂ. ૨,૦૦૦/-

૫૦૦/-
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(૩) રો-મટીરીયલખચડ

રૂ. ૩,૦૦૦/-

(૪) ઈન્દ્સ્રક્ટર પગાર

રૂ. ૩,૧૫૦/-

(૭) તાિીમ બાદ મળતા અન્ય િાભાઃ-

ઉપરોક્ત નવગતે તાલીમ મેળવ્યા બાદ ૦ થી ૨૦ બી.પી.એલ.
સ્કોર ધરાવતા તાલીમાથીઓને નનયત કરે લ રેર્માાં રૂ. ૫,૦૦૦/-ની
મયાડદામાાં

સ્વ-રોજગાર

મેળવવા

માટે

ટુલકીટ્સ

ઉપલબ્ધ

કરાવવામાાં આવે છે . આ ઉપરાાંત સરકારશ્રીની અન્દ્ય યોજનાઓ
જેવીકે પી.એમ.ઈ.જી.પી. યોજના અગરતો બાજપાઈ બેંકેંબલ

યોજનામાાં લોન મળવા પાત્ર થાય છે .
ગ્રામ્ય નવસ્તારમાાં તાલીમવગડ મેળવવા માાંગતી ખાદી ગ્રામોદ્યોગની સાંસ્થા અને સ્વૈધ્ચ્છક સાંસ્થાઓએ
જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ખાતે ખાદીબોર્ડ ના જજલ્લા પ્રનતનનનધશ્રીનો સાંપકડ કરવાનો રહે છે .
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ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,અમદાવાદ
ગજ
વિીવટી માળખ ુ
અધ્યક્ષશ્રી
સદતય સલચવશ્રી

અધ્યક્ષશ્રીન ંુ કાયાડિય
પી.એ.ટુ અધ્યક્ષ/સદતય સલચવશ્રી

વિીવટી અધિકારીશ્રી
( શ્રી એસ.સી.પરમાર)
મુખ્ય હિસાબી અધિકારી

વિીવટી િાખા

ધનયામક (ગ્રામો.)

ધવકાસ અધિકારી

(જે.બી.રબારી ચાર્જ)

સીનીયર ક્િાકડ

ખાદી િાખા

(હદપકભાઈ સી.પટે િ)

હિસાબી િાખા

જુનીયર કિાકડ

સંયોજક

ગ્રામોિોગ િાખા

જુનીયર ઓર્ીટર

તટોસડ િાખા

સુપરવાઈઝર

સંયોજક

જુનીયર ક્િાકડ

જુનીયર કિાકડ

અંબર ધિક્ષક

સુપરવાઈઝર

ઓર્ીટ િાખા

સેન્ટ્રિ રજીતટ્રી િાખા

અંબર ધમસ્ત્રી

સીનીયર કિાકડ

જુનીયર ઓર્ીટર

સુપરવાઈઝર

પ્રદિડન/પ્રકાિન િાખા

જુનીયર કિાકડ

િોન/વસુિાત િાખા

જુનીયર કિાકડ

જુનીયર ટાઇપીતટ

કાયદા િાખા
જુનીયર કિાકડ

નાયબ મામિતદાર
સંયોજક
સુપરવાઈઝર
સીનીયર ક્િાકડ
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પ્રકરણ-૨
અધિકારીઓ

/ કમડચારીઓની

સિાઓ
અને
ફરજો

પ્રકરણ-૨
અધિકારીઓ/કમડચારીઓની સિાઓ અને ફરજો :
(૧)
(૧)

વિીવટી િાખાાઃબોર્ડ માાં

સરકારશ્રીના

બી.સી.એસ.આર.ના

નનયમોનુસાર

કમડચારીઓની

વયનનવ ૃનત્ત,સ્વૈચ્છીક

નનવ ૃનત્ત,માંજુર કરાવીને ખાલી પર્ેલ જગ્યાઓમાાં બોર્ડ ના માંજુર થયેલ બઢતી/ભરતી નનયમો તેમજ
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સીનીયોરીટીના નનયમોને આધીન સરકારશ્રીની વખતોવખતની સચનાઓ ધ્યાને લઇ સરકારશ્રીના
રોસ્ટર અનામત નનનત-નનયમોનુસાર બોર્ડ માાં સીધી ભરતી/બઢતી અંગેના રોસ્ટર રજીસ્ટરો મેઇન્દ્ટેઇન
કરીને કમડચારીની સીધી ભરતી/બઢતી અંગેની સાંપણડ કામગીરી ઉપરાાંત કમડચારીઓની બદલી
અંગેની કામગીરી.
(ર)

સરકારશ્રી તરફથી પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવતા કમડચારીઓને લગતા સુધારે લ પગાર ધોરણ,મોંઘવારી
ભથ્થા,એર્હોક બોનસ, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ વગેરે ઠરાવોનુ ાં બોર્ડ માાં અમલીકરણ કરવાની કામગીરી.

(૩)

સરકારશ્રી સાથેબોર્ડ ના મહેકમની જગ્યાઓ રોસ્ટર અનામત,બેકલોગની માદહતી,કોમ્પ્યુરાઇઝેશન
અંગેનો પત્ર વ્યવહાર.

(૪)

બોર્ડ ના સમગ્ર કમડચારીઓની હકકરજા/માાંદગી રજા,પરચરણ રજા,નનયમોનુસાર માંજુર કરાવીને
રજાપત્રક મઇન્દ્ટેન કરવુ, વાનર્િક ઇજાફા માંજુર કરાવીને સનવિસબક મેઇન્દ્ટેન કરવી,બોર્ડ ના સમગ્ર
કમડચારીના ખાનગી અહેવાલ,નમલકત પત્રકો ભરાવવા અંગેની કામગીરી.

(૫)

બોર્ડ ના સમગ્ર નનવ ૃત્ત થનાર/થયેલ કમડચારીના પેન્દ્શન,ગ્રેજયુઇટીના લાભો નનયમોનુસાર માંજુર
કરાવવા અંગેની કામગીરી.

(૬)

બોર્ડ ના એકટ મુજબના નશસ્ત અને સેવા અંગેના નનયમો અન્દ્વયે કમડચારીઓ અંગેની

કામગીરી

હાથ

ધરવી,ઉપરાાંત રાજય સરકારના ખાતાકીય તપાસ બાબતમાાં જરૂરી અહેવાલો તૈયાર કરવા અને તે
અંગેની નશસ્ત અંગેની કામગીરી હાથ ધરવી.
(૭) સ્ટોસડ શાખાની કામગીરી જેવી કે ર્ેર્સ્ટોક તેમજ વાહનોની ખરીદી રીપેરીંગ/નનકાલને લગતી
કામગીરી,સ્ટેશનરી ખરીદી, નપ્રન્દ્ટીંગને લગતી કામગીરી,દફતર વગીકરણ/જાળવણી વગેરે.
(ર)

હિસાબી િાખાાઃ
(૧)

અનધનનયમ,નનયમ અને નવનનયમ મુજબ એકટની જોગવાઇઓ પ્રમાણે બજેટ તૈયાર કરી
અમલીકરણ.

(૩)

(૪)

(ર)

બજેટના નાણાાં મેળવવા-રજી,રે કર્ડ તૈયારકરવા.

(૩)

નાણાકીય દહસાબો તથા વાનર્િક દહસાબો તૈયાર કરવા.

(૪)

રાજય સરકારશ્રીની સાથે તથા ખાદી કમીશન સાથેના દહસાબો રાખવા મેળવવા.

(પ)

દહસાબોના ઓર્ીટ-અહેવાલ તૈયાર કરવા અને તે અંગે જરૂરી રે કર્ડ

(૬)

બોર્ડ ના એકટની જોગવાઇઓ અને સરકારશ્રીના નાણાકીય નનયમોની જોગવાઇઓ પ્રમાણે.

(૭)

યોજનાની જોગવાઇઓ પ્રમાણે સહાય નવતરણ.

ખાદી િાખાાઃ
(૧)

ખાદી શાખા-ખાદી બજેટ તૈયાર કરવુ.

(ર)

યોજનાકીય દરખાસ્તો મેળવવી.

(૩)

બજેટના વપરાશ કામગીરી.

(૪)

સાંસ્થાઓની કામગીરી તપાસવી અહેવાલ તૈયાર કરવા.

(૫)

સાંસ્થાનુ ાં મોનેટરીંગ,સાંસ્થાના પ્રશ્નોના નનકાલ કરવા.

(૬)

ખાદીકામના નનણડયની કામગીરી.

(૭)

ખાદી વેચાણ રીબેટ/ કાાંતણ સહાય/નવશેર્ વણકરી સહાયના કલેઈમ ચકાસણી

ગ્રામોિોગ િાખાાઃ
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(૫)

(૬)

(૧)

ગ્રામોધોગ યોજનાના વાનર્િક કાયડક્મ.

(ર)

પી.એમ.ઇ.જી.પી. લક્ષ્યાાંક મુજબ દરખાસ્ત મેળવવી, માંજરી માટેની કાયડવાહી.

(૩)

નાણાકીય યોજનાકીય રોજગારી લક્ષ્યાાંક નસધ્ધ કરવા.

(૪)

રાજયમાાં ગ્રામોધોગનો નવકાસ કરવો.

(૫)

રાજય સાંસ્થાકીય પ્રશ્નો હલ કરવા.

(૬)

નવી રોજગારની તકો ઉભી કરવી.

િોન િાખાાઃ
(૧)

રાજય સરકાર ખાદી ગ્રામોધોગ આયોગની રકમના દહસાબો રાખવા.

(ર)

સાંસ્થા-માંર્ળીની સાથેના દહસાબો રાખવા.

(૩)

સાંસ્થા-માંર્ળી-વ્યદકતગત વસુલાતની કામગીરી.

(૪)

દહસાબોનુ ાં મેળવણી કરવી.

(૫)

વસુલાતની કામગીરી.

ઓહર્ટાઃ
(૧)

સાંસ્થાકીય દહસાબો મેળવવા,દહસાબોનુ ાં નવશ્લેર્ણ.

(ર)

નાણાકીય ક્સ્થનત તપાસવી.

(૩)

વપરાશ પ્રમાણાપત્ર મેળવવા.

ફરજોાઃ
૧.

સદતય સલચવાઃ
બોર્ડ ની રોજ-બરોજની કામગીરી,સમગ્ર વહીવટી તથા નાણાકીય સાંચાલન,સુપરનવઝન,રાજય સરકાર
સાથે બોર્ડ ની તમામ કામગીરીનુ ાં સાંકલન.

ર.

વિીવટી અધિકારીાઃ
બોર્ડ માાં કચેરીના વર્ા તરીકે રોજ-બરોજની કામગીરી નવભાગો પાસેથી યોજનાકીય તથા વહીવટી
કામગીરી એકનત્રતકરી સાંકલન તથા બોર્ડ ઉદે શો પાર પાર્વા વહીવટી તાંત્રનુ ાં સાંચાલન.

