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રા ય

ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ

મા હતી મેળવવાના અિધકાર – 2005, કલમ – 4(2)(1)
ભાગ-1
રા ય
1.1

ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદના કાય અને ફરજો

હ :ુ
રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થા ગર્ામ િવકાસના કાયર્કર્મોને અસરકારક રીતે અમલમાં મુકવા માટે

ં ીક પર્વ ૃિ
રાજ્ય તરની તાલીમ અને આનુષગ
વાય

માટેની સવ ચ્ચ વાય

સં થા છે . આ સં થા સને-૨૯/૨/૯૬

છે . ધી બોમ્બે પિબ્લક ટર્ ટ એક્ટ ૧૯૫૦ તથા સોસાયટી રજી. એક્ટ Ð ૧૮૬૦ હેઠળ ન ધાયેલ છે . આ

સં થા સરદાર પટેલ લોક્પર્શાસન સં થા સાથે વહીવટી રીતે સંકળાયેલ છે . જયારે સંયક્ુ ત િનયામક
(એસઆઈઆરડી) તમામ બાબતોનું મોનીટરીંગ અને સંકલન કરે છે .
આ સં થાના મુખ્ય વડા તરીકે મહાિનદેર્ શક, સરદાર પટે લ લોક્પર્શાસન સં થા, અમદાવાદ છે . આ
સં થા ારા પર્િતવષર્ અંદા

૧૫૦ થી ૨૦૦ તાલીમ કાયર્કર્મોનું આયોજન કરવામાં આવે છે . અને અંદાજીત

૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ ગર્ામ િવકાસને સંલગ્ન અિધકારી ી, કમર્ચારીઓ તથા વૈિચ્છક સં થાના પદાિધકારી ીઓ,
ગર્ામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયતના પદાિધકારીઓને તાલીમ આપવાનો આ સં થાનો હેત ુ છે તથા ગર્ામ
િવકાસને લગતા મ ૂ યાંકન, વકર્શોપ, સેિમનાર, રીસચર્, પર્ો ક્ટ ારા તાલીમ આપે છે .
1. સં થા

ારા હાથ ધરવામાં આવનારી તાલીમનો પર્કાર અને સંશોધન કાયર્કર્મો અંગે માગર્દશર્ક

નીિત નક્કી કરવી.
2. ગર્ામ િવકાસની યોજનાઓના અમલીકરણ માટે

ઓની સીધી જવાબદારી છે તેવા િનમાયેલા

અિધકારીઓને તાલીમ આપવી. આઈ.આર.ડી.પી. હેઠળ કામ કરતા બેંક અિધકારીઓ, અન્ય આવી
યોજનાઓ અને ગર્ામ િવકાસની કોઈ પણ પર્વ ૃિ ઓ સાથે સંકળાયેલ િબન સરકારી સં થાઓના
કાયર્કરોને તાલીમ આપવાનું

ઓને જ રી છે તેવાઓને તાલીમ આપવી.

3. આવી તાલીમની આવ યકતા શોધી કાઢવી અને તેની સંરચના ઘડવી અને આવા તાલીમ કાયર્કર્મ
તૈયાર કરી કે જ િરયાત પર્માણે તાલીમ કાયર્કર્મનાં િશિબર / કાયર્શાળા, અભ્યાસ, પર્વાસનું
આયોજન કરવા માટે માગર્દશર્ન આપવુ.ં
4. વષર્ દરિમયાન ચલાવવાનાં અભ્યાસકર્મોની, ચોક્કસ સંખ્યા, મુદત મુકરર કરવી અને મંજુર
કરવી.
5. મંડળી માટે ઉપલબ્ધ હેત ુ માટે ખચર્ના અંદાજપતર્ અંગેની દરખા તો તૈયાર કરવી અને મંજુર
કરવી અને મંડળી કુશળતાપ ૂવક
ર્ તથા અસરકારક રીતે કામ કરી શકે તે માટેના નાણાંકીય સ ા
આપવી.
6. અનુદાન / દાનની આવક મંજુર કરવી.
7. િવ

િવ ાલય કે સંશોધન સં થાઓ સાથે સંકલન અને માન્યતા પર્ાપ્ત કરવી

થી તેના ફેલોશીપ

ધરાવનારાઓ માટે પદવી કે પર્માણપતર્ માટે અનુદાન મેળવી શકાય.
8. રાજ્ય સરકારની મંજુરી મ યા બાદ િવદે શી િવ

િવ ાલય કે સંશોધન સં થા સાથે િવિનમય

કાયર્કર્મ શરુ કરવા.
9. સં થાની િવકાસ, િવ તરણ, આયોજન તૈયાર કરવા તથા તે મંજુર કરવા.
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10.કમર્ચારીની િનયુિક્ત તથા તેમની ઉપર દે ખરે ખ રાખનાર સ ાધીશની િનમણુકં અંગે િનણર્ય કરવા
તથા તેને મંજુર કરવા.
1.2

પીપા સાથે મ ર સોસાયટીઝ રજી ટર્ેશન એક્ટ Ð ૧૮૬૦ નાં કલમ-(૨) હેઠળ જ રી સં થાનો
વહીવટી બાબતોની જવાબદારી સ પવામાં આવેલ છે . તે કારોબારી સિમિત અને ગવર્નીંગ બોડીના
સભ્યોના નામ સરનામાં અને હો ા નીચે પર્માણે છે .

1.3

1.

ગવર્નીંગ બોડીના સભ્યના નામ પારા ૧.૬.૧ માં દશાર્વેલ છે .

2.

ગવર્નીંગ બોડીના સભ્યના નામ પારા ૧.૬.૨ માં દશાર્વેલ છે .

મેમોર ડમ ઓફ એસોિસએશન

તાવના: રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થાની થાપના ગર્ામ િવકાસની પર્વ ૃિ ઓ સાથે સંકળાયેલાઓની તાલીમ
આપવાના હેત ુથી ગુજરાત સરકારના સહયોગથી થઈ છે . તાલીમ પર્વ ૃિ ઓને ઘિન ટ
બનાવવામાં ઘણી પર્ગિત થઇ છે , પરં ત ુ હજુ મ ૂળભ ૂત સાધનો

વા કે અપ ૂરતી સુિવધાઓ અને

કોર ફેક ટી તાલીમ માટેનાં સાધનોની અછત, નબળી પર્ાથિમક સગવડતાઓ નાણાં અને યોગ્ય
વહીવટનો અભાવ વગેરેની ઉણપ છે . પર્વતર્માન

ોતો અને સાધનોના મહ મ ઉપયોગ માટે

તાલીમ સં થાને સુદઢ બનાવીને તાલીમ પર્વ ૃિ ઓ ઘિન ટ બનાવવાનું આથી જ રી બન્યુ.ં આથી
ભારત સરકાર

ારા સ ૂચવાયેલ માગર્દિશર્કા પર્માણે રાજ્ય સરકારે રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થાને

મંડળીની ન ધણીના અિધિનયમ-૧૮૬૦ હેઠળ ન ધણી કરાવવામાં આવેલ છે .
1.

મંડળી (સોસાયટી ઇન્ ટીટયુશનનું નામ)

: રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થા

2.

કાયર્ક્ષેતર્:

: સમગર્ ગુજરાત અને જ રીયાતના
સંજોગોમાં સમગર્ રા ટર્

3.

ન ધાયેલી કચેરી(રજી ટડર્ ઓફીસ)નું સરનામું

: સરદાર પટે લ સજ્ય વહીવટી ભવન,
ઈસરો સામે, સેટેલાઈટ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (ગુજરાત)

4.

ઉ ે શો અને પર્વ ૃિ ઓ

: સં થાના ઉ ે શો અને પર્વ ૃિ ઓ નીચે
મુજબ છે .

1)

સં થા

ારા હાથ ધરવામાં આવનારી તાલીમનો પર્કાર અને સંશોધન કાયર્કર્મો અંગે

માગદ
ર્ શર્ક નીિત નક્કી કરવી.
2)

ગર્ામ િવકાસની યોજનાઓનાં અમલીકરણ માટે

ઓની સીધી જવાબદારી છે તેવા

િનમાયેલા અિધકારીઓને તાલીમ આપવી. (ગર્ામ િવકાસની યોજનામાં) કામ કરતા બેંક
અિધકારીઓ, અન્ય આવી યોજનાઓ અને ગર્ામ િવકાસની કોઈ પણ પર્વ ૃિ ઓ સાથે
સંકળાયેલ િબન સરકારી સં થાઓના કાયર્કરોને તાલીમ આપવાનું

ઓને જ રી છે

તેવાઓને તાલીમ આપવી.
3)

આવી તાલીમની આવ યકતા શોધી કાઢવી અને તેની સં થાના ઘડવી અને આવા તાલીમ
કાયર્કર્મ તૈયાર કરી કે જ િરયાત પર્માણે તાલીમ કાયર્કર્મનાં િશિબર / કાયર્શાળા, અભ્યાસ,
પર્વાસનું આયોજન કરવા માટે માગદ
ર્ શર્ન આપવુ.ં

4)

વષર્ દરિમયાન ચલાવવાનાં અભ્યાસકર્મોની, ચોક્કસ સંખ્યા, મુદત મુકરર કરવી અને મંજુર
કરવી.
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5)

મંડળી માટે ઉપરોક્ત હેત ુ માટે ખચર્ના અંદાજપતર્ અંગેની દરખા તો તૈયાર કરવી અને
મંજુર કરવી અને મંડળી કુશળતાપુવર્ક તથા અસરકારક રીતે કામ કરી શકે તે માટેના
નાણાંકીય સ ા આપવી.