૩.

ુ ય હિસાબી અધિકારીાઃ
મખ્
રાજય સરકાર/ખાદી ગ્રામોધોગ કમીશનનુ ાં બજેટ તૈયાર કરવુ, બજેટના નાણાાં મેળવવા,નાણાાંન ુ ાં
નવતરણ, દહસાબો તૈયાર કરવા/કરાવવા,વાનર્િક અહેવાલ તથા દહસાબી અહેવાલ તૈયાર કરી
સરકારશ્રીને રજુ કરવો,માદહતી રજુ કરવી,દહસાબી નવભાગનુ ાં સાંચાલન.
લોન નવભાગમાાં સાંસ્થાવાર,યોજનાવાર ખાતા તૈયાર કરવા, દહસાબોનુ ાં મેળવણુ ાં કરવુ, લોનની
રકમની વસુલાત,લોનના નાણાાંની વસુલાત બાદ સાંબનધતને નનયમાનુસાર પરત કરવા.
ઓદર્ટ

અંગે

સાંસ્થા-માંર્ળીના

દહસાબો

મેળવવા,દહસાબોનુ ાં

નનરીક્ષણ/નવશ્લેર્ણ,નાણાાંદકય

પદરક્સ્થતનતની બોર્ડ સમક્ષ રજુઆત,કર્જપાત્રતા ફાજલ મર્ીની ગણતરી,યોજનાકીયરકમના વપરાશ
પ્રમાણાપત્ર તૈયાર કરાવવા,સાંસ્થાઓનુ ાં ઓદર્ટ કરાવવુ,રાજય
ાં
સરકાર તેમજખાદી ગ્રામોધોગ
કમીશનને

મોકલવાના

વાનર્િક

દહસાબો

વગેરે

સાંચાલન,માગડદશડન અને નનયાંત્રણ કરવુ.ાં
૪.

ધવકાસ અધિકારીાઃ
website Updation 14-15

બાબતો

અંગે

લોન/ઓદર્ટ

શાખાઓનુ ાં

રાજય સરકાર ખાદી/ગ્રામોધોગ બજેટનો અમલ રાજયમાાં ગ્રામોધોગની ચીજ-વસ્તુઓના ઉત્પાદન
થકી ગ્રામોધોગ યોજનાઓનો નવકાસ,ગ્રામોધોગ ક્ષેત્રે નવી ટેકનોલોજી અપનાવી નનવનતા
વધારવી,રોજગારીની નવી તકો ઉભી કરવી, રાજય સરકાર ખાદી ગ્રામોધોગ આયોગ સાથેના
યોજનાકીય પ્રશ્નો હલ કરવા સાથે ગ્રામોધોગ નવભાગનુ ાં સફળ સાંચાલન કરવુ.ગ્રામોધોગની
રોજગારલક્ષી યોજનાઓ માટે દરખાસ્તોમેળવી માંજુર કરવાની કામગીરી.
ગ્રામોધોગની

સાંસ્થા-માંર્ળીઓનુ ાં યોજનાકીય

રીતે

મોનેટરીંગ,સુપનવઝન,જરૂરી

દકસ્સા

તપાસવા, હેત ુ મુજબનુ ાં કામગીરી થાય છે કે કેમ તે જોવુ ાં તેમજ જરૂરી રે કર્ડ તૈયાર કરાવી તેની
જાળવણી કરાવવાની જવાબદારી,ભારત સરકારશ્રીની પ્રધાનમાંત્રીશ્રી રોજગાર સર્જન કાયડક્મની
માજીનમની યોજનાની કામગીરી.
૫.

ધનયામકશ્રી(ગ્રામોિોગ):
ખાદી સાંસ્થા-માંર્ળીઓ સાથે ખાદી યોજનાની કામગીરી ગોઠવવી.રાજયમાાં ખાદીનો વ્યાપ વધારી
નવકાસ કરવો,રાજયની ખાદી યોજનાઓ ધ્વારા રોજગારી ઉભી કરવી,ખાદી ક્ષેત્રે નવુ ાં સાંશોધન
કરવુ,ાં સાંસ્થા-માંર્ળીના પ્રશ્નો હલ કરવા તથા બજેટના નાણાાંન ુ ાં નવતરણ અને સાંચાલન,ખાદી અંગેની
યોજનાઓ જેમ કે, દરબેટ કલેઇમ,નવશેર્ વણકરી સહાય,ખાદીકામ માટે સાંશોધનની કામગીરી.

૬.

ુ રવાઇઝરાઃ
સંયોજક/સપ
બજેટ પ્રમાણે દરખાસ્તો લાભાથી પાસેથી મેળવી તૈયાર કરાવવી, દરખાસ્તની સ્થળ ઉપર ચકાસણી
કરી ફાળવેલ લક્ષ્યાાંક નસધ્ધ કરવા,ટેકનનકલ રીતે ચકાસણી કરવી,લક્ષ્યાાંક મુજબની કામગીરી
ગોઠવવા ફીલ્ર્માાં યોજનાનો વ્યાપ વધારવો તેમજ યોજનાની કામગીરી તપાસવી. ફીલ્ર્માાંથી
માદહતી

મેળવવી

અને

ઉપરી

અનધકારીશ્રીને

રજ

કરવી

તેમજ

ટેકનનકલ

માગડદશડન

આપવુ.યોજનાઓ અને લાભાથીઓનુ ાં મોનીટરીંગ અને સ્થળ ચકાસણી કરવી.
૭.

જુની.ઓહર્ટરાઃ
સાંસ્થા-માંર્ળીઓના વાનર્િક,અધડ-વાનર્િક દહસાબો મેળવવા, દહસાબો ચકાસવા, તપાસણીની કામગીરી
કરવી.સાંસ્થાના નાણાકીય અને યોજનાકીય રીપોટડ તૈયાર કરવા,વપરાશ પ્રમાણપત્રો મેળવવા અને
નવગતોનુ ાં રે કર્ડ તૈયાર કરવુ.

૮.

સીનીયર કિાકડ ાઃ
જે તે નવભાગના સીનીયર કલાકડ તરફથી નવભાગમાાં આવતી દરખાસ્તો,પત્રો,માદહતી,એકઠી કરી
જવાબ તૈયાર કરવા અને ઉપરી અનધકારીશ્રીને રજુ કરવા અને તે અંગેના રજજસ્ટર તૈયાર કરી
જાળવણી કરવી.

૯.

જુનીયર કિાકડ ાઃ
સાંસ્થા-માંર્ળી-વ્યદકતઓ તરફથી દરખાસ્તો આવે તેની નોંધણી કરી જરૂરી દસ્તાવેજોસાથે ફાઇલો
તૈયાર કરવી,રાજય સરકાર તથા ખાદી ગ્રામોધોગ આયોગને મોકલવાની માદહતી તૈયાર કરવી, તે
અંગેના રજજસ્ટર બનાવવા અને જાળવવા.

૧૦.

જીલ્િા પ્રધતધનધિ તરીકે કરવાની કામગીરી
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દરે ક જીલ્લામાાં ખાદી ગ્રામોધોગની નવનવધ પ્રવ ૃનત્તઓના અમલીકરણ માટે

જીલ્લા

પ્રનતનનનધશ્રી(ખાદી ગ્રામોધોગ) એ જીલ્લા કક્ષાએ નીચેની ફરજો બજાવવાની રહેશે.
૧.

ખાદી ગ્રામોધોગ કનમશન ધ્વારા ફાળવવામાાં આવતા પી.એમ.ઇ.જી.પી.યોજનાના લક્ષ્યાાંકો
અન્દ્વયે

દરખાસ્તો મેળવવી, ટી.એફ.સી.માાં માંજુરીની કાયડવાહી કરવી ત્યારબાદ દરખાસ્ત

બેંકમાાં મોકલી દરખાસ્ત માંજુર થાય તે માટે બેંકની મુલાકાત લેવી, દર મદહને પ્રગનત
રીપોટડ નમનામાાં મુખ્ય કાયાડલયમાાં મોકલવા.
ર.

ટાંકા ગાળાની તાલીમની દરખાસ્તો જેવી કે ગ્રામોધોગ તાલીમ, કુટીર માંદીર તાલીમ, ચરખા
તાલીમ મેળવવી, સ્થળ તપાસ કરવી, માંજુર થયેલ તાલીમ વગડ શરૂ કરાવવા, તાલીમ
બાદ જે રેર્માાં ટુલકીટસ આપવામાાં આવે છે તેવા રેર્માાં ૦ થી ૨૦ બી.પી.એલ. સ્કોર
ધરાવતા ગ્રામ્ય વસ્તારના ટુલકીટસના ફોમડ ભરાવવા, ટુલકીટસની નવતરણની કામગીરી
કરવી..

૩.

ખાદી યોજના અન્દ્વયે અંબર ચરખા એકમ/શાળ એકમ દરખાસ્તો મેળવવી/યુનનટચાલુ
કરાવવા/મોનેટરીંગ કરવુ/અગાઉ
ાં
આપવામાાં આવેલ યુનનટ અન્દ્વયે કાાંતનાર/વણકરનો
સવે કરવો.

૪.

ખાદી બોર્ડ ધ્વારા આપવામાાં આવેલ રાજય સરકાર બજેટ અન્દ્વયેના યુનનટો/આર.ઇ.જી.પી.
ના

યુનનટો/પી.એમ.ઇ.જી.પી.ના

યુનનટોનુ/કલસ્ટર
ાં

યોજનાનુ ાં મોનેટરીંગ

કરવુ/લોનાં

વસુલાત/ વ્યાજ વસુલાતની કાયડવાહી કરવી./ગ્રામોધોગ પ્રમાણપત્ર અન્દ્વયે જરૂરી તપાસ
કરવી/વગર ટેન્દ્ર્ર અંગેની જરૂરી તપાસ કરવી.
આ ઉપરાાંત વખતોવખત બોર્ડ ધ્વારા જે પણ કામગીરી સોંપવામાાં આવે તે
કરવાની રહેશે.

પ્રકરણ-૩
કાયો કરવા માટેના ધનયમો,
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ુ નાઓ ધનયમ સંગ્રિ
ધવનીયમો,સચ
અને દફતરો.

પ્રકરણ-૩
ુ નાઓ ધનયમ સંગ્રિ અને દફતરો.
કાયો કરવા માટેના ધનયમો,ધવનીયમો,સચ


દસ્તાવેજનુ ાં નામ/મથાળીઃ

યોજનાકીય બજેટ/દરખાસ્તનીનવગત અને જાણકારી



દસ્તાવેજનુ ાં ટાંકુ લખાણીઃ

સાંસ્થાની તથા અરજદારની દરખાસ્તની નવગત.