6)

અનુદાન / દાનની આવક મંજુર કરવી.

7)

િવ

િવ ાલય કે સંશોધન સં થાઓ સાથે સંકલન અને માન્યતા પર્ાપ્ત કરવી

થી તેના

ફેલોશીપ ધરાવનારાઓ માટે પદવી કે પર્માણપતર્ માટે અનુદાન મેળવી શકાય.
8)

રાજ્ય સરકારની મંજુરી મ યા બાદ િવદે શી િવ

િવ ાલય કે સંશોધન સં થા સાથે

િવિનમય કાયર્કર્મ શરુ કરવા.
9)

સં થાની િવકાસ, િવ તરણ, આયોજન તૈયાર કરવા તથા તે મંજુર કરવા.

કમર્ચારીની િનયુિક્ત તથા તેમની ઉપર દે ખરે ખ રાખનાર સ ાધીશની િનમણુકં અંગે િનણર્ય કરવા
તથા તેને મંજુર કરવા. સોસાયટીઝ રજી ટર્ે શન એક્ટ Ð ૧૮૬૦ નાં કલમ-(૨) હેઠળ જ રી સં થાનો
વહીવટી બાબતોની જવાબદારી સ પવામાં આવેલ છે . તે કારોબારી સિમિત અને ગવર્નીંગ બોડીના
સભ્યોના નામ સરનામાં અને હો ા નીચે પર્માણે છે .
1.

ડૉ. એ.ડબ યુ.પી.ડેવીડ, (આઈ.એ.એસ.)
અિધક મુખ્ય સિચવ ી, (ગર્ામ િવકાસ)
કૃિષ સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ, ગાંધીનગર

2.

ી

સભ્ય

.આર.મોદી

મુખ્ય સિચવ ી, (ગર્ામ િવકાસ)
કૃિષ સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ, ગાંધીનગર
3.

સભ્ય

ી અરિવંદ જોષી
મેનેજીંગ ડાયરે ક્ટર
ગુજરાત રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર

4.

ી એસ. જગદીશન (આઈ.એ.એસ.)
એડીશનલ કિમ ર ી, રલ ડેવલ
ે ોપમેન્ટ, ગાંધીનગર

5.

સભ્ય

ી આર. એસ. પટેલ
િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, મહેસાણા

7.

સભ્ય

ી વી.વી. પર્જાપિત
િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, અમદાવાદ

6.

સભ્ય

સભ્ય

ી આર.કે.સામા(આઇ.એફ.એસ.)
સંયકુ ત િનયામક ી, રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ
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અમો અમુક

યિકતઓ કે

ના નામ/સરનામા અતર્ે દશાર્વવામાં આ યા છે તે સોસાયટીઝ

રજી.એકટ-૧૮૬૦ અન્વયે મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશનને આિધન આ મંડળી ઈન્ ટીટયુશનની રચના કરવા
ઈચ્છીએ છીએ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------નામ / હો ો

સહી/-

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

ડાર્. એ.ડબ યુ. પી. ડેવીડ (આઇ.એ.એસ.)
અિધક મુખ્ય સિચવ ી, કૃિષ, સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ,
સિચવાલય, ગાંધીનગર

(ર)

ી

.આર.મોદી

નાયબ સિચવ ી(ગર્ામ િવકાસ) કૃિષ, સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ,
સિચવાલય, ગાંધીનગર
(૩)

ી અરિવંદ જોષી
મેનેજીંગ ડાયરે કટર, ગુજરાત રાજય ગર્ામ િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર

(૪)

ી એસ.જગદીશન(આઇ..એ.એસ.)
એડીશનલ કિમ ર(ગર્ામ િવકાસ) ગાંધીનગર

(૫)

ી વી. વી. પર્જાપિત
િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, અમદાવાદ

(૬)

ી આર.એસ.પટેલ
િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, મહેસાણા

(૭)

ી આર.કે.સામા (આઇ.એફ.એસ.)
સંયકુ ત િનયામક ી, રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ

સાક્ષીઓની સહી/૧. --------------------------------------૨. -------------------------------------ખરી નકલ
સહી
(ભરત

. પાઠક)

િનયામક,
રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થા,
ગાંધીનગર
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રાજય
૧)

ામ િવકાસ સં થા

ુ રાત ંુ બંધારણ
જ

અથર્ઘટન : ધારાધોરણ મુજબ નીચે મુજબના શબ્દોનું અથર્ઘટન નીચે મુજબ થશે િસવાય કે આ
િવષય કે સંદભર્ પર્માણે ન હોય
(અ)

!મંડળી! (સોસાયટી ઈન્ ટીટયુશન) એટલે રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા

(બ)

ગવર્નીંગ બોડી એટલે આ ધારા ધોરણ મુજબ

ની રચના કરવામાં આવી હોય તે

વહીવટીતંતર્

ર)

(ક)

!! અધ્યક્ષ !! એટલે આ ધારાધોરણ મુજબ મંડળી (ઈન્ ટીટયુશન)નાં અધ્યક્ષ

(ડ)

!! સિચવ !! એટલે આ ધારાધોરણ મુજબ મંડળીના સભ્યસિચવ ી

મંડળી (ઈન્ ટીટયુશન)ના સભ્યો :

ન ધણી કરાવવા માટે નીચે મુજબનાં સભ્યો મંડળીમાં રહેશે. (

તે સમયે )

------------------------------------------------------------------------------------------------------કર્મ

હો ાની એ િનયુિકત

સોસાયટીનો હો ો

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

ડાર્. એ.ડબ યુ.પી.ડેવીડ (આઇ.એ.એસ.)

સભ્ય

અિધક મુખ્ય સિચવ ી, કૃિષ, સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ,
સિચવાલય, ગાંધીનગર
(ર)

ી

.આર.મોદી

સભ્ય

નાયબ સિચવ ી(ગર્ામ િવકાસ) કૃિષ, સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ,
સિચવાલય, ગાંધીનગર
(૩)

ી અરિવંદ જોષી

સભ્ય

મેનેજીંગ ડાયરે કટર, ગુજરાત રાજય ગર્ામ િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર
(૪)

ી એસ.જગદીશન(આઇ..એ.એસ.)

સભ્ય

એડીશનલ કિમ ર(ગર્ામ િવકાસ) ગાંધીનગર
(૫)

ી વી. વી. પર્જાપિત

સભ્ય

િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, અમદાવાદ
(૬)

ી આર.એસ.પટેલ

સભ્ય

િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, મહેસાણા
(૭)

ી આર.કે.સામા (આઇ.એફ.એસ.)

સભ્ય સિચવ

સંયકુ ત િનયામક ી, રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ
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૩)

યિકત મંડળીના સભ્ય છે તે તેનાં હો ાની એ

મંડળીની મીટીંગમાં હાજરી ન આપી શકે તે

તેનાં થાને અન્ય યિકતને િનયુકત કરી કરશે અને આ રીતે િનમાયેલા યિકત તે મીટીંગમાં હાજરી
આપી શકશે. આવી યિકત મીટીંગની કાયર્વાહીમાં ભાગ લઇ શકશે.

માટે તેની િનયુિકત કરવામાં

આવી હોય તેને મત આપવાનો અિધકાર રહેશે.
૪)

મંડળી તેની ન ધાયેલી કચેરીમાં સભ્યોની યાદી રાખશે અને તે યાદીમાં દરે ક સભ્યે સહી કરવાની
રહેશે તથા તેમના હો ા અને સરનામા દશાર્વવાના રહેશે.

પ)

મંડળીના સભ્યોની તે જવાબદારી રહેશે કે તેઓના સરનામા અથવા હો ામાં કોઇ ફેરફાર થાય તો
તેની જાણ સભ્યસિચવ ીને કરવાની રહેશે.

૬)

મંડળીના રજી ટરમાં સભ્યપદની નીચે મુજબની િવગતો ન ધશે.
(અ) દરે ક સભ્યોના નામ અને સરનામા
(બ) સભ્ય તરીકે દાખલ થયાની તારીખ
(ક) સભ્યપદ રદ થયા તારીખ કે સભ્ય તરીકે બંધ થયાની તારીખ

૭)

યિકતએ મંડળીના મેમોરે ન્ડમ ઓફ આટ ક સમાં સહી કરી હશે તેઓ સોસાયટીમાં દાખલ થયેલ
પર્થમ સભ્ય ગણાશે

૮)

મંડળીના સભ્ય સરકારની મંજુરીને આિધન નવા સભ્યોને દાખલ કરી શકશે.

૯)

જયારે કોઇ યિકત તેના હો ાની એ મંડળીની સભ્ય બને કે િનમણુકં મેળવે કે તેની િનયુિકત માટે
ભલામણ થઇ હોય અને તે જયારે હો ો છોડી દે ત્યારથી તેન ું સભ્યપદ રદ થશે અને આ ખાલી
પડેલ જગ્યાએ તે હો ો ધરાવતી અન્ય યિકતને િનમણુકં આપવામાં આવશે અને તે આપોઆપ
મંડળીની સભ્ય બનશે.

૧૦)

જયારે કોઇ સભ્યની મંડળીના સભ્યપદે થી રાજીનામું આપવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તેણે સભ્ય
સિચવ ીને સંબોધીને રાજીનામું લખવાનું રહેશે અને તેને પર્ ત ુત કરવાનું રહેશે. આ રાજીનામાનો
અમલ મંડળીના અધ્યક્ષ ી જયારથી વીકારશે ત્યારથી થશે.

૧૧)

મંડળીના સભ્યપદમાં કોઇપણ ખાલી જગા પડશે તો િવનંતીથી કે આ ધારાધોરણની કલમ(૬)
મુજબ કે અન્યથા િનમણુકં ારા અમલી સ ાિધકારી ારા કરવામાં આવેલ ભલામણ મુજબ િનયુિકત
કરી તે જગ્યા ભરી શકાશે.

૧ર)

કોઇ યિકત તેનો હો ો ધરાવતી હોય તે કારણસર મંડળી (સં થા) નો સભ્ય થવા માટે ની પાતર્તા
ધરાવતી હોય અને તેન ું મંડળી (સં થા) માં પર્િતિનિધત્વ ન હોય તો પણ મંડળી (સં થા) તેની
કામગીરી કરશે. કોઇ જગ્યા ખાલી હોવાના કારણસર અથવા કોઇ સભ્યોની િનમણુકં કોઇ ખામીયુકત
હોય એ કારણસર મંડળી(સં થા) ની કાયર્વાહી રદબાતલ ગણી શકશે નિહ.

૧૩)

મંડળ ની (ગવન ગ બોડ ) નીચે
(૧)

ુ બ રહશે. ( થાપના સમયે )
જ

ી એસ. કે. શેલત (આઇ.એ.એસ.)

અધ્યક્ષ

મુખ્ય સિચવ ી
(ર)

ડાર્. એ.ડબ યુ.પી.ડેવીડ(આઇ.એ.એસ.)

સભ્ય

અિધક મુખ્ય સિચવ ી (ગર્ામ િવકાસ)
કૃિષ અને સહકાર િવભાગ અને ગર્ામ િવકાસ
(૩)

ી કુન્દનલાલ (આઇ.એ.એસ.)

સભ્ય

િનયામક, રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ
(૪)

ી એ.સી.જોષી (આઇ.એ.એસ)
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િવકાસ કિમ ર ી, ગુજરાત રાજય
(પ)

ી આર.એલ.જાવા (આઇ.એફ.એસ.)

સભ્ય

મુખ્ય વન સંરક્ષક ી, તાલીમ સંયોજક
(૬)

ી

.આર.મોદી

સભ્ય

નાયબ સિચવ ી(ગર્ામ િવકાસ)
કૃિષ, સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ,સિચવાલય, ગાંધીનગર
(૭)

સભ્ય

ી બી.પી.મીના(આઇ.એ.એસ.)
મેનેજીંગ ડીરે કટર ી,
ગુજરાત રાજય જમીન િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર

(૮)

ી અરિવંદ જોષી

સભ્ય

મેનેજીંગ ડાયરે કટર, ગુજરાત રાજય ગર્ામ િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર
(૯)

ી એસ.જગદીશન(આઇ.એ.એસ.)

સભ્ય

એડીશનલ કિમ ર(ગર્ામ િવકાસ) ગાંધીનગર
(૧૦)

ી વી. વી. પર્જાપિત સભ્ય
િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, અમદાવાદ

(૧૧)

ી આર.એસ.પટેલ

સભ્ય

િનયામક ી, જી લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી,મહેસાણા
(૧૨)

વૈિચ્છક સં થાના પર્િતિનિધ અને ગવર્નીંગ

(૧૩)

બોડીની આગામી મીટીંગમાં નકકી કરવમાં આવશે

(૧૪)

( ી આર.કે.સામા) (આઇ.એફ.એસ.)

સભ્ય
સભ્ય સિચવ

સંયકુ ત િનયામક ી(ગર્ામ િવકાસ)
રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ
(૧૫)

મંડળીમાં સભ્ય સિચવ તરીકે સંયકુ ત િનયામક (ગર્ામ િવકાસ) રહેશે અને સં થાના
વહીવટને લગતી સઘળી સ ા તેઓને હ તક રહેશે.

(૧૬)

રાજય સરકાર મંડળી પાસેથી તેના હાથ ધરવામાં આવેલ કે હાથ ધરાનાર કાયર્કર્મોને
લગતી તમામ બાબતો અંગે માિહતી સલાહ અને સહકાર માંગી શકશે.

(૧૭)

ગવર્નીંગ બોડીની વષર્માં ઓછામાં ઓછી એકવાર મંડળીની પર્વ ૃિ ઓ િવશે ચચાર્-િવચારણા
કરવા માટે મળશે. આ ધારાધોરણ પર્માણે ઓછામાં ઓછા ચાર સભ્યોની હાજરીનું કોરમ
બનશે. કોરમ ન થતાં બેઠક રદ થાય તો સભ્ય સિચવે તાકીદે બીજી બેઠક બોલાવવાની
રહેશે. કારોબારી સિમિતની દરે ક બેઠકમાં અધ્યક્ષ પર્મુખ

થાને રહેશે અને તેની

ગેરહાજરીમાં હાજર રહેલ સભ્યો તેમનામાંથી એક સભ્યને પસંદ કરશે

કારોબારી

સિમિતની બેઠકના પર્મુખ થાને રહેશે.
(૧૮)

જો સંજોગો ઉભા થાય તો કોઇ બાબત અંગે સભ્યને પિરપતર્

ારા જાણ કરવામાં આવશે

અને આ પિરપતર્થી કરાવેલ કોઇ ઠરાવમાં બહમ
ુ તી સભ્યો મંજુર કરી સહી કરશે તે
ગવર્નીંગ બોડીની બેઠકમાં

રીતે ઠરાવ પસાર થાય તે રીતે જ પસાર થયેલ ગણાશે,

પરં ત ુ ગવર્નીંગ બોડી ઓછામાં ઓછા એક ત ૃિ યાંશ સભ્યોએ આ ઠરાવ પર પોતાનો
અિભપર્ાયો ન ધ્યા હોવા જોઇએ.
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(૧૯)

ગવર્નીંગ બોડીની સ ાઓ :
રાજય સરકારે આપેલી ગર્ાન્ટમાંથી કરવામાં આવતા ખચર્ બાબતે રાજય સરકારે વખતો
વખત નકકી કરે લી મયાર્દાઓ િસવાય.અતર્ે િનિદર્ ઠપણે જોગવાઇ કરવામાં આવી હોય, તે
િસવાય અને

ને અંગે મંડળી(સં થા) ની સામાન્ય સભાની મંજુરી હોય તે અથવા મંડળી

(સં થા)નો ઉ ે ય પાર પાડવા માટેના પિરણામે કે આનુષાંિગક પર્કારની હોય તે તમામ
ફરજો, કામગીરીઓ અને અિધકારી હોય તેને માતર્ ગવર્નીંગ બોડી વાપરશે અથવા
ભોગવશે.
(૨૦)

ખાસ કરીને સામાન્ય રીતે ગવર્નીંગ બોડી

ારા બંધારણની જોગવાઇઓ પરત્વે કોઇપણ

પક્ષપાત િવના ઠરાવવામાં આવે છે કે,
(અ)

સોસાયટીઝ રજી ટર્ે શન એકટ-૧૮૬૦ ની જોગવાઇઓને આિધન મંડળીની વહીવટી
અને યવ થાને લગતી કોઇપણ બાબતો પેટા પરત્વે પેટા િનયમો બનાવી શકાશે.
સુધારા કરી શકાશે, ફેરફાર કરી શકાશે કે રદ કરી શકાશે.

(બ)

મંડળીના સભ્ય સિચવ ી

ારા વખતો વખત સુચવવામાં આવતા વાિષર્ક

અંદાજપતર્ અંગે જ રી / આનુષાંિગક ફેરફારો અંગેિવચારી શકશે અને યોગ્ય લાગે
તો આવા ફેરફારો પર િવચાર િવમશર્ હાથ ધરી િનણર્ય લઇ શકશે.
(ક)

અનુદાન, સખાવત, વીકારી શકશે કે યોગ્ય લાગે તો અનુદાન આપી શકશે.

(ડ)

આના િસવાયની અન્ય સ ાઓ યોગ્ય લાગે તે પર્માણે અધ્યક્ષ ી, સિચવ ી કે
અન્ય સ ાિધશોને આથી શકશે.

(ઈ)

જ રીયાત પર્માણે આવા હેત ુઓ માટે સિમિત, બોડર્ કે પેટા સિમિતઓ િનયુકત કરી
શકશે કે તેને દુર કરી શકશે.

(ફ)

મંડળીના ઉ ે ય પાર પાડવા માટે જ રી તમામ કામગીરી સામાન્ય રીતે કરી શકશે
કે કારોબારી સિમિતને આપવામાં આવેલ સોસાયટીની જોગવાઇઓને આિધન
કોઇપણ કામગીરી કરવી કે િનયમ કે ધારો પસાર કરશે કે જયારે કારોબારી સિમિત
કે અન્ય સ ાધીશોને સ ા આપવામાં આવી હોય અને મંડળીના ઉ ે શથી િવરુ માં
ના હોય તેવી કામગીરી કરી શકશે.