વ્યદકતને નનયમો,નવનીયમો,

મુખ્ય કચેરી,ગ્રામનનમાડણ ભવન,જુના વાર્જ,

સુચનાઓ,નનયમસાંગ્રહ અને

અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે

ટેણલફોન નાંબર/ફેકસ નાંબર(૦૭૯)૨૭૫૫૭૪૪૪



નવભાગ ધ્વારા નનયમો,નવનનયમો,
સુચનાઓ,નનયમ સાંગ્રહ અને
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દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી : (સરકારશ્રી ધ્વારા નનયમોથી નનયત થયા અનુસાર)

પ્રકરણ-૪
નીધત ઘર્તર અર્થવા નીધતના અમિ
સંબિ
ં ી જનતાના સભ્યો સાર્થે
સિાિ-પરામિડ કરવા તેમના પ્રધતધનધિ
માટે ની કોઇ વ્યવતર્થા િોય તો તેની ધવગત.
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પ્રકરણ-૪
નીનત ઘર્તર અથવા નીનતના અમલ સાંબધ
ાં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામશડ કરવા તેમના
પ્રનતનનનધ માટે ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત.
નીધત ઘર્તરાઃ
અન.ુ નં.
૧

ુ ો
ધવષય/મદ
નીનત નવર્યક નનણડયો તથા

શ ુ જનતાનીસિભાગીતા

જનતાની સિભાગીતા મેળવવા

સધુ નધિત કરવાન ંુ જરૂરી છે .

માટે ની વ્યવતર્થા

હા

યોજનાકીય દરખાસ્તો

સરકારશ્રી
નવભાગોના

ધ્વારા
અનધકારીઓ

નવનવધ
તેમજ

આ ક્ષેત્રના તજજ્ઞોની નનમણકાં
બોર્ડ ના સદસ્ય તરીકે કરવામાાં
આવે છે .

નીધત અમિાઃ
અન.ુ નં.
૧

ુ ો
ધવષય/મદ
નીનત નવર્યક નનણડયો તથા

શ ુ જનતાનીસિભાગીતા

જનતાની સિભાગીતા મેળવવા

સધુ નધિત કરવાન ંુ જરૂરી છે .

માટે ની વ્યવતર્થા

હા

યોજનાકીય દરખાસ્તો

સરકારશ્રી
નવભાગોના

ધ્વારા
અનધકારીઓ

નવનવધ
તેમજ

આ ક્ષેત્રના તજજ્ઞોની નનમણકાં
બોર્ડ ના સદસ્ય તરીકે કરવામાાં
આવે

છે .તથા

વખતો

વખત

બેઠકો યોજી યોગ્ય ફેરફાર અંગે
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માંજુરીઓ આપવામાાં આવે છે .

પ્રકરણ-૫
જાિેર તંત્ર અર્થવા તેના ધનયંત્રણ
િેઠળની વ્યહકતઓ પાસેના
દતતાવેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ંુ પત્રક

પ્રકરણ-૫
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જાિેર તંત્ર અર્થવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળની વ્યહકતઓ પાસેના દતતાવેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ંુ પત્રક
બોર્ડ માાં સમગ્ર કામગીરી માટે જરૂરી દફતરનુ ાં વગીકરણ જાળવણી માટે ના રે કર્ડ /દસ્તાવેજના
વગીકરણ બાબતમાાં રાજય સરકારશ્રી તરફથી નનયત થયેલ ક, ખ, ખ૧, ગ, ઘ, વગડ પ્રમાણે
મુકરર થયેલ છે તે મુજબ દફતર નનભાવવામાાં આવે છે .
અન.ુ નં. દતતાવેજની કક્ષા

૧.

દતતાવેજન ંુ નામ અને તેની

દતતાવેજ

નીચેની વ્યહકત

એક િીટીમાં ઓળખાણ

મેળવવાની કાયડ

પાસે છે /તેના

પધ્િધત

ધનયંત્રણમાં છે .

બોર્ડ ધ્વારા

મુખ્ય દહસાબી

ક-વગડ

ખાતાવહી/રોજમેળ/નમકલત

કાયમી

(સરકારશ્રીના નનયમોનુસાર)

અનધકારી

સાચવવાના
૨.
૩.
૪.
૫.

ખ-વગડ

યોજનાકીય દસ્તાવેજો

૩૦ વર્ડ સુધી

(સરકારશ્રીના નનયમોનુસાર)

ખ૧-વગડ

અન્દ્ય દસ્તાવેજો

૧૫ વર્ડ સુધી

(સરકારશ્રીના નનયમોનુસાર)

ગ-વગડ

ખરીદી અંગેના બીલો

પ વર્ડ સુધી

(સરકારશ્રીના નનયમોનુસાર)

ઘ-વગડ

પરચરણના આધારો

૧ વર્ડ સુધી

(સરકારશ્રીના નનયમોનુસાર)

પ્રકરણ-૬
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બોર્ડ ધ્વારા

નવભાગીય વર્ા

બોર્ડ ધ્વારા

નવભાગીય વર્ા

બોર્ડ ધ્વારા

નવભાગીય વર્ા

બોર્ડ ધ્વારા

નવભાગીય વર્ા

તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોર્ડ ,
પહરષદ,સધમધતઓ અને
અન્ય સંતર્થાઓન ંુ પત્રક.

પ્રકરણ-૬
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોર્ડ ,પહરષદ,સધમધતઓ અને અન્ય સંતર્થાઓન ંુ પત્રક.
માન્દ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનુાં નામ/સરનામુ ાં

: ગુજરાત રાજય ખાદી ગ્રામોધોગ બોર્ડ
ગ્રામ નનમાડણ ભવન,જુના વાર્જ,અમદાવાદ.૧૩

માન્દ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો પ્રકાર

: વૈધાનનક બોર્ડ

માન્દ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાનો ટાંકો પદરચય

: સ્થાપના વર્ડ-૧૯૬૦

માન્દ્યતા પ્રાપ્ત સાંસ્થાની ભનમકા

: સાંચાલક
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માળખુ અને સભ્ય બાંધારણ

: અધ્યક્ષ/સભ્ય સણચવ અને સદસ્યશ્રીઓ

સાંસ્થાના વર્ા

: અધ્યક્ષ

મુખ્ય કચેરીની શાખાઓના સરનામા

: જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્રના તાબામાાં જીલ્લા પ્રનતનનનધ
(ખાદી/ગ્રામોધોગ)

બેઠકોની સાંખ્યા

: બાંધારણ અનુસાર

શુાં જનતા ભાગ લઇ શકે છે ?

: ના

શુાં બેઠકોની કાયડનોંધ તૈયાર કરવામાાં

: હા

આવે છે ?
બેઠકોની કાયડનોંધ જનતાને ઉપલબ્ઘ

: જનતાને ઉપલબ્ધ નથી.

છે ? જો તેમ હોય તો તો તે મેળવવા
માટેની કાયડપધ્ધનત.

પ્રકરણ-૭
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના
નામ,િોદૃો અને અન્ય ધવગતો
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પ્રકરણ-૭
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ,િોદો અને અન્ય ધવગતો.
સરકારી તંત્રન ંુ નામ:
૧.

મદદનીિ માહિતી અધિકારીાઃ

અન.ુ નં
૧.

નામ
શ્રી મિેન્િભાઇ આર.

િોદો
જુ.કિાકડ

ફેકસ નંબર

ઇ-

ફોન નંબર

કોર્

(ઓફીસ)

૦૭૯

૨૭૫૫૬૯૯૬

૨૭૫૫૭૪૪૪

--

ખાદી બોર્ડ

એસ.

ફોન નંબર

ફેકસ નંબર

ઇ-

સરનામ ંુ

ટી.ર્ી.

(ઓફીસ)

મેઇિ

ભરવાર્
૨.

સરનામ ંુ

એસ.ટી.ર્ી

મુખ્ય કચેરી

માહિતી અધિકારીાઃ

અન.ુ નં

નામ

િોદો

.

મેઇિ

કોર્
૧.

શ્રી હદપકભાઇ સી.પટેિ

ધવકાસ

૦૭૯

૨૭૫૫૭૧૪૧

અધિકારી
૩.

એપેિેટ અધિકારીાઃ
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૨૭૫૫૭૪૪૪

--

ખાદી બોર્ડ
મુખ્ય કચેરી

અન.ુ નં.

નામ

િોદો

એસ.ટી.ર્ી.

ફોન નંબર

કોર્

(ઓફીસ)

ફેકસ નંબર

ઇ-

સરનામ ંુ

મેઇ
િ

૧.

શ્રી એસ.સી.પરમાર

વિીવટી

૦૭૯

૨૭૫૫૧૭૦૧

૨૭૫૫૭૪૪૪

અધિકારી

પ્રકરણ-૮
ધનણડય િેવાની પ્રહક્રયામાં
ુ રવાની કાયડપધ્િધત
અનસ
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--

ખાદી બોર્ડ
મુખ્ય કચેરી

પ્રકરણ-૮
ુ રવાની કાયડપધ્િધત.
ધનણડય િેવાની પ્રહક્રયામાં અનસ
જેના ઉપર ધનણડય િેવાનાર છે તે ધવષય

સબંધિત િાખાનીદરખાતત

માગડદશડન સચન/દદશાનનદે શ જો કોઇ હોય તો સમય મયાડદા નનયત થયેલ છે . દરખાસ્તમાાં
અમલની પ્રદક્યા

માગ્યા મુજબના દસ્તાવેજોની પતડતા થયેલ
નનણડય

નનણડય

લેવાની

અનધકારીનો હોદો

કાયડવાહીમાાં

સાંકળાયેલ કામગીરીનુાં વહેંચણીપત્રક અને કામગીરી માટે ની
સત્તાઓ

નકકી

અનધકારી/સદસ્ય

કયાડ

પ્રમાણે

વહીવટી

અને

અધ્યક્ષશ્રી

સણચવશ્રી

ધ્વારા અંનતમ નનણડય લેવામાાં આવે છે .
ઉપર જણાવેલ અનધકારીઓના સાંપકડ અંગેની મદદનીશ
માદહતી

માદહતી

અનધકારી

અને

માદહતી

અનધકારીના સાંપકડ ધ્વારા માદહતી ઉપલબ્ધ થઇ
શકે છે .

જો નનણડયથી સાંતોર્ ન હોય તો કયાાં અને કેવી સાદી અરજી ધ્વારા એપેલટ અનધકારીને અપીલ
રીતે અપીલ કરવી.

કરી શકે છે .