૨૧)

ગવર્નીંગ બોડીની કાયર્વાહી : ગુજરાત સરકારના મુખ્ય સિચવ ી ગવર્નીંગ બોડીના અધ્યક્ષ
રહેશે અને તેની તમામ િમટીંગોના પર્મુખ થાને રહેશે. તેમની ગેરહાજરીમાં હાજર રહેલ
સભ્યો (સભ્ય સિચવ િસવાયના) કોઇપણ એક સભ્યની આવી િમટીંગના પર્મુખ થાને વરણી
કરશે.

૨૨)

અધ્યક્ષ ી પોતે તમામ સભ્યોને ઓછામાં ઓછા ૧૫ િદવસની લેિખત નોટીસ આપીને
કારોબારી સિમતીની મીટીંગમાં બોલાવી શકશે કે પોતાની સહીથી લેિખત રીતે હાજર થવા
જણાવી શકશે.

૨૩)

અધ્યક્ષ ી પોતે મૌિખક રીતે કે પોતાની સહીથી લેિખત નોટીસ આપીને સભ્ય સિચવ ીને
જણાવશે કે તેઓ કારોબારી સિમતીની બેઠક બોલાવે અને આવી જાણ થયા બાદ સભ્ય
સિચવ ી બેઠક બોલાવવાની િવિધ હાથ ધરશે.
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૨૪)

કારોબારી સિમિતના આવા સભ્યને ૧ મત આપવાનો હકક રહેશે અને કોઇ પર્

અંગે સરખું

મતદાન થતું હોય તો પર્મુખ ીને કા ટીંગ વોટ આપવાનો હકક રહેશે.
૨૫)

કારોબારી સિમતી માટે કોઇપણ કામગીરી વખતે લેિખત ઠરાવ પિરપિતર્ત કરવાનો રહેશે.
આવા ઠરાવમાં બહુમતી સભ્યો સહી કરશે તો આ ઠરાવ કારોબારી સિમતીએ પસાર કરે લો
ગણાશે. પરં ત ુ આવા ઠરાવ પર કારોબારી સિમતીના ૧/૩ સભ્યોએ તેમના અિભપર્ાયની
ન ધ કરી હોવી જોઇએ.
વાિષક સામા ય સભા

૨૬)

મંડળી ઓછામાં ઓછા ૧૦ માસમાં એકવાર અને વધુમાં વધુ ૧૫ માસમાં વાિષર્ક સામાન્ય
સભા બોલાવશે. આ વાિષર્ક સભા સામાન્ય ગણાશે. મંડળીની અન્ય તમામ સભા િવશેષ
સામાન્ય સભા ગણાશે.

૨૭)

મંડળીની વાિષર્ક સામાન્ય સભામાં પાકું સરવૈય ું અને ઓડીટનો અહેવાલ મંજુરી માટે
મુકવામાં આવશે.

૨૮)

મંડળીની વાિષર્ક સામાન્ય સભામાં ઓછામાં ઓછી ચાર સભ્યોની હાજરીથી કોરમ થશે.
મંડળ

૨૯)

ંુ નાણાં ભંડોળ

મંડળીનું નાણાં ભંડોળ નીચે પર્માણે રહેશે.
કેન્દર્ સરકારમાંથી મળે લ અનુદાન
રાજય સરકારમાંથી તેના િનયત પર્માણ મુજબ (મેચીંગ) મળે લ અનુદાન અન્યથા
અ. રોકાણોમાંથી મળે લ આવક / ગર્ાન્ટ
બ. અન્ય સં થાઓ પાસેથી મળે લ ફાળો / અનુદાન
ક. અન્ય

૩૦)

ોતમાંથી મળે લ આવક

ગવર્નીંગ બોડી મંડળીના બેન્કર િનયુકત કરશે. મંડળીના તમામ નાણાં આ બેન્કમાં
મંડળીના ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવશે અને સભ્ય સિચવ ી તેઓને મળે લી સ ા
મુજબ સહીને આિધન માતર્ ચેકથી આ ખાતામાંથી તૈયાર કરી શકશે.

૩૧)

િહસાબો અને ઓડીટ :
ગવર્નીંગ બોડી

ારા િનયુકત કરાયેલ ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ

ારા મંડળીના િહસાબો, ઓિડટ

કરશે અને તેન ું બીજુ ઓિડટ ભારતના કોમ્પટર્ોલર અને ઓડીટર જનરલ

ારા કરાશે.

કારોબારી સિમતીના ધારાધોરણ અને રાજય સરકારની મંજુરીને આિધન રહીને ઓિડટ માટે
અપનાવવામાં આવનાર પ િ , િહસાબી યવ થા અને તેની સંભાળ તથા ઓડીટ માટેના
િહસાબો તૈયાર કરવામાં આવશે.
૩૨)

મંડળીએ કરે લ કાયર્વાહી તથા વષર્ ગવર્નીંગ બોડીએ દરિમયાન કરાયેલ કામગીરીની
વાિષર્ક અહેવાલ તેના સભ્યો અને ગુજરાત સરકારની જાણ માટે તૈયાર કરવાં આવશે.આ
અહેવાલ અને મંડળીનો ઓડીટ કરાયેલો િહસાબો વાિષર્ક સામાન્ય સભામાં મંડળી ારા રજુ
કરાશે.

૩૩)

વાિષર્ક સામાન્ય સભા થયા બાદ ૩૦ િદવસમાં વષર્ દરમ્યાન કરે લ કામગીરીનો અહેવાલ
મંડળીઓના રજી ટર્ાર ીને નીચે પર્માણે આપવામાં આવશે.
૧.

મંડળીની ગવર્નીંગ બોડીના સભ્યો અધ્યક્ષ ી, સભ્ય સિચવ ી અને અન્ય હો ે દારો
નામ/સરનામા સાથેની સુિચ

૨.

ગત વષર્ની ઓડીટ િરપોટર્
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૩.

ઓડીટરે પર્માિણત કરે લ ઓડીટ રીપોટર્ અને પાકા સરવૈયાની કોપી.

આ સુિચ અને વાિષર્ક અહેવાલ અધ્યક્ષ ી અને સભ્ય સિચવ ી

ારા પર્માિણત કરવામાં

આવશે.
૩૪)

ગવર્નીંગ બોડીના માળખામાં કોઇ ફેરફાર થાય કે અધ્યક્ષ કે હો ે દારોમાં કે સભ્ય
સિચવ ીમાં ગમે ત્યારે ગમે તે કારણસર ફેરફાર થાય તો આવા ફેરફાર અંગે ૩૦ િદવસમાં
મંડળીના રજી ટર્ારને જાણ કરવામાં આવશે.
મંડળ ની અ કયામતો / િમ કતો

૩૫)

મંડળીની તમામ િમ કતો ગવર્નીંગ બોડી હ તક રહેશે પરં ત ુ તે િમલકતો !! મંડળીની
િમલકતો !! તરીકે ગણવામાં આવશે.
ુ ી કાયવાહ અને દાવાઓ :
: મંડળ માટ ક તેની સામે કા ન

૩૬)

મંડળીના અધ્યક્ષ કે સભ્ય સિચવ ી કે અન્ય અિધકૃત હો ે દારો સામે કાન ૂની કાયવ
ર્ ાહી તેઓ
મંડળી વતી કરી શકશે.જો કોઇ ખાલી જગા પડે કે આ બાબતે અિધકૃત હો ે દારમાં ફેરફાર
થાય તો તેની સામે કાયર્વાહી થઇ શકશે નહીં.મંડળી સામે કોઇપણ કેસ કે કાયર્વાહીમાં કોઇ
યિકત કે અધ્યક્ષ ી, સિચવ ી કે અન્ય હો ે દારોની િમલકત સામે ચુકાદો કે હક
ુ મનો અમલ
કરી શકાશે. આ કાયદા હેઠળની પેટા કલમ-૩ માં મંડળીના અધ્યક્ષ, સભ્ય સિચવ ી કે
હો ે દારો ફોજદારી ગુન્હાથી ઉભી થયેલી જવાબદારીમાંથી મુકત નિહ રહે કે મંડળીની
િમલકતમાંથી કોઇ ભાગ પર કોઇ ગુન્હા માટે કોટર્ કરે લ દં ડ ભરપાઇ કરવા માટે ફાળો કે
ભાગ પર દાવો કરી શકશે નિહં.

૩૭)

મંડળીના કોઇપણ સભ્ય સાથે તેણે મંડળીની કોઇપણ િમલકતને નુકશાન કયુર્ હોય કે
મંડળીના િહત િહ સા કોઇપણ કાયર્ કયુર્ હોય તો તેની સામે મંડળી દાવો કરી શકશે કે તેની
સામે કાયદે સરના પગલા લઇ શકશે.

૩૮)

મંડળી તેની ન ધાયેલી કચેરીમાં િહસાબોના ચોપડા રાખશે કે દરે ક કામકાજની િનયિમત
ન ધ રાખશે,
અ.

નીચે પર્માણે છે .

મંડળીમાં થયેલ દરે ક નાણાંની આવક, અને તેને લગતા આવ યક પુરાવા અને
થયેલ તમામ ખચાર્ તથા તેના ઉ ે શો અને

હેત ુ માટે ખચર્ થયો હોય તેની

િવગત.
બ.
૩૯)

મંડળીની તમામ િમલકતો અને જવાબદારીઓ.