પ્રકરણ-૯
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અધિકારીઓ અને કમડચારીઓની
માહિતી પસ્ુ તતકા

પ્રકરણ-૯
પત્રક-અ
ુ ય કચેરી અમદાવાદ ખાતેના અધિકારી/કમડચારીઓની ધવગત
તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ બોર્ડ ની મખ્
ક્રમ

અધિકારી/કમડચારીનું નામ

િોદો

સોંપવામાાં આવેલ કામગીરી

સેવા વગડ -૧
૧

શ્રી સુરેશચાંન્દ્ર સી.પરમાર

વહીવટી
અનધકારી(પ્રનતનનયુકનત)

સેવા વગડ -૨
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વહીવટી શાખા, ખાદી શાખા(ચાર્જ)

૨

શ્રી જગદીશભાઇ બી.રબારી

મુખ્ય દહસાબી અનધકારી

દહસાબી,લોન/વસુલાત, ઓદર્ટ શાખા

(ચાર્જમાાં)
૩

શ્રી દીપકભાઇ સી.પટે લ

નવકાસ અનધકારી

ગ્રામોધોગ/કાયદા શાખા

સેવા વગડ -૩
૪

શ્રી રનવન્દ્રકુ માર આર. સોલાંકી

જુ ની ટાઇપીસ્ટ

પી.એ.ટુ માન.સદસ્ય સણચવશ્રી, પ્રદશડન

૫

શ્રી શામજીભાઇ યુ.ગામીત

જુ નીયર ઓર્ીટર

ઓદર્ટ શાખામાાં ઓદર્ટની કામગીરી

૬

અજુ ડનભાઈ બી. ગામીત

જુ નીયર ઓર્ીટર

ઓદર્ટ શાખામાાં ઓદર્ટની કામગીરી

૭

શ્રી ગમનભાઇ બી.પટે લ

જુ ની.ઓર્ીટર

દહસાબી શાખામાાં -કેશીયર

૮

શ્રી દાઉદભાઇ આઇ.વોરા

જુ ની.કલાકડ

દહસાબી શાખામાાં R.T.G.S.

૯

કુ ાં અંજનાબેન એમ.મજીઠીયા

જુ ની.કલાકડ

પેન્દ્શન, લોન શાખા

૧૦

શ્રીમતી સરલમ્મા આર. નાયર

સીની.કલાકડ

વસુલાત શાખા

૧૧

શ્રીમતી આશાબેન એમ.જોર્ી

સીનીયર કલાકડ

ટુાંકાગાળાના તાલીમ વગડ અને ટાઈપની
કામગીરી

૧૨

શ્રીમતી

ગીતાબેન

એસ.

જુ નીયર કલાકડ

ગ્રામોધોગ શાખામાાં P.M.E.G.P. યોજના

સીની.કલાકડ

વહીવટી

સાયકલવાલા
૧૩

શ્રી લણલતભાઇ એમ.પટે લ

શાખામાાં

મહેકમ/સરકારશ્રી

સાથે પત્ર વ્યવહાર
૧૪

શ્રી જેનુલઆબેદીન એ. વોરા

જુ ની.કલાકડ

વહીવટી શાખામાાં પ્રવાસ ર્ાયરી,પ્રવાસ
કાયડક્મ, બોર્ડ બેઠક

૧૫

શ્રીમનત ઝુબેદાબેન જી.મલેક

જુ ની.કલાકડ

સેન્દ્રલ રજીસ્રી શાખા

૧૬

શ્રી હીરાલાલ પી. વસાવા

સાંયોજક (ગ્રામો.)

નમડદા અને ભરુચ જીલ્લો તેમજ
વસુલાત શાખા

૧૭

શ્રી અનિનભાઇ કે. રાવલ

સાંયોજક(ગ્રામો.)

બોટાદ જીલ્લો તેમજ ગ્રામોધોગ
શાખામાાં REGP યોજના

૧૮

શ્રી અતુલભાઇ એમ. દવે

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

વલસાર્ જીલ્લો તેમજ
સેન્દ્રલ રજીસ્રી શાખા
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૧૯

શ્રી મહેન્દ્રભાઇ આર. વરીયા

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

બનાસકાાંઠા જીલ્લો તેમજ ગ્રામોધોગ
શાખામાાં વગર ટે ન્દ્ર્ર

૨૦

શ્રી પાંકજભાઇ ર્ી. પારે ખ

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

પોરબાંદર જીલ્લો તેમજ
દહસાબી શાખામાાં પેન્દ્શન/ ગ્રેજયુઈટી

૨૧

શ્રીમતી ગીતાબેન આર. પટે લ

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

ગાાંધીનગર જીલ્લો તેમજ લોન શાખામાાં
CBC બેન્દ્ક ફાયનાન્દ્સ

૨૨

શ્રી જયાંનતભાઇ ટી. ચૌધરી

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

સુરત અને નવસારી જીલ્લો તેમજ
ગ્રામોધોગ શાખામાાં નીરા લાયસન્દ્સ

૨૩

શ્રી જયાંનતભાઇ એસ. પટે લ

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

મોરબી જીલ્લો તેમજ વસુલાત શાખા

૨૪

શ્રી તુર્ારભાઇ ર્ી. દે વમુરારી

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

ભાવનગર અને અમરે લી જીલ્લો તેમજ
ગ્રામોધોગ KVIC બજેટ

૨૫

શ્રી અતુલભાઇ ર્ી. જોર્ી

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

જુ નાગઢ અને ગીર સોમનાથ જીલ્લો
તેમજ વસુલાત શાખા

૨૬

શ્રી હરગોનવિંદભાઇ એફ. સોલાંકી

સુપરવાઇઝર (ગ્રામો.)

મહેસાણા જીલ્લો તેમજ દરે ક જજલ્લાના
ગ્રામ્ય ટુાંકાગાળાના તાલીમ વગડ

૨૭

શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ર્ી. પટે લ

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

કચ્છ (ભુજ) જીલ્લો તેમજ અહેવાલ
સાંકલન

૨૮

શ્રી દદપકભાઇ સી.ગજ્જર

સુપરવાઇઝર(ગ્રામો.)

પાટણ જીલ્લો વસુલાત શાખા

૨૯

શ્રી બાબુભાઇ ટી. તરાળ

સાંયોજક(ખાદી)

પાંચમહાલ જીલ્લો તેમજ ખાદી શાખામાાં
ખાદી/પોલીવસ્ત્ર લક્ષ્યાાંક સુધારણા,
ર્ોંગરી ક્લોથ સપ્લાય, અસ્થાઇ ભાંર્ાર

૩૦

શ્રી દકશોરભાઇ ર્ી. મહેતા

સુપરવાઇઝર(ખાદી)

જામનગર અને દે વભુનમ ધ્વારકા જીલ્લો
તેમજ ખાદી શાખામાાં અહેવાલ

૩૧

શ્રી જયસુખભાઇ કે. પરસાણા

સુપરવાઇઝર(ખાદી)

રાજકોટ જીલ્લો તેમજ ખાદી શાખામાાં
સાંસ્થા/ વ્યક્ક્તગત જનરલ ફદરયાદ

૩૨

શ્રી હસમુખભાઇ કે. ગુર્જર

અંબર નમસ્ત્રી(ખાદી)

ખેર્ા જીલ્લો તેમજ ખાદી શાખામાાં નવશેર્
વણકરી સહાય/ક્લેઈમ

૩૩

શ્રી દદનેશભાઇ એસ. વણકર

અંબર નમસ્ત્રી(ખાદી)

સાબરકાાંઠા જીલ્લો તેમજ ખાદી શાખામાાં
ખાદી રીબેટ કલેઈમ યોજનાકીય
ચરખા/ શાળ

૩૪

શ્રી શાંકરભાઇ એમ. ર્ાભી

અંબર નશક્ષક(ખાદી)

દાહોદ જીલ્લો તેમજ રે કર્ડ વગીકરણ,
ખાદી પ્રમાણપત્ર

૩૫

શ્રી રનસકભાઇ એસ. રાઠોર્

અંબર નમસ્ત્રી(ખાદી)

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો તેમજ ખાદી શાખામાાં
ખાદી/પોલી કાંતાઇ સહાય ક્લેઈમ
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૩૬

શ્રી મયોદ્દીન એ. વર્ગામા

અંબર નશક્ષક(ખાદી)

અમદાવાદ જીલ્લો તેમજ ખાદી
શાખામાાં KVIC બજેટ અને ક્લસ્ટર,
ADB,કેટેગરી

૩૭

શ્રી રાજેશભાઇ એન. ચૌધરી

જુ નીયર ઓદર્ટર

તાપી અને ર્ાાંગ જીલ્લો તેમજ દહસાબી
શાખામાાં IT અને GTR

૩૮

શ્રી ભરતભાઇ જી. સોલાંકી

સીની.ક્લાકડ

આણાંદ જીલ્લો તેમજ ગ્રામોદ્યોગ શાખામાાં
ગ્રામો. વાનર્િક અહેવાલ

૩૯

શ્રી અશોકભાઇ આર. તર્વી

સીની.ક્લાકડ

ુ જીલ્લો તેમજ
વર્ોદરા અને છોટા ઉદે પર
ગ્રામોધોગ શાખામાાં પ્રમાણપત્ર/રીન્દ્ય ુ

૪૦

શ્રી મગનભાઇ બી. બલાત

જુ ની.ક્લાકડ

અરવલ્લી અને મહીસાગર જીલ્લો
તેમજ દહસાબી શાખામાાં G.P.F.

૪૧

શ્રી મહેન્દ્રભાઇ આર. ભરવાર્

જુ ની.ક્લાકડ

સ્ટોસડ શાખા અને RTI અન્દ્વયે
મદદનીશ જાહેર માદહતી અનધકારી

૪૨

શ્રી મુકેશભાઇ એસ. ઠાકોર

જુ ની.ક્લાકડ

વહીવટી શાખામાાં કમડચારીઓની સનવિસ
બુક/ઈજાફા/રજા/ખાનગી અહેવાલ
તેમજ કાયદા શાખા

સેવા વગડ -૪
૪૩

શ્રી ઇન્દ્બુબેન બી.ભેદી

નાયક

૪૪

શ્રી ચાંબુભાઇ એસ.રાવળ

નાયક

૪૫

શ્રી ગુણવાંતલાલ એસ.પારે ગી

નાયક

૪૬

શ્રી અમ ૃતભાઇ એચ.ગોપાલ

સેવક

૪૭

શ્રી રામસીંગભાઇ એમ.રાઠવા

સેવક

૪૮

શ્રી મણીલાલ ર્ી.વસાવા

ચોકીદાર

ખાદી

ગ્રામોદ્યોગ

તાલીમ

કેન્દ્ર -

ગાાંધીનગર
૪૯

શ્રી સુરેશભાઇ કે. આહજા
ુ

જુ ની.ક્લાકડ

૫૦

શ્રી ધવરાભાઈ કે.મકવાણા

સેવક

૫૧

શ્રી દદપનસિંહ ર્ી.ગોહીલ

ચોકીદાર
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ટુાંકાગાળાના તાલીમ વગડ

પ્રકરણ-૧૦
ુ બ
ધવધનયમોમાં જોગવાઇ કયાડ મજ
મિેનતાણાની પદ્ધધત સહિત દરે ક
અધિકારી અને કમડચારીને મળત ુ
માધસક મિેનતાણ ંુ

પ્રકરણ-૧૦
ુ બ મિેનતાણાની પદ્ધધત સહિત દરે ક અધિકારી અને કમડચારીને
ધવધનયમોમાં જોગવાઇ કયાડ મજ
મળત ુ માધસક મિેનતાણ.ંુ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૫ ની ધવગત
ક્રમ

અધિકારી/કમડચારીનું નામ

િોદો

મંજુર ર્થયેિ પગાર િોરણ

માધસક પગાર
રકમ રૂ.

૧

૨

૩
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૪

૫

૬

૧

શ્રી સી.એસ.પરમાર

વહીવટી અનધકારી

૨

શ્રી જગદીશભાઇ બી.રબારી

મુખ્ય

દહસાબી

૧૫૬૦૦

૩૯૧૦૦

૬૯૮૮૧.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૩૮૧૪૫.૦૦

અનધકારી
૩

શ્રી દદપકભાઇ સી.પટે લ

નવકાસ અનધકારી

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૭૪૭૭૪.૦૦

૪

શ્રી ગુણવાંતભાઇ નાયી

પી.એ.ટુ અધ્યક્ષ

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૫૦૨૦૦.૦૦

૫

શ્રી બી.પી.પટે લ

નાયબ મામલતદાર

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૫૫૮૬૨.૦૦

૬

શ્રી ગમનભાઇ બી.પટે લ

જુ નીયર ઓર્ીટર

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૫૦૧૯૨.૦૦

૭

શ્રી શામજીભાઇ યુ.ગામીત

જુ નીયર ઓર્ીટર

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૨૫૨૭.૦૦

૮

શ્રી રાજેશભાઇ એન.ચૌધરી

જુ નીયર ઓર્ીટર

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૨૫૨૭.૦૦

૯

શ્રી અજુ ડનભાઇ બી.ગામીત

જુ નીયર ઓર્ીટર

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૨૫૨૭.૦૦

૧૦

શ્રી બાબુભાઇ ટી.તરાળ

સાંયોજક

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૮૫૧૫.૦૦

૧૧

શ્રી હીરાલાલ વસાવા

ગ્રામોધોગ સાંયોજક

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૭૧૬૩.૦૦

૧૨

શ્રી અનિનભાઇ કે.રાવલ

ગ્રામોધોગ સાંયોજક

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૮૯૨૭.૦૦

૧૩

શ્રી અતુલભાઇ એમ.દવે

ગ્રામોધોગ

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૧૫૩૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૧૬૩૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૭૬૫૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૭૬૫૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૫૩૯૧.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૩૮૬૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૭૬૫૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૭૮૦૩.૦૦

સુપરવાઇઝર
૧૪

શ્રી મહેન્દ્રભાઇ આર.વરીયા

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૧૫

શ્રી પાંકજભાઇ ર્ી.પારે ખ

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૧૬

શ્રીમનત ગીતાબેન આર.પટે લ

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૧૭

શ્રી જયાંનતભાઇ ચૌધરી

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૧૮

શ્રી જયાંનતભાઇ એસ.પટે લ

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૧૯

શ્રી તુર્ારભાઇ ર્ી.દે વમુરારી

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૨૦

શ્રી અતુલભાઇ ર્ી.જોર્ી

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

ક્રમ

અધિકારી/કમડચારીનું નામ

મંજુર ર્થયેિ પગાર િોરણ

િોદો

માધસક

પગાર

રકમ રૂ.
૧

૨૧

૨

શ્રી હરગોનવિંદભાઇ એફ.સોલાંકી

૩

ગ્રામોધોગ

૪

૫

૬

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૭૭૫૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૭૭૫૩.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૫૦૯૧.૦૦

સુપરવાઇઝર
૨૨

શ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ર્ી.પટે લ

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૨૩

શ્રી દદપકભાઇ સી.ગજજર

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર
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૨૪

શ્રી દકશોરભાઇ ર્ી.મહેતા

ગ્રામોધોગ

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૧૦૧૨.૦૦

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૧૦૧૨.૦૦

સુપરવાઇઝર
૨૫

શ્રી જયસુખભાઇ કે.પરસાણા

ગ્રામોધોગ
સુપરવાઇઝર

૨૬

શ્રી ભરતભાઇ જી.સોલાંકી

સીનીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૩૦૭૦.૦૦

૨૭

શ્રી સરલમ્માબેન આર.નાયર

સીનીયર કલાકડ

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૨૨૨૪.૦૦

૨૮

શ્રી આશાબેન એમ.જોર્ી

સીનીયર કલાકડ

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૨૨૨૪.૦૦

૨૯

શ્રી લલીતકુ માર એમ.પટે લ

સીનીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૫૧૧૭.૦૦

૩૦

શ્રી મુકેશભાઇ એસ.ઠાકોર

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૦૯૬૩.૦૦

૩૧

શ્રી અંજનાબેન એમ.મજેઠીયા

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૪૫૫૮.૦૦

૩૨

શ્રી અશોકભાઇ આર.તર્વી

સીનીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૫૬૫૩.૦૦

૩૩

શ્રી દશરથનસિંહ બી.ગોહીલ

ડ્રાયવર

૯૩૦૦

૩૪૮૦૦

૪૦૨૨૩.૦૦

૩૪

શ્રી સુરેશભાઇ કે.આહજા
ુ

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૨૯૩૩૯.૦૦

૩૫

શ્રી હસમુખભાઇ કે.ગુર્જર

અંબર નમસ્ત્રી

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૧૭૪૩.૦૦

૩૬

શ્રી દદનેશભાઇ એસ.વણકર

અંબર નમસ્ત્રી

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૪૯૭૭.૦૦

૩૭

શ્રી રનસકભાઇ એસ.રાઠોર્

અંબર નમસ્ત્રી

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૪૯૭૭.૦૦

૩૮

શ્રી મયોદીનભાઇ એ.વર્ગામા

અંબર નશક્ષક

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૬૭૭૨.૦૦

૩૯

શ્રી શાંકરભાઇ એમ.ર્ાભી

અંબર નશક્ષક

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૧૭૪૩.૦૦

૪૦

શ્રી રનવન્દ્રભાઇ આર.સોલાંકી

જુ નીયર ટાઇપીસ્ટ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૨૮૧૧.૦૦

૪૧

શ્રીમનત ઝુબેદાબેન મલેક

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૨૯૩૩૯.૦૦

૪૨

શ્રી મગનભાઇ એમ. બલાત

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૨૭૮૬૩.૦૦

૪૩

શ્રી દાઉદભાઇ આઇ.વોરા

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૪૫૫૮.૦૦

૪૪

શ્રીમનત

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૨૮૮૯૬.૦૦

ગીતાબેન

એસ.

સાયકલવાલા
૪૫

શ્રી જેનુલાઅબેદદન એ. વોરા

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૪૫૫૮.૦૦

૪૬

શ્રી મહેન્દ્રભાઇ આર. ભરવાર્

જુ નીયર કલાકડ

૫૨૦૦

૨૦૨૦૦

૩૨૯૩૩.૦૦

૪૭

શ્રી ઇન્દ્દબેન બી.ભેદી

નાયક(વગડ-૪)

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૫૦૦૭.૦૦

૪૮

શ્રી ગુણવાંતભાઇ એસ.પારે ગી

નાયક

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૬૫૯૧.૦૦

૫૦

શ્રી વીરાભાઇ કે.મકવાણા

સેવક

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૫૯૩૯.૦૦

૫૧

શ્રી અમત ૃભાઇ એચ.ગોપાલ

સેવક

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૫૯૩૯.૦૦

૫૨

શ્રી રામસીંગભાઇ એસ.રાઠવા

સેવક

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૫૦૭૬.૦૦

૫૩

શ્રી મણીલાલ ર્ી.વસાવા

ચોકીદાર

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૪૦૯૮.૦૦

૫૪

શ્રી ચાંબુભાઇ એસ.રાવળ

નાયક

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૬૫૯૧.૦૦

૫૫

શ્રી દદપનસિંહ ર્ી.ગોહીલ

ચોકીદાર

૪૪૪૦

૭૪૪૦

૨૭૩૮૩.૦૦
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પ્રકરણ-૧૧
વષડ.૨૦૧૫-૧૬
માટે ના અંદાજપત્રની જોગવાઇઓ
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પ્રકરણ-૧૧
વષડાઃ ૨૦૧૫-૧૬ માટેના અંદાજપત્રની જોગવાઇઓાઃ
ક્રમ

યોજનાનું

પ્રવ ૃધિ

નામ/સદર

પ્રવ ૃધિ

પ્રવ ૃધિના

સ ૂલચત રકમ

સુિારે િ

છુટી

છે લ્િા

કાયડની

કયાડની

અંતની

રૂ. િાખમાં

બજેટ રકમ

કરે િ/

વષડન ંુ

ગુણવિા

તારીખ

અંદાજ

રૂ.િાખમાં

ચ ૂકવેિ

ખરે ખર

માટે

રકમ

ખચડ વષડ.

સંપ ૂણડપણે

(િપ્તાની

૨૦૧૫-૧૬

કામગીરી

સંખ્યા)

(નવે.૧૫

માટે

અંધતત)

જવાબદાર

તારીખ

અધિકારી
૧

જનરિ પ્િાન

ખાદી

૧/૪/૧૪

૩૧/૩/૧૫

૬૨૦.૦૦

૬૨૦.૦૦

૩૬૧.૬૯

૨૮૬.૦૫

ગ્રામો.
૨

તપેશ્યિ

ખાદી

કોમ્પોનન્ટ

ગ્રામો.

પ્િાન

અનુ.

સદતય
સલચવ

૧/૪/૧૪

૩૧/૩/૧૫

૫૫૦.૦૦

૫૫૦.૦૦

૩૬૬.૫૨

૧૬૧.૭૫

સદતય
સલચવ

જાધત
૩

ટ્રાયબિ

ખાદી

સબપ્િાન

ગ્રામો.