મંડળી તેના િહસાબો વષર્માં એકવાર માન્ય ઓિડટર પાસે ઓિડટ કરાવશે અને પાકુ
સરવૈય ું તૈયાર કરાવશે. ઓિડટર મંડળીની નાણાંકીય બાબતોને લગતી ચોકકસ પિરિ થિત
ુ કરશે. પાકા સરવૈયાની તર્ણ નકલ અને ઓિડટ
દશાર્વતો અહેવાલ તૈયાર કરી પર્ તત
અહેવાલને ઓિડટર પર્માિણત કરશે.
પ ટતા : માન્ય ઓિડટર એટલે ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટસ એકટ-૧૯૪૫ના અથર્ઘટનમાં આવે તે
ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ કે સોસાયટીના રજી ટર્ાર ી ારા માન્ય કરે લ યિકત.

૪૦)

ગવર્નીંગ બોડીના દરે ક સભ્યને મંડળી

ારા રખાયેલ િહસાબો અને રજી ટરો કે

મંડળી

ારા િનભાવવામાં આવે છે અને મંડળીની થયેલ બેઠકોની કાયર્ન ધો કચેરીમાં તપાસવાનો
હકક રહેશે.
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૪૧)

મંડળી બંધ થાય તો સભ્યોને તેમાંથી કોઇ નફો મળી શકશે નિહ. જો મંડળીની િમલકતના
િનકાલ કે પતાટ બાદ અને તેના દાવા કે જવાબદારીઓ પુરી થયા બાદ કોઇ અ કયામતો
બચશે તો તે મંડળીના સભ્યો કે તેમાંથી કોઇપણને તેની વહેંચણી કરી શકાશે નિહ, પરં ત ુ
સોસાયટીઝના રજી ટર્ાર ીની મંજુરીને આિધન રાજય સરકારના આદે શ મુજબ તેનો િનકાલ
કરવામાં આવશે.

નો ટ સો :
૪.૧

મંડળીના કોઇપણ સભ્યને નોટીસ આપવાની થાય તો તે યિકતગત રીતે હાથોહાથ કે સભ્યોના
દફતરમાં તેમના સરનામે કવરમાં બંધ કરીને ટપાલ ારામોકલવાની રહેશે.

૪.૨

કોઇપણ નોટીસ ટપાલ ારા મોકલવામાં આવી હોય તો

િદવસે ટપાલ કવર કે પેપર

માં નોટીસ

મુકવામાં આવી હોય તે અને પો ટ કરવામાં આવી હોય તે તારીખે મોકલી છે . તેમ ગણવામાં
આવશે અને આવી નોટીસ સાથેન ું કવર સાચા સરનામાં સાથે પો ટ ઓિફસમાં નાંખવામાં આવેલ
હોય તો નોટીસ મોક યાનો તે પ ૂરતો પુરાવો ગણવામાં આવશે.
૪.૩

રાજય સરકારની અગાઉથી મંજૂરી લીધા બાદજ મંડળી

ઉ ે શો માટે તેની

થાપના કરવામાં

આવી હોય તેમાં ફેરફાર નીચે મુજબ કરી શકાશે.
(અ)

જો મંડળીની ગવનીર્ગ બોડીને ઉ ે શોમાં ફેરફાર કે સુધારા કરવા અંગે, સભ્યો સમક્ષ
લેિખત રીતે છાપીને દરખા ત પર્ ત ૃત કરવામાં આવી હોય.

(બ)

જો મંડળી તેના ધારા ધોરણ મુજબ આ દરખા ત અંગે ચચાર્ કરવા માટે ખાસ સાધારણ
સભા બોલાવશે.

(ક)

જો આવો અહેવાલ મંડળીના દરે ક સભ્યોને ખાસ સાધારણ સભાના ૧૪ ચોખ્ખા િદવસ
અગાઉ ટપાલ ારા મોકલવામાં આવેલ હોય.

(ડ)

જો આવી દરખા ત મંડળીની ખાસ સાધારણ સભામાં હાજર સભ્યોમાંથી ૩/૪ સભ્યો ારા
બહમ
ુ તીથી પસાર કરવામાં આવી હોય.

(ઇ)

ગવનીર્ગ બોડી

ારા આજ કારણસર અગાઉ બોલાવવામાં આવેલ બેઠકના ૧ મિહના બાદ

બીજી ખાસ સાધારણ સભામાં હાજર રહેલ સભ્યો

ારા ૩/૪ મતોથી મતદાનથી મંજુર

કરવામાં આવેલ હોય.
૪.૪

િનયત રીતે બોલાવવામાં આવેલ બેઠકમાં મંડળીના ધારા ધોરણમાં હાજર રહેલા સભ્યોમાંથી
બહમ
ુ તી સભ્યો

ારા, કોઇપણ સમયે ફેરફાર કરી શકાશે, અને આવા સુધારે લા ધારા ધોરણો

સોસાયટીઝ એકટ ૧૮૬૦ની જોગવાઇઓ મુજબ અમલમાં આવેલા ગણાશે.
૪.૫

ઉપર દશાર્વેલ કોઇપણ કલમના અથર્ઘટનનો પર્

ઉપિ થત થાય તેવા સંજોગોમાં મ ૂળ અંગર્ેજી

મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન અને રુ સ એન્ડ રે ગ્યુલેશનને આધારીત ગણવામાં આવશે.
ખરી નકલઃ
સહી
(ભરત
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િનયામક,
રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થા,
ગાંધીનગર
Ñ Ñ સંમિતપ કÑ Ñ
રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ
સરદાર પટે લ લોકપર્શાસન સં થા,
ઈસરો સામે, સેટેલાઈટ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (ગુજરાત)
અમો

મના નામ સરનામાં હો ો નીચે પર્માણે જણાવેલ છે . તેઓ આ સાથે જોડેલ મેમોરે ન્ડમ ઓફ

એસોસીએશનના જણાવેલ ધોરણ પર્માણે રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદને રચવા ઇચ્છા ધરાવીએ
છીએ, અને ધી બોમ્બે પબ્લીક ટર્ ટ એકટ-૧૯૫૦ તથા સોસાયટી રજી. એકટ ૧૮૬૦ મુજબ ન ધાવવા
માંગીએ છીએ તે મતલબની અમારી સહીઓ નીચે મુજબ છે .
------------------------------------------------------------------------------------------અ.નં.

નામ અને હો ો

સહી

૧.

૨.

૩.

------------------------------------------------------------------------------------------૧.

ડાર્.એ.ડબ યુ.પી.ડેવીડ(આઇ.એ.એસ)
અિધક મુખ્ય સિચવ ી,
કૃિષ સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગર.

૨.

ી

.આર.મોદી

નાયબ સિચવ ી,(ગર્ામ િવકાસ)
કૃિષ અને સહકાર અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગ, સિચવાલય, ગાંઘીનગર.
૩.

ી અરિવંદ જોષી
મેનેજીંગ ડાયરે કટર ી, ગુજરાત રાજય ગર્ામ િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર.

૪.

ી એસ.જગદીશન (આઇ.એ.એસ)
એડીશનલ કિમશનર ી,(ગર્ામ િવકાસ), ગાંધીનગર.

૫.

ી વી.વી. પર્જાપિત,
િનયામક ી, િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, અમદાવાદ.

૬.

ી આર.એસ.પટેલ,
િનયામક ી, િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, મહેસાણા.

૭.

ી આર.કે.સામા,(આઇ.એફ.એસ)
સંયકુ ત િનયામક ી,(ગર્ામ િવકાસ), રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, અમદાવાદ.
ખરી નકલ
(ભરત

. પાઠક)

િનયામક,
રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થા,
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ગાંધીનગર

એસ. આઈ.આર.ડી. િવષે :
પિરચય :
રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા ગર્ામ િવકાસ અને પંચાયતી રાજના કાયર્કર્મોની તાલીમ આપવા માટે ની
રાજ્યની સવ ચ્ચ સં થા છે . વષર્ ૨૦૦૬માં એસ.આઈ.આર.ડી.નું પીપા સાથે જોડણ ગર્ામ િવકાસ અને પંચાયતી
રાજ િવભાગ, ગુજરાત સરકાર હેઠળની એક વાય

સં થા તરીકે કરવામાં આવેલ છે . એસ.આઈ.આર.ડી.ની

ુ રી ૧૯૯૬નાં રોજ કરવામાં આવી હતી.
થાપના ૨૯ ફે આ
દૂ રદશીર્તા :
ગર્ામીણ લોકોના લાભ માટે ગર્ામીણ િવકાસ અને પંચાયતી રાજના કાયકર્
ર્ મોનું અસરકારક અમલીકરણ
થાય તે માટે ગર્ામ િવકાસ સાથે સંકળાયેલ કમર્યોગીઓ અને પદાિધકારીઓના ક્ષમતાવધર્ક માટેના

ે ઠ કેન્દર્

તરીકે ઉભરી આવવું .
ધ્યેય :
ગર્ામીણ લોકોનાં ઉત્કષર્ માટે ગર્ામીણ ગરીબો પર ખાસ ધ્યાન કે ન્દર્ીત કરી શકાય તે માટે તાલીમો,
સેિમનારો, નવતર કાયર્કર્મો, અને કાયર્શાળાઓનાં આયોજન

ારા ગર્ામ િવકાસ અને પંચાયતી રાજ સાથે

સંકળાયેલ કમર્યોગીઓ અને પદાિધકારીઓનાની સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતાઓનો િવકાસ કરવો
ુ :
હેતઓ
ુ નીચે મુજબ છે .
એસ.આઈ.આર.ડી.ના હેતઓ
•

ગર્ામ િવકાસ અને પંચાયતી િવભાગ તેમજ િવિવધ લ ય જૂથોના કમર્યોગીઓ માટે તાલીમ
કાયર્કર્મો, કાયર્શાળાઓ, સેિમનાર અને નવતર કાયર્કર્મોનું આયોજન કરવું

•

િવિવધ લ યાંક જૂથો માટે જ રીયાત આધાિરત તાલીમ મોડયુલ િવકસાવવા

•

િવિવધ તાલીમ કાયર્કર્મો માટે સાિહત્ય તૈયાર કરી અને તેના

ારા ગર્ામ િવકાસ અને પંચાયતી

રાજની િવિવધ પર્વ ૃિતઓની માિહતીનો જાણકારી પુરી પાડવી
•

ગર્ામ િવકાસ અને પંચાયતી રાજની પંસદ કરે લી પર્વ ૃિતઓનું મુ યાંકન કરવું અને સંશોધન હાથ
ધરવું

1.6.1 વહ વટ માળ ંુ
ગવિનગ બોડ ના સ યોની યાદ ઃ
સભ્ય ીઓ

સભ્યનો હોદો

૧.