૧/૪/૧૪

૩૧/૩/૧૫

૧૨૦.૦૦

૧૨૦.૦૦

૭૧.૦૮

૫૧.૬૪

સદતય
સલચવ

અનુ.જ.
જાધત
૪

નોનપ્િાન

વિીવટી

૧/૪/૧૪

૩૧/૩/૧૫

૮૨૬.૨૫

૮૨૬.૨૫

૬૧૯.૬૯

૪૯૯.૫૪

સદતય
સલચવ

રાજય સરકાર તરફથી રાજય બોર્ડ ને રાજયમાાં ખાદી અને ગ્રામોધોગની પ્રવ ૃનત્તના નવકાસ માટે અને
રાજયમાાં રોજગારીની તકો ઉભી કરવા માટે યોજનાકીય રકમો આપવામાાં આવે છે . આ યોજનાકીય રકમોમાાં
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મુખ્યત્વે કરીને જનરલ પ્લાન/સ્પેશ્યલ કોમ્પોનન્દ્ટ પ્લાન/રાયબલ સબપ્લાન ઉપરાાંત ખાસ નવશેર્ યોજના
માંજુર કરવામાાં આવે તે પ્રમાણેની નાણાકીયફાળવણી કરવામાાં આવે છે . આ બજેટ નીચે રાજય બોર્ડ ધ્વારા
ખાદી અને ગ્રામોધોગ તેમજ ઇન્દ્ફાસ્રકચર કાયડક્મ માટે બોર્ડ તરફથી નાણાાંની ફાળવણી કરવામાાં આવે
છે .જનરલ પ્લાન/સ્પેશ્યલ કોમ્પોનન્દ્ટ પ્લાન/રાયબલ સબપ્લાન યોજનાઓ નીચે રાજય બોર્ડ જે સબસીર્ીનુ ાં
ધોરણ નકકીકરવામાાં આવે છે તે નીચે મુજબ છે .
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ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,
ગજ
ગ્રામ ધનમાડણ ભવન,જુના વાર્જ,અમદાવાદ.૧૩
વષડ.૨૦૧૪-૧૫ બજેટ મળે િ રકમ ખચડ અને રોજગારી અંગે ન ંુ ધવગત દિાડવત ુ પત્રક
(રૂધપયા િાખમાં)
ક્રમ

નોંિ

ધવગત

જોગવાઈ

મળે િ

ગ્રાન્ટ ર્થયેિ ખચડ

બચત

રોજગારી

રૂ.

રૂ.

રૂ

રૂ.

સંખ્યા

૧

જનરિ પ્િાન

૫૩૦.૦૦

૫૩૦.૦૦

૫૨૯.૧૮

૦.૮૨

૧૪૦૭૧

૨

તપે.કોમ્પો.પ્િાન

૪૫૦.૦૦

૪૫૦.૦૦

૪૫૦.૦૦

૦.૦૦

૧૮૩૦૪

૩

ટ્રાયબિ

૧૧૦.૦૦

૧૧૦.૦૦

૧૦૮.૯૫

૧.૦૫

૨૧૯૦

૪

નોન પ્િાન

૭૨૨.૭૨

૭૨૨.૭૨

૭૦૩.૫૪

૧૯.૧૮

:-
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-બચરત

પ્રકરણ-૧૨
સિાયકી કાયડક્રમોના
અમિ અંગે ની કાયડપધ્િધત.

પ્રકરણ-૧૨
સિાયકી કાયડક્રમોના અમિ અંગે ની કાયડપધ્િધત.
કાયડક્મ/યોજનાનુાં નામ

:

ખાદી-ગ્રામોધોગ

કાયડક્મ/યોજનાનો સમયગાળો

:

જે તે નાણાાંદકય વર્ડ

કાયડક્મનો ઉદે શ

:

રોજગારી
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કાયડક્મ ભૌનતક અને નાણાાંદકય

:

ફાળવણી અનુસાર

લાભાથીની પાત્રતા

:

૧૮ થી ૫૦ વર્ડની ઉપર

લાભ અંગેની પવડ જરીયાતો

:

નનયત નમનામાાં અરજી તથા જરૂરીત દસ્તાવેજો.

:

જરૂરી દસ્તાવેજોની પતડતા થયે.

:

યોજનાની જરૂરીયાત અનુસાર.

કાયડક્મમાાં આપેલ લાભની નવગતો

:

આનથિક સહાય.

સહાયકી નવતરણની કાયડપધ્ધનત

:

દરખાસ્ત/TFC ધ્વારા માંજરી/બેંક ધ્વારા નધરાણ

અરજી કયાાં કરવસ કે અરજી

:

જીલ્લા પ્રનતનનનધશ્રી,જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર

લક્ષ્યાાંકો

(ણબર્ાણ-નમનો)
કાયડક્મનો લાભ લેવાની
કાયડપધ્ધનત
પાત્રતા નકકી કરવા અંગેના
માપદાંર્ો

કરવા માટેનો કચેરીમાાં કોનો કોનો

(દરે ક જીલ્લામાાં)

સાંપકડ કરવો.
અરજી ફી

:

શન્દ્ય

અરજી પત્રકનો નમનો

:

સામેલ કયાડ મુજબ.

ણબર્ાણોની યાદી

:

અનુભવનુાં પ્રમાણાપત્ર/જમીન-નમલ્કતના આધારો
ફોટા-૨,જન્દ્મ
મશીનરીના

તારીખનો

દાખલો/જામીનો/સાધન-

કવોટેશન/ઇલેકરીક

જોર્ાણના

આધાર/ગામની વસ્તીનો દાખલો વગેરે.
પ્રદક્યાને લગતી સમસ્યાઓ અંગે
કયાાં સાંપકડ કરવો.

:

જનરલ મેનેજરશ્રી,જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર અથવા
મુખ્ય કચેરીના નવભાગીય વર્ા.

પ્રકરણ-૧૩
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તેણે આપેિ રાિતો,
પરમીટ કે અધિકૃધત,
મેળવનારની ધવગતો.

પ્રકરણ-૧૩
તેણે આપેિ રાિતો,પરમીટ કે અધિકૃધત,મેળવનારની ધવગતો.
બોર્ડ તરફથી રાજયમાાં ખાદી અને ગ્રામોધોગ સાથે સાંકળાયેલ સાંસ્થા/માંર્ળીઓ અને
વ્યદકતઓને ખાદી અને ગ્રામોધોગની પ્રવ ૃનત્તના નવકાસ માટે નવનવધ સવલતો આપવામાાં આવે
છે .આ સવલતોકે મુદકત બોર્ડ સીધી રીતે આપત ુ નથી પરાં ત ુ રાજયસરકાર તરફથી થયેલ નીનત
મુજબ લાભો લેવા માટે જે તે નવભાગને ભલામણ કરે છે અને આમ કરીને ખાદી ગ્રામોધોગની ચીજવસ્તુઓના વેચાણ માટે સાંસ્થા-માંર્ળી વ્યદકતને બજારની પ્રનતસ્પધાડ માાં ટકી રહેવા મદદ કરવામાાં
આવે છે .
૧.

ઇલેકરીક સ્ટેગરીંગમાાંથી મુદકત.
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૨.

ગુજરાત સરકાર ધ્વારા કાાંતનારને પ્રનત આંટી ૩૦ પૈસા અને પ્રનત ચોરસ મીટરે ૧૦ પૈસા
વણકરને તેમજ આદદવાસી કાાંતનારને પ્રનત આંટી ૫૦ પૈસા અને ૩૦ પૈસા આદદવાસી
વણકરને પ્રનત ચોરસ મીટરે ૧૨૦ પૈસા નનયત થયેલ મજુરી ઉપરાાંત નવશેર્ સહાય તરીકે
આપવામાાં આવે છે .

૩.

ગુજરાત સરકારધ્વારા ખાદી તથા પોલીવસ્ત્રના છૂટક વેચાણ ઉપર ૧૦૮ દદવસ માટે નવશેર્
વળતર ૧૦ ટકાથી ૧૫ ટકા આપવામાાં આવે છે .

૪.

ગુજરાત સરકાર ધ્વારા વણકરોને પ્રનત ચોરસ મીટરે ૨૦ પૈસા સાધન ઘસારા માટે સહાય
આપવામાાં આવે છે .

૫.

ગુજરાતસરકાર ધ્વારા સરકારી કચેરીઓ અને હોક્સ્પટલો ધ્વારા થતી ખરીદીમાાં ખાદી
ગ્રામોધોગના ઉત્પાદનોની પસાંદગી આપવામાાં આવે છે અને ખાદી ગ્રામોધોગના ઉત્પાદનો
જે તે કચેરી માન્દ્ય સાંસ્થાઓ પાસેથી નવના ટે ન્દ્ર્રે ખરીદી માટે ભલામણ.

૬.

ખાદી ગ્રામોધોગના વેચાણમાાં વ ૃધ્ધ્ધ કરવા અને પ્રચાર-પસાર અથેરાજય કક્ષાના પ્રદશડનોનુ ાં
આયોજન પણ કરવામાાં આવે છે .

૭.

ગુજરાત સરકાર ધ્વારા રૂ.૧૦૦૦/- ની મયાડ દામાાં ચરખા રીપેરીંગ માટે સહાય ચુકવવામાાં
આવે છે .

૮.

ગુજરાત સરકાર ધ્વારા ગ્રામ્ય નવસ્તારમાાં વસતા કર્ીયા/સુથાર/લુહાર/હજામ/ધોબી/મોચી
જેવા કારીગરો માટે રૂ.૫,૦૦૦/-ની મયાડ દામાાં સુધારે લા સાધનોની કીટ સહાયથી આપવામાાં
આવે છે .

પ્રકરણ-૧૪
કાયો કરવા માટેના
website Updation 14-15

નકકી કરે િાં િોરણો.

પ્રકરણ-૧૪
કાયો કરવા માટેના નકકી કરે િાં િોરણો.
બોર્ડ ધ્વારા કામગીરીના સાંચાલન માટે કાયડપધ્ધનત નકકી કરવામા; આવેલ છે અને આ
કામગીરી અંગે કમડચારી/અનધકારીઓ, જુની.કલાકડ /સીની.કલાકડ /નનયામક અને અનધકારી કક્ષાએ
જુદી જુદી કામગીરીનીફાળવણી કરવામાાં આવે છે .જે મુજબ કાયડપધ્ધનત લાગુ પાર્વામાાં આવે
છે .ઉપરાાંત

ગુજરાત

સરકારશ્રી

ધ્વારા

વખતો

વખત

કામગીરી

અંગેના

નવનવધ

ઠરાવો/પદરપત્રો/સુચનાઓ બહાર પાર્વામાાં આવે છે તે મુજબના ધોરણો બોર્ડ માાં લાગુ પાર્વામાાં
આવે છે .નવભાગવાર જે કામગીરીની ફાળવણી કરવામાાંઆવેલ છે તે મુજબ કામગીરી થાય તે
બાબતનુાં સાંચાલન બોર્ડ ધ્વારા કરવામાાં આવે છે .
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પ્રકરણ-૧૫

વીજાણ ંુ રૂપે ઉપિબ્ઘ માહિતીાઃ

website Updation 14-15

પ્રકરણ-૧૫
વીજાણંુ રૂપે ઉપિબ્ઘ માહિતીાઃ
બોર્ડ નીમુખ્ય પ્રવ ૃનત્તઓનુ ાં કોમ્પ્યુરાઇઝેશન કરવાની કામગીરી ચાલી રહેલ છે .બોર્ડ ની નવનવધ
પ્રવ ૃનતઓની માદહતી, તથા તે અંતગડત મળથી નાણાદકય સવલતોની સમજ આપતી નવગતો,ખાદી
અને ગ્રામોધોગ બજેટની માદહતી,મળતા નવશેર્ લાભોની નવગતો તૈયાર કરવામાાંઆવેલ છે .બોર્ડ ના
દહસાબોનુ ાં કોમ્પ્યુરાઇઝેશન કરવાની કામગીરી ચાલુ છે .

કોમ્પ્યરુ ાઇઝ ઉપિબ્િ ધવગતોાઃ
૧.

બોર્ડ ન ુ ાં બજેટ

૨

બોર્ડ ની નવનવધ પ્રવ ૃનત્તઓ.

૩.

યોજના અંતગડત મળતી નાણાકીય સવલતો(પેટનડ)

૪.

ગ્રામીણરોજગાર વ ૃધ્ધ્ધ યોજના માંજુર થયેલ પ્રોજેકટોની યાદી.

૫.

વર્ાપ્રધાન રોજગાર નમાડણ યોજના.
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પ્રકરણ-૧૬
માહિતી મેળવવા માટે
નાગહરકોને ઉપિબ્િ સવિતોની ધવગતો

પ્રકરણ-૧૬
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ સવિતોની ધવગતો.
નાગદરકો કચેરી સમય દરમ્યાન માદહતી મેળવી શકે તે માટે બોર્ડ ધ્વારા જરૂરી વ્યવસ્થા
કરવામાાં આવેલ છે .કચેરી સમય ૧૦.૩૦ થી ૬.૧૦ વાગ્યા સુધી કચેરીમાાં આવનાર દરે ક નાગદરક
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બોર્ડ ની યોજનાઓ/સબસીર્ી/બોર્ડ ધ્વારા મળતી સવલતો તથા ફોમડ વગેરે ઉપલબ્ધ કરાવવાની
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવેલ છે .નનયત માદહતી મેળવવા માટે ન ુ ાં અરજીપત્રક સામેલ છે .

દરે ક અરજી દીઠાઃ


રૂ. ૨૦/- અરજી ફી.



પ્રધત વિારાના પાના દીઠ રૂ.૨.૦૦ જમા કરાવવાની રિેિે.

પ્રકરણ-૧૭

અન્ય ઉપયોગી માહિતી
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પ્રકરણ-૧૭
અન્ય ઉપયોગી માહિતી.
૧.

લોકો ધ્વારા પછવામાાં આવતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો.

૨.

જાહેર તાંત્ર ધ્વારા લોકોને અપાતીતાલીમની બાબત.

અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર ખાતે બોર્ડ ના પોતાના તાલી, કેન્દ્રમાાં ચાર ઉદ્યોગોની તાલીમ
આપવામાાં આવે છે .
ગ્રામ્ય નવસ્તારમાાં સ્વૈધ્ચ્છક સાંસ્થાઓ મારફત તાલીમ આપવામાાં આવે છે .
જેમાાં તાલીમાથી BPL/ApL હોવો જરૂરી છે .
તાલીમાથીને તાલીમ બાદ પ્રમાણપત્ર,પુસ્તક અને નશષ્ટ્યવ ૃનત આપવામાાં આવે છે .
ઉદ્યોગના નામ
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(૧) પાપસ વેફર ફરસાણ (૨) બ્યુટી પાલડર (૩) નસવણ ભરતકામ (૪) અગરબત્તી
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ુ રાતરાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,ગ્રામધનમાડણ ભવન,જુના વાર્જ,અમદાવાદ.૧૩
ગજ
ુ ીમાં ર્થયેિ ઉત્પાદન,વેચાણ,રોજગારી-રોજી દિાડ વત ુ પત્રક
વષડાઃ૨૦૦૯-૨૦૧૦ ર્થી ૨૦૧૩-૧૪ સિ
ક્રમ
૧.

ધવગત

ગ્રામોિોગ
કિ
ૂ .....

ગ્રામોિોગ
કિ
ૂ .....

૨૦૧૨-૧૩

૨૦૧૩-૧૪

૨૬૪૭.૩૩

૨૫૦૬૧૬

૨૭૧૬.૦૩

૩૪૯૯.૩૨

૩૬૧૩.૯૯

૧૪૦૦૭.૨૯

૭૧૬૮.૯૨

૧૯૫૮૧.૧૬

૨૮૮૪૯.૦૭

૧૩૭૧૩૧૭

૧૬૬૫૪.૬૨

૯૬૭૫.૦૮

૨૨૨૯૭.૧૯

૩૨૩૪૮.૪૦

૧૭૩૨૭.૧૬

૩૬૧૫.૯૯

૩૪૫૪.૦૬

૪૪૦૫.૯૭

૫૩૨૩.૭૮

૫૨૫૬.૫૩

૧૫૭૬૫.૭૩

૬૧૮૬.૩૩

૨૧૨૯૮.૨૩

૩૨૭૩૧.૮૦

૧૪૩૯૭.૬૨

૧૯૩૮૧.૭૨

૯૬૪૦.૩૯

૨૫૭૦૪.૨૦

૩૮૦૫૫.૫૮

૧૯૬૫૪.૧૫

૧૨૧૩૬

૮૮૮૩

૧૦૨૭૮

૯૯૬૪

૧૦૬૪૩

૫૫૯૫૮

૪૪૬૦

૫૭૧૬૫

૭૭૯૧૬

૬૨૬૪૮

૬૮૦૯૪

૧૩૩૪૩

૬૭૪૪૩

૮૭૭૭૦

૭૩૨૯૧

૧૫૧૪.૧૭

૧૨૬૨.૦૬

૧૪૧૮૦૧

૧૯૧૯.૪૦

૨૧૦૧.૯૬

૬૨૬૧.૨૮

૬૮૬.૬૮

૬૯૬૨૮૮

૧૦૮૯૭.૬૦

૨૪૬૧.૬૭

૭૭૭૫.૪૫

૧૯૪૮.૭૪

૮૩૮૦૮૯

૧૨૮૧૭.૦૦

૪૫૬૩.૬૩

રોજગારીાઃ
ખાદી
ગ્રામોિોગ
કિ
ૂ .....

૪.

૨૦૧૧-૧૨

વેચાણાઃ
ખાદી

૩.

૨૦૧૦-૧૧

ઉત્પાદનાઃ
ખાદી

૨.

૨૦૦૯-૧૦

રોજીાઃ
ખાદી
ગ્રામોિોગ
કિ
ૂ .....
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ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,
ગજ
ગ્રામધનમાડણ ભવન,જુના વાર્જ,અમદાવાદ-૧૩
ચેકિીતટ(PMEGP)
"D" અરજી સાર્થે રજુ કરવાના સાિધનક કાગળોાઃ
અરજદારે બીર્ેિ સાિધનક પરુ ાવા સામે (

) ની ધનિાની કરવી)

લબર્ાની ધવગતોાઃ
1.

અરજી ફોમડ ફોટા સાથે બે નકલમાાં

2.

અરજદારના નામવાળાં રે શનીંગ કાર્ડ

3

જે ધાંધામાાં નવજળીની જરૂર હોય ત્યાાં વીજળી બીલની નકલ સામેલ કરવી.થ્રી ફેઇઝ/નસિંગલ
ફેઇઝ/અન્દ્ય.

4.

5.

અરજદારની નમલકતના આધાર
A.

મકાન હોય તો ચાલુ વર્ડની વેરાની પાવતી અથવા આકારણીપત્રક(અસલ)

B.

જામીન હોય તો ૭/૧૨ અને ૮ અ ની અસલ નકલ.

બે જામીનદારની નમલકતના આધાર
A. મકાન હોય તો ચાલુ વર્ડની વેરાની પાવતી અથવા આકારણીપત્રક(અસલ)
B. જામીન હોય તો ૭/૧૨ અને ૮ અ ની અસલ નકલ

6

ઉધોગનુ ાં મકાન ભાર્ાનુાં અથવા નપતાના નામે હોય તો રૂ.૨૦/-ના સ્ટે મ્પ ઉપર ભાર્ા ચીઠી
અથવા સાંમનતપત્ર(અસલ)

7.

જ્ઞાનત અંગેનો અનધકૃત અનધકારીનો દાખલો.

8.

સાધન મશીનરીનુાં કવોટેશન(ટીન નાંબરવાળ)

9.

જન્દ્મ તારીખનો દાખલો(ઝેરોક્ષ પ્રમાણણત નકલ)

10.

અનુભવનો

દાખલો

અથવા

તાલીમ

સદટિફીકેટ(વારસાગત

જાણકારીવાળા

ઉધોગમાાં

કામકાજના જાણકાર છે તેવો પાંચાયતો દાખલો બીર્વો)
11.

અરજદારનો ફોટો લગાવી,તેને બોર્ડ ના કમડચારીએ સ્થળ તપાસ સમયે પ્રમાણણત કરવાનો

રહેશે.

ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,અમદાવાદ.૧૩
ગજ
ખાદી િાખા
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" અંબર ચરખા હરપેરીંગ માંગણી પત્ર "
(૧)

સાંસ્થાનુ ાં નામીઃસ ર ના મુ:ાં -

(ર)

ખાદી કનમશન પ્રમાણાપત્ર નાંબરીઃ................................................................................................

તારીખીઃ..................................................................................................
(૩)

પોલીવસ્ત્ર કનમશન પ્રમાણાપત્ર નાંબરીઃ..........................................................................................
તારીખીઃ................................................................................................

(૪)

ચરખાનો પ્રકારીઃ-

(પ)

કઇ યોજનાના છે ીઃ-

(૬)

એકમ માંજર થયા તારીખીઃ.....................................નનણડય નાંબર...................................................

(૭)

કુલ ચરખાીઃ......................................ચાલુ ચરખાીઃ.............................બાંધ ચરખા..........................

(૮)

દરપેરીંગ કરવાના ચરખાની સાંખ્યાીઃ....................................

(૯)

દરપેરીંગ કરનારની નવગતીઃ.........................................................................................................

(૧૦)

(અ)

ચરખા શરૂ કયાડ પછી કેટલો સમય ચલાવ્યા.....................................................................

(બ)

ચરખા કેટલા સમયથી બાંધ છે ?.......................................................................................

(ક)

બોર્ડ મારફતે દરપેરીંગ સહાય મેળવી હોય તો તેની નવગત................................................