મુખ્ય સિચવ ી

પર્મુખ

૨.

અિધક મુખ્ય સિચવ ી/અગર્સિચવ ી(ક.ગ.)

સભ્ય

સામાન્ય વહીવટ િવભાગ
૩.

અ.મુ.સ. ી/અગર્ સિચવ ી(વસુતાપ),સા. વ. િવભાગ

૪.

અ.મુ.સ. ી/અગર્ સિચવ ી, નાણા િવભાગ

,,

પ.

અ.મુ.સ. ી/અગર્ સિચવ ી, આરોગ્ય અને પ.ક. િવભાગ

,,

૬.

અ.મુ.સ. ી/અગર્ સિચવ ી,અગર્ સિચવ ી, સહકાર િવભાગ

,,
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૭.

અ.મુ.સ. ી/અગર્ સિચવ ી,અગર્ સિચવ ી, પંચાયત િવભાગ

,,

૮.

સિચવ ી, ગર્ામ િવકાસ િવભાગ

,,

૯.

સિચવ ી, માગર્ અને મકાન િવભાગ

,,

૧૦.

િડરે કટર જનરલ તથા તાલીમ કિમશનર ી, પીપા,અમદાવાદ

,,

૧૧.

સંયકુ ત સિચવ/નાયબ સિચવ(વસુતનપર્), સા.વ. િવભાગ

,,

૧૨.

નાણાકીય સલાહકાર ી, સા.વ. િવભાગ

,,

૧૩.

િનયામક/તેઓના પર્િતિનિધ, ગાંધી આ મ સં થાન, અમદાવાદ

,,

૧૪.

િડરે કટર/તેઓના પર્િતિનિધ, ઇિન્ડયન ઇિન્ ટટય ૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ

,,

(આઇ.આઇ.એમ.), અમદાવાદ
૧૫.

એિકઝકય ૂટીવ િડરે કટર/પર્િતિનિધ,અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ

,,

એસોિસએશન, અમદાવાદ
૧૬.

િનયામક/તેઓના પર્િતિનિધ, સરદાર પટેલ ઇિન્ ટટય ૂટ ઓફ સો યલ

,,

એન્ડ ઇકોનોિમક િરસચર્, અમદાવાદ
૧૭.

ઉપકુલપિત, ગુજરાત યુિનવિસર્ટી, અમદાવાદ

૧૮.

અિધક કિમ ર ી, પીપા, અમદાવાદ

,,
સભ્ય સિચવ

આ દશાર્વેલ નીચે દશાર્વેલ ૭(સાત) તજ ોનો પણ પીપાના બોડર્ ઓફ ગવનર્ન્સમાં સભ્ય તરીકે સમાવેશ
કરવામાં આવે છે .
૧.

ી વી.આર.એસ. કૌલગી,આઇ.એ.એસ.(િનવ ૃ )

2.

ી

3.

ી રિવચંદર્ન, ડાયરે ક્ટર ી, ઈિન્ડયન ઈન્ ટીટ ટુ ઓફ મેનેજમેન્ટ-ઈન્દોર

૪.

ીમતી િકર્ ના શા ી,ડીન ી, કુલ ઓફ ઈન્ટીરીયર ડીઝાઈન,અમદાવાદ

૫.

મહાપાતર્, આઈ.પી.એસ.(િનવ ૃત)

ડૉ. મનોજ સોની, ઉપકુલપિત, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર યુિનવસીર્ટી

૬.

ં ઈ.
ી િવનય સહ બુધ્ધે, રામબાહુમહાલગી પર્બોિધની, મુબ

૭.

ં ઈ.
ી િવશાલ શમાર્, િવશાભ િબઝનેસ સિવર્સ,મુબ

1.6.2

કારોબાર સિમિત
સ ય ીઓ

સ યનો હો ો

૧.

મહાિનદેર્ શક ી પીપા

ચેરમેન ી,

૨.

કિમ ર ી,ગર્ામ િવકાસ

સભ્ય

૩.

નાયબ સિચવ ી વહીવટી સુધારણા અને તાલીમિવભાગ

સભ્ય

૪.

િનયામક ી,અથર્શા

અને આંકડાશા

સભ્ય

૫.

નાયબ િનયામક ી (િહસાબ) પીપા

સભ્ય

૬.

સી.ઈ.ઓ. ી, ગુજરાત ઇન્ ટીટય ૂટ ઓફ ડીઝા ટર મેનેજમેન્ટ

સભ્ય

૭.

કાયર્કારી િનયામક ી, ડેવેલોપમેન્ટ સપોટર્ સેન્ટર

સભ્ય

૮.

સંયક્ુ ત િનયામક ી

સભ્ય સિચવ

પીપા
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ુ ા નં.-1.6.1 તથા 1.6.2માં દશાવેલ

નધ :

સરકાર ીના તા.01/07/2005ના ઠરાવ

પીપાની બોડ ઓફ ગવન સ તથા કારોબાર સિમિત

ુ ા /3થી રા ય
માંક રતભ/1805/914/વ ત

ામ િવકાસ

સં થા ંુ પીપા સાથે જોડાણ થયા બાદ અમલમાં આવેલ છે . તા.19/12/2017 રોજ મળે લ બોડ ઓફ
ગવન સની બેઠકમાં રા ય
ગે ની આગળની કાયવાહ

ામ િવકાસ સં થા ંુ પીપા સાથે ંુ જોડાણ રદ કરવા માટ ન

થયેલ છે . આ

ુ રાત સરકાર ી ક ાએ િવચારાિધન છે .
જ

1.6.3 કોર ટ મ
1. Director General and Commissioner (Training)
2. Director (SIRD)
3. Core Faculty (Watershed Development)
4. Core Faculty (Plant Science)
5. Core Faculty (Behaviour Science & Social Science)
6. Core Faculty (Rural Development and village level Planning)
7. Core Faculty (Public Administration including Financial management)
1.7
કર્મ

1.

2.

સં થાના અિધકાર ઓના નામ તથા સરનામા
ઓફીસનો નંબર

ડૉ. જયંતી એસ. રિવ

પ્લોટ નં-૫૬૨/૧, સેક્ટર-૧,

૨૩૨૫૩૪૬૧-૬૨

(IAS)

ગાયતર્ી મંિદર પાછળ,

૨૩૨૩૫૭૯૬

કિમ ર -વ-અગર્સિચવ

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૧.

૯૯૭૮૪૦૬૦૧૮

પ્લોટ નં-૬૪, નાના શોિપંગ

૨૩૨૨૦૮૩૦

સેન્ટર પાસે, સેક્ટર-૮,

૯૫૮૬૦૨૨૨૧૧

ફેકસ નંબર

ઘરનો નંબર

--

૨૩૨૨૬૦૧૦.

(ગર્ામ િવકાસ)
ભરત

. પાઠક (IFS)

િનવ ૃ , િનયામક
3.

સરનામું

નામ અને હો ો

૨૩૨૨૦૦૩૧

૦૭૯-૨૩૨૪૧૨૬૪

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૮.
ી જી.એચ. રાજ્યગુરુ
પર્ોગર્ામર (ઈં.ચા.)

એ/૨૦૩, રુદર્ પ્લાઝા, મધર

૨૩૨૨૦૦૩૧

િમ ક પેલેસની ઉપર,જજીસ

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૮

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૮

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૦

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૦

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૯

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૯

બંગલો ચાર ર તા,
4.

5.

બોડકદે વ, અમદાવાદ
ડૉ. શૈલા િતર્વેદી

૫, િશવનાથજી એપાટર્મેન્ટ,

ફેક ટી

સી.એન. િવ ાલયની બાજુમાં,
અમદાવાદ : ૧૫

સુ ી નીલા પટેલ

૧૦૧/૧, સી.પી. નગર

ફેક ટી

ં દે વ પાસે,
સોસાયટી, ભુયગ
સોલા રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧.
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6.

ી એ.એસ.પટેલ

અંજની પાકર્ સોસાયટી,

ફેક ટી
7.

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૬

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૬

૯૫૮૬૩૫૯૫૯૫

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૫૮૬૩૫૯૫૯૫

૨૩૨૨૦૦૩૧

૭૫૭૪૦૩૧૪૦૩

નાની કડી રોડ,
મહેસાણા-૩૮૨૭૧૫

ી આર.બી પટેલ

એસ/૧૦,સ દયર્ એપાઋત્મેન્ટ,
અજુન
ર્ ટાવર સામે,

ફેક ટી

ઘાટલોડીયા,
8.

અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
સુ ી િદપ્તી પરમાર

એફ-૩૦૩, શુકન આઈ ફ્લેટ,

૭૫૭૪૦૩૧૪૦૩

ફેક ટી

મીડલ ટાઉન હોટેલ સામે,

૯૮૨૪૯૯૬૯૦૭

૯૮૨૪૯૯૬૯૦૭

કુડાસન,
ગાંધીનગર, -૩૮૨૪૨૧.

9.

ી ધવલ પરીખ
પર્ો .એન્જી, (C-GARD)

૭૮૭૪૪૭૦૩૯૨

૨૩૨૨૦૦૩૧

૭૮૭૪૪૭૦૩૯૨

એ/૨૦૩, રુદર્ પ્લાઝા, મધર

૨૩૨૨૦૮૩૦

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૪૨૭૩૦૮૫૭૩

િમ ક પેલેસની ઉપર,જજીસ

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૮

૨૩૨૨૦૦૩૧

૦૭૯-૨૭૪૧૦૯૧૩

એફ-3, આ રિષ લેટ,
6ુ દર ગોપાલ કો લે ની
પાછળ,

10.

બાવાડ ,

અ દાવા-380006.
ી જી.એચ. રાજ્યગુરુ
િહસાબનીશ

બંગલો ચાર ર તા,
11.

બોડકદે વ, અમદાવાદ
ી ડી.વી.િતર્વેદી

ડી/૧૬૫, કમર્ચારી નગર,

મદદનીશ

૨૩૨૨૦૮૩૦

ઘાટલોિડયા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧.

1.8

સં થાનો સમય

૦૯.૩૦ થી ૦૫.૧૦ કલાક
ગુજરાત સરકાર ીએ જાહેર કરે લ રજાના િદવસે કચેરી નું કામકાજ બંધ રહેશે.
1.9.

સં થા ંુ તાલીમ કાય મ માટ ઼ ુ સમય પ ક
અનુ. નંબર
1.
2.
3.
4.
5.
6.

િવગત
પર્થમ સતર્ (૧૫ મીનીટ ન ધણી સહીત)

સમય
૦૯.૩૦ થી ૧૦.૪૫(સવારે )

(પહેલા િદવસ પુરત ુ)
ચા િવરામ

૧૦.૪૫ થી ૧૧.૦૦(સવારે )

બીજુ સતર્

૧૧.૦૦ થી ૧૨.૧૫ (સવારે )

ભોજન િવરામ

૧૨.૧૫ થી ૧૩.૧૫ ( બપોર )

તર્ીજુ સતર્

૧૩.૧૫ થી ૧૪.૩૦ ( બપોરે )

ચા િવરામ

૧૪.૩૦ થી ૧૪.૪૫ ( બપોરે )
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7.
8.

ચોથુ સતર્

૧૪.૪૫ થી ૧૬.૦૦ ( બપોરે )

રજુઆત (પર્ેઝનટે શન)

૧૬.૦૦ થી ૧૭.૧૦ ( બપોરે )

ન ધ :- ચા અને ભોજન એસ.આઇ.આર.ડી. ારા પુરા પાડવામાં આવે છે .
1.10.1 ઈ ા કચર
રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થા, ગાંધીનગર સરદાર પટેલ રાજય વહીવટ સં થામાં મ

થઇ જવાથી

સરદાર પટેલ રાજય વહીવટ સં થાની આંતર માળખાિકય સુિવધાઓનો ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે .
ૃિ ઓ

1.10.2

સં થા ારા હાથ ધરવામાં આવનારી તાલીમનો પર્કાર અને સંશોધન કાયકર્
ર્ મો અંગે માગર્દશર્ક નીિત

(૧)

નકકી કરવી.
(ર)

ગર્ામ િવકાસની િવિવધ યોજનાઓના અમલીકરણ માટે કાયર્રત અિધકારી / કમર્ચારીઓને તાલીમ
આપવી. ગર્ામ િવકાસની કોઇપણ પર્વ ૃિ ઓ સાથે સંકળાયેલ િબન સરકારી સં થાઓના કાયર્કરોને
જ િરયાત આધાિરત તાલીમ આપવાનું

ઓને જ રી છે તેવાઓને તાલીમ આપવી.

તાલીમ કાયકર્
ર્ મોનું જ િરયાત આધાિરત આયોજન કરવું અને જ િરયાત પર્માણે તાલીમ કાયકર્
ર્ મનાં

(૩)

િશિબર / કાયર્શાળા, અભ્યાસ, પર્વાસનું આયોજન કરવા માટે માગર્દશર્ન આપવુ.ં
ખચર્ના અંદાજપતર્ અંગેની દરખા તો તૈયાર કરવી અને મંજુર કરવી અને મંડળી કુશળતાપુવર્ક

(૪)

તથા અસરકારક રીતે કામ કરી શકે તે માટે ના નાણાંકીય સ ા આપવી.
(૫)

િવિવધ કાયકર્
ર્ મોનું અને જ િરયાત ધ્યાને રાખી ફાળવેલ ગર્ાન્ટનો ખચર્ કરવો.

(૬)

િવ

િવધાલય કે સંશોધન સં થાઓ સાથે સંકલન કરવું અને જ િરયાત મુજબ તેઓને સહયોગ

લેવો.
સં થાનો િવકાસ, િવ તરણ, આયોજન તૈયાર કરવા તથા તે મંજુર કરાવવા. .

(૭)
1.10.3

ૃિ ઓ કરવામાં વપરાતા સાધનોની િવગત.

૧.

વાહનો - બસ ,કાર િવગેરે

૨.

તાલીમ સાધનો એલ.સી.ડી. પર્ો કટર, ઓ.એચ.પી, સંદર્ભ પુ તકો, કલાસ

મ, કોમ્પુટર, સી.ડી.,

ઓડીયો વીડીયો, કે સેટ, બોડર્, ઇત્યાદી
૩.

કલાસ મ

1.10.4

કાશનો
સં થા

ારા તાલીમ કાયર્કર્મોને અનુ પ સાિહત્ય તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તે તાલીમાથીર્ઓને

આપવામાં આવે છે .
1.10.5 તા લમના િવષયો (િનદિશત યાદ )


વચ્છ ભારત િમશન



મહાત્મા ગાંધી રા ટર્ીય ગર્ામીણ રોજગાર બાહેંધરી યોજના



ગરીબી િનવારણ કાયર્કર્મ



સામુદાિયક સંગઠનનો િવકાસ



ગર્ામ્ય સુખાકારી કાયકર્
ર્ મ



જાિત િવષયક બાબત



કુદરતી સંશાધન યવ થાપન



જળ ાવ િવકાસ કાયર્કર્મ
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માનવ સંશાધન િવકાસ



માિહતી પર્સારણ ટેકનોલોજી અને ગર્ામ િવકાસ



ગર્ામ િવકાસને લગતા તમામ કાયર્કર્મ



રા ટર્ીય ગર્ામીણ આજીિવકા િમશન (NRLM)



રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશિક્તકરણ યોજના (RGPSA)



અનુસ ૂિચત િવ તારોમાં પંચાયત અિધિનયમ




પછાત િવ તાર અનુદાન ભંડોળ

મા હતી મેળવવાના અિધકાર-2005, કલમ 4(1)(બ)(ર)
ભાગ-2
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો
સં થાના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો.
હો ો :

કિમ ર -વ- અગર્સિચવ ડૉ.જયંતી એસ. રિવ, (આઇ.એ.એસ.) (ગર્ામ િવકાસ)

સ ાઓ :

૧. સં થાના અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓની મહેકમ િવષયક બાબતો મંજુર

વહીવટી

કરવાની સ ા
૨. સં થામાં જ રી તાલીમ ઉપયોગી સાધન ફનીર્ચર િવગેરે તમામ
પર્કારની ખરીદીની સ ાઓ
૩. સં થાના તમામ અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓની કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ
નાણાંકીય

૧. સં થાના અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓના પગારભથ્થા તથા અન્ય
લાભોની ચુકવણી કરવાની સ ા
૨. સં થાની પર્વ ૃિતઓ અને જ િરયાત અન્વયે તમામ પર્કારની ખરીદી બાદ
ચુકવણી કરવાની સ ા

અન્ય

૧. ગર્ામ િવકાસની િવિવધ પર્વ ૃિ ઓની અપાતી ટર્ેનીંગ અંતગર્ત ટર્ેનીંગને
સુદર્ઢ અને અસરકારક બનાવવા માટે ના સુચનો, માગર્દશર્ન િવગેરે

ગર્ામ િવકાસ સં થાના અિધકારી ી / કમર્ચારી ીઓની કામની િવગતો
૧.

િનયામક

ભરત
૧.

. પાઠક, આઈ.એફ.એસ. (િનવ ૃ )
સં થાની તમામ વહીવટી-નાણાંકીય બાબતો અને તાલીમ કાયર્કર્મોનું આયોજન
તથા અમલીકરણ-સુપરવીઝન તથા સં થાના ડર્ોઈંગ એન્ડ િડસબસર્મેન્ટની ફરજો

૨.

સં થામાં જ રી તાલીમઉપયોગી સાધન ફનીર્ચર િવગેરે તમામ પર્કારની ખરીદીની
સ ાઓ

૩.

સં થાની પર્વ ૃિતઓ અને જ િરયાત અન્વયે તમામ પર્કારની ખરીદી બાદ ચુકવણી
કરવાની સ ા

૨.

પર્ોગર્ામર

ી જી.એચ. રાજ્યગુરુ(ઈં.ચા)
૧.

સ ૂિચત/મંજુર થયેલ તાલીમકાયર્કર્મ મુજબ

તાલીમઅંગેની ગોઠવણ/ફેક ટી

તાલીમાથીર્ઓને બોલાવવા અંગેનો પતર્ યવહાર
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૨.

તાલીમાથીર્ઓને સુિવધા, રહેવા-જમવા વગેરેની યવ થા તાલીમ મની ફાળવણી
તથા રજી ટર્ેશન અંગેની ફાળવણી

૩.

રા ટર્ીય ગર્ાિમણ િવકાસ સં થા,હૈદર્ાબાદ સાથેનો પતર્ યવહાર

૪.

મદદનીશ, િહસાબનીશ,કલાકર્-કમ-ટાઇપી ટ, પટાવાળાની કામગીરીની દે ખરે ખ
રાખવી.

૫.

વોટરશેડ પર્ો કટનાં મુ યાંકન રીપોટર્ની(િહસાબ િસવાયની) કામગીરી

૬.

કારોબારી કિમટી અને સીલેકશન કિમટી તથા અન્ય કિમટીની આનુષાંિગક
કાયર્વાહી

૩.

મદદનીશ

ી ડી.વી.િતર્વેદી (પર્િતિનયુિક્ત)
વી કે રજા અંગેની, સેવાપોથી િનભાવણી િવગેરે

૧.

મહેકમની તમામ કામગીરી

૨.

તાલીમસબંધી મહેકમને લાગુ પડતી કામગીરી

૩.

કરાર આધાિરત ભરતી સંબિં ધત કામગીરી

૪. સં થાની ફનીર્ચર(કન્યુએબલ આઇટમ િસવાયની) ઇકવીપમેન્ટ ખરીદીની કાયર્વાહી

૪.

૫.

િહસાબનીશ

કલાકર્-કમ-

૫.

ગુજરાત સરકાર ીમાંથી આવતા પતર્ો, આર.ટી.આઈ. સંબિં ધત કામગીરી

૬.

વહીવટી કામગીરી

૭.

વાહન,આઉટ સોિસર્ંગ તથા હો ટેલના િવિવધ ટેન્ડસર્ની કામગીરી.

વી કે, તારાંિકત / અતારાંિકત પર્ ો, િવગેરે.

ી જી.એચ રાજ્યગુરુ (પર્િતિનયુિક્ત)
૧.

િહસાબ(એકાઉન્ટ) ની તમામ કામગીરી

૨.

તાલીમ સબંધી િહસાબને લગતી કામગીરી

૩.

સં થાના િહસાબોનું વાિષર્ક સરવૈય ું તૈયાર કરવું

૪.

સં થાના ખચર્ના પતર્કો િવગેરે તૈયાર કરવા

૫.

વોટરશેડ પર્ો કટના મુ યાંકન અંગેની િહસાબી કામગીરી

ી આર.બી. પરમાર (આઉટ સોસર્)

ટાઇપી ટ
૧.

પતર્ોની આવક જાવકની ન ધણીની કામગીરી

૨.

સં થા તથા હો ટેલ ખાતે તાલીમ સંબિં ધત રોજ-બ-રોજની કામગીરી

૩.

ડેડ ટોક, લાયબર્ેરીની કામગીરી

૪.

તાલીમ મટીરીય સ તથા ટેશનરી ખરીદીની કામગીરી

૫.

તાલીમ કાયર્કર્મની તમામ કામગીરીમાં મદદ કરવી.

૬.

લોન્ડર્ી, વાહન, ઝેરોક્ષ િબલોની કામગીરી

૭.

લોન્ડર્ી, ઝેરોક્ષ, તાલીમ બેગ અંગેના ટે ન્ડરીંગની કામગીરી

૬. કોર ફેક ટી (કુલ ૫)

િનયામક

ારા ફાળવાયેલા

તે િવષયો પરત્વે પરત્વે

૧. ડૉ. શૈલાબેન િતર્વેદી (કો.ફે.)

તાલીમ કાયકર્
ર્ મોનું આયોજન-રીસચર્ તેમજ આનુષિં ગક

૨. સુ ી નીલાબેન પટેલ (કો.ફે.)

કામગીરી સંયક્ુ ત િનયામક ીના આદે શ અને માગર્દશર્ન

૩.

ી એ.એસ.પટે લ (કો.ફે.)

૪.

ી આર.બી.પટેલ (કો.ફે.)
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૫. સુ ી દીિપ્ત પરમાર (કો.ફે.)

માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૫, કલમ-૪(૧)(બ)(૩)
ભાગ-૩
3.1 િનણય

યા દશાવતો ચાટ.
િનણર્યો
મહાિનદેર્ શક ારા

િનણર્યો
િનયમો/ઠરાવો/પિરપતર્ો, િવગેર અને
સ ૂચનો અને ભલામણો
િનયામક ી ારા
ચકાસણી-િનયમોનાં સંદભેર્ તેમજ
ઠરાવ, માગર્દિશર્કા આધારે
પર્ોગર્ામર ારા
ફાઈલની પર્ાથિમક ન ધ
ક્લાકર્/મદદનીશ ારા
3.2

અિધકાર

ુ તી પ ોની યાદ

૧. ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ િવભાગના ઠરાવ કર્માંક:વતભ/૧૮૦૫/૯૧૪/ વસુતાપર્/૩,
તા.૧/૭/૨૦૦૫ રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થાના વડા તરીકે મહાિનદેર્ શક ીને તમામ સ ા આપવામાં
આવેલ છે . સં થા સને ૧૯૯૬ થી વાયત છે અને ૧૮૬૦ ના સહકારી મંડળીના કાયદા હેઠળ ન ધાયેલી
હતી. તા. ૧/૭/૨૦૦૫ ની સરદાર પટે લ રાજ્ય વહીવટ સં થા સાથે જોડાણ કરવામાં આવેલ છે .
૨.

રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થાની ગવનીર્ંગ બોડી તથા કારોબારી સિમતી ારા લેવાયેલ િનણર્યો ારા સં થાની
કામગીરી કરે છે .
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3.3 િનણય

યા માટના આધાર ૂત દ તાવેજોની યાદ

(૧) રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સ થાનું મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન
(૨) ગવનીર્ંગ બોડીના િનણર્યો
(૩) કારોબારી કિમિટના િનણર્યો
(૪) સરકાર ી ારા કરવામાં આવતા ઠરાવો
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મા હતી મેળવવાના અિધકાર-2005, કલમ 4(1)(બ)(4)
ભાગ-4
તાલીમ બાબત :
સં થા

ારા ચલાવવામાં આવતા કાયર્કર્મો માટે સં થાની ફેક ટીઓ અને બહારની ફેક ટીઓનો સમન્વય

કરવામાં આવે છે .
•

ગર્ામ િવકાસની મુખ્ય યોજનાઓ

વી કે વોટરશેડ,

વસહાય જૂથો, ઇન્દીરા આવાસ યોજના,

મહાત્મા ગાંધી રા ટર્ીય રોજગાર બાહેંધરી યોજના, એન.આર.એલ.એમ.કાયર્કર્મ,

મયોગી યોજના,

વચ્છ ભારત િમશન, િહસાબી કાયર્કર્મો, પર્ો કટ બનાવવા, લાઇન ડીપાટર્મેન્ટના કાયર્કર્મો, મિહલા
સશિકતકરણના કાયર્કર્મો, રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્શન, રાઇટ ટુ વકર્ની યોજનાલક્ષી તાલીમ કાયર્કર્મોનો
સમાવેશ થાય છે .
•

જ િરયાતલક્ષી કાયર્કર્મો અન્ય િવભાગો / સં થા માટે કરવા.
ુ વ ા માટના
ણ

4.2
•

ય નો:

ઇન હાઉસ ફેક ટી ગુણવ ા જાળવવા તેમની પસંદગી બહોળી પર્િસિધ્ધ (સમગર્ રાજયના તમામ
લાઇન ડીપાટર્મન્ે ટમાં ) કરી તાલીમ સંબિં ધ ક્ષમતાઓ ધરાવતા ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટ યુર્
કિમિટ

ારા કરવામાં આવે છે ,

માં કિમિટમાં ગર્ામ િવકાસ િવભાગના સિચવ ી, અને િવષય

િન ણાતનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે . પસંદ થયેલ ઉમેદવારને કોર ફેક ટી તરીકે કરાર આધાિરત
ધોરણે ફીક્ષ પગારથી િનમણુકં આપવામાં આવે છે .
•

ઇન હાઉસ ફેક ટીને ટેઇનીંગ ઓફ ટર્ેનસર્, ટર્ેનીંગ િડઝાઈન, ટર્ેનીંગ મેનેજમેન્ટ, ટર્ેનીંગ નીડ
એનાલીસીસ તાલીમ અંગેની તાલીમમાં મોકલવામાં આવે છે . કોસર્ કરવામાં આવે છે વખતો વખત
રા