નોંિાઃ- ચરખા દરપેર થયા પછી લાભાથીઓને અંબર ચરખા આપવાના હોય તેની નવગત આપવી.
તારીખીઃુ
પ્રમખ

/

મંત્રી

સંતર્થાનો ધસકકો

ુ રાત રાજય ખાદી ગ્રામોિોગ બોર્ડ ,અમદાવાદ.૧૩
ગજ
ખાદી િાખા
" અંબર એકમન ંુ માંગણી ફોમડ "
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(૧)

સાંસ્થાનુ ાં નામીઃસ ર ના મુ:ાં -

(ર)

(૧)

જનરલ પ્લાન (ર)

(૩)

યોજનાકીય આનથિક મદદ અંબર ચરખા માટેીઃક્રમ

સ્પેશ્યલ કોમ્પોનન્દ્ટ પ્લાન

પ્િાન

સિાય

(૩)

રાયબલ સબપ્લાન

સંતર્થાએ ભોગવવાની કિ
ૂ
રકમ રૂધપયા

(૧)

જનરલ પ્લાન

૬૫ %

૩૫ %

(૨)

સ્પેશ્યલ કોમ્પોનન્દ્ટ પ્લાન

૬૫ %

૩૫ %

(૩)

રાયબલ સબપ્લાન

૬૫ %

૩૫ %

(૪)

ચરખાનો પ્રકારીઃ- (૧) સુતરાઉ (ર) પોલીવસ્ત્ર (૩) જાર્ી કાંતાઇ

(૫)

રસ્ટ રજીસ્ટર્ડ નાંબર.............................................................................તારીખીઃ............................

(૬)

(અ)

ખાદી પ્રમાણાપત્ર નાંબરીઃ..................................................................................કયાાં સુધી
રીન્દ્યુ થયેલ છે ?..........................................................................................................
(પ્રમાણાપત્રની કાયડક્ષેત્ર સાથેની નકલ સામેલ કરવી)

(બ)

પોલીવસ્ત્ર પ્રમાણાપત્ર નાંબરીઃ.............................................................................કયાાં સુધી
રીન્દ્યુ થયેલ છે ?...........................................................................................................
(પ્રમાણાપત્રની કાયડક્ષેત્ર સાથેની નકલ સામેલ કરવી)

(૭)

(૧)

એકમ સાંખ્યા.....................

(ર)

એકમનુ ાં સ્થળીઃક્રમ

ગામ

વતતી

ુ ો
તા્ક

જીલ્િો

(૩)

કાાંતનારનુ ાં નામ,ઉંમર, જ્ઞાનત, ગામ, તાલુકો, જીલ્લા સાથેની યાદી સામેલ કરવી.

(૪)

અંબર નશક્ષકનુ ાં નામ,ઉંમર, તથા તાલીમ અંગેન ુ ાં સટીફીકેટ અને અંબર નશક્ષકનો સાંમનતપત્ર
સામેલકરવો, નવધાલયના પ્રમાણપત્ર ઉપરાાંત પ્રત્યક્ષ કામના અનુભવની નવગત રજુ કરવી.

(૫)

કેન્દ્ર જે ગામમાાં શરૂ કરવાનુ ાં હોય ત્યાાં વગડ ચલાવવા મકાનની જરૂર રહે આથી મકાન
માલીકનો ભાર્ાની રકમ સાથેનો સાંમનતપત્ર જોર્વો અને મકાન વેરાની પહોંચ સામેલ
કરવી.

(૮)

સાંસ્થા પાસે હાલ કેટલા ચરખા છે ? તેમાાંથી ચાલુ કેટલા ? તથા બાંધ કેટલા ? તેની નવગત (યાદી
સામેલ કરવી.)
(૧)

ચરખાની ધવગતાઃwebsite Updation 14-15

ક્રમ

(ર)

કેન્િન ંુ નામ

ચા્ ુ ચરખા

બંિ ચરખા

બંિ ચરખાના કારણો

ગયા વષડન ંુ ઉત્પાદનાઃ(૧)

આંટી સાંખ્યાીઃ-

(ર)

ખાદી/પોલીવસ્ત્ર ઉત્પાદન ચો.મી....................................રૂ...................................

(૩)

ચાલુ વર્ડન ુ ાં એનપ્રલથી અત્યાર સુધીનુ ાં માસવાર આંટી ઉત્પાદન/ખાદી-પોલીવસ્ત્ર
ઉત્પાદન.( માદહતી અલગ આપવી)

(૯)

૧.

જે ગામમાાં ચરખા શરૂ કરવાના છે તે ગામમાાં અન્દ્ય કોઇ સાંસ્થાના ચરખા ચાલતા હોય તે
અંગેની નવગત જણાવવી,ચરખા ચાલત ન હોય તો તે મતલબનો ગ્રામ પાંચાયતનો દાખલો
રજુ કરવો.

૨.

સાંસ્થા કઇ બેંકમાાંથી વકીંગ ફાંર્ની રકમ લેવા ઇચ્છે છે તેનો સાંમનતપત્ર સાથે જોર્વો.સાંસ્થાને
બોર્ડ તરફથી કે બેંકમાાંથી વ.ફાંર્ ન મળી શકે તો પણ અંબર એકમ ચલાવશે તે બાબતનુ ાં
સાંમનતપત્ર તેમજ તે અંગેના નાણાાં કયા સાધનોમાાંથી ઉભા કરી કામગીરી ગોઠવવાના છે
તેના આધારદ સાથેની નવગત રજ કરવી.

(૧૦)

સાંસ્થાએ છે લ્લા કયા વર્ડના ઓર્ીટેર્ દહસાબો બોર્ડ માાં રજ કયાડ છે તેની નવગત.

(૧૧)

બાંધારણની જોગવાઇ અનુસાર બોર્ડ સાથે આથીક લેવર્-દે વર્ તેમજ લોન-સહાય કરારપત્રકો સહી
કરવા જેને સત્તા અનધકાર આપેલ હોય તેન ુ ાં નામ,સહીનો નમનો અને ઠરાવની નકલ જોર્વી.
ુ
પ્રમખ

/

મંત્રી

સંતર્થાનો ધસકકો,

STAMP PAPER & SIGNED BY THE BENEFICIARY AND NOTARISED
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I …………………………………………………………………S/O, D/O, W/O OF SHRI / SMT. / PROP / M.S.
…………………………………………….

AGE

……………………………

YEARS

PERMANENT

/

RESIDENT OF ………………………… TAL …………………….. DIST. ……………………………….. I
SOLEMNY DECLARE THAT THE INFORMATION SUBMIT TED BY ME ON ACCOUNT OF MY
APPLICATION FOR AVAILING LOAN AND MARGIN MONEY UNCER PMEGP IS CORRECT IN ALL
RESPECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF, FURTHER I DECLARE THAT :
1) I HAVE NO LIABILITY PENDING AGAINST ME FOR ANY GOVT. DEPARTMENT / CO.
OPERATIVE SOCIETY AND INDIVIDUAL FIRMS AS WELL AS THERE IS NO ANY TRIAL
PENDING OR UNDER CONSIDERATION WITH CRIME OR FRAUD.
2) I AM NOT A GOVERNMENT SERVANT.
3) I AM THE SOLE PROPRIETOR CONCERNED OF THE ABOVE SAID FIRM AND THERE IS NO
PARTNER IN THIS FIRM.
4) I AM NOT A DEFAULTER OF ANY FINANCIAL INSTITUTION INCLUDING KVIC, KVIB AND
DIC.
5) I AM APPLYING FOR LOAN UNDER PMEGP.
6) I WILL SET UP THE UNIT IN THE RURAL AREA CERTIFIED BY THE REVENUE
DEPARTMENT IN THE VILLAGE …………………………….. POST ……………………. DIST
………………………. STATE ………………………..
7) I WILL SET UP A NEW UNIT AFTER GETTING LOAN FROM BANK UNDER PRIME
MINISTER’S EMPLOYMENT GENERATION PROGRAMME AND WILL NOT MANUPULATE IN
ANY RESPECT WITH OLD UNIT.
8) I WILL ABIDE COMPLETELY BY THE RULES AND REGULATIONS LAID DOWN UNDER THE
PMEGP.

9) I WILL ALLOW AND CO-OPERATE WITH KVIC, KVIB AND DIC OFFICALS TO INSPECT MY
UNIT INSTALLED UNDER PMEGP SCHEME OF KVIC AND DURING THE INSPECTION IF
THERE IS ANY IRREGULARITY OR MANIPULATION FOUND BY THE OFFICIALS, THE KVIC /
KVIB / DIC WILL HAE FULL AUTHORITY TO RECOVER THE MARGIN MONEY WITH
INTEREST FROM ME.
10) I WILL USE THE LOAN AMOUNT UNDER PEMGP FOR SETTING UP THE UNIT FOR WHICH
IS TAKEN AND WILL NOT MISUTILISE IT.
11) I WILL SUBMIT THE PROGRESS REPORT OF THE UNIT SET UP UNDER PMEGP
REGULARLY IN TIME WITHOUT FAIL.
12) I WILL BE FULLY RESPONSIBLE FOR ANY TYPE OF MISUTILISATION OF THE LOAN
UNDER PMEGP.
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13) MYSELF OR ANY OF MY FAMILY MEMBERS HAVE NOT AVAILED ANY FINANCIAL
ASSISTANCE OR MARGIN MONEY UNDER KVIC / KVIB / DIC UNDER PMEGP.
14) I HAVE NOT AVAILED / APPLIED FOR ANY SUBSIDY FROM ANY OTHER DEPARTMENT
FOR THE PROPOSED UNIT.
15) THAT THE DOCUMENT / CERTIFICATE ARE SUBMITTED TO KVIC ALONGWITH PROJECT
REPORT ARE TRUE TO BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF AND, IF ANY
INFORMATION FURNISHED / DOCUMENTS SUBMITTED IS FOUND FALSE OR FORGED, I
SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL CONSEQUENCED ANY MY LOAN MARGIN MONEY
RELEASED TO ME BY BANK AND KVIC, KVIB & DIC MAY BE RECOVERED AS PER RULES.

(D E P O N E N T)

WITNESS
Name & Address
(1) …………………………………………..
(2) …………………………………………..

ANNEXURE – “E”
TO BE STAMPED AS AN AGREEMENT
AS PER THE STATE STAMPACT IN FORCE
“Presently Rs. 100-00”
LETTER OF UNDERTAKING TO BE SIGNED BY THE BORROWER FINANCE
UNDER KVIC – PMEGP
To,
The Branch Manager,
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
LOAN SANCTIONED UNDER THE PMEGP OF THE KVIC

FOR

(ACTIVITY)

website Updation 14-15

I/We have been sanctioned with a loan for Rs. ________________________

(Rupees

______________________________________) on ___________________ for which necessary documents have
been executed by me/us. I/We shall become eligible for Margin Money Assistance of

Rs.

______________ (Rupees _________________________________________) under the above scheme only after
KVIC approve my/our eligibility for the Margin Money. Pending approval & admission of the claim by KVIC
the Margin Money Subsidy amount may be retained in a Term Deposit Account with the Bank in my/our
name for three years with lien marked for the loan sanctioned. In case of non-admission/non approval of
claim by KVIC the Bank shall be entitled to.
(a) Refund the subsidy in full to the KVIC.
(b) To convert the sanction into one or the other of its schemes at its sole discretion without any further
reference to me in this regard.
(c) I further undertake to bind myself and abide by the decisions/actions taken by the Bank in this
regard as aforesaid.
Yours faithfully,
Date :
Signature of Borrower
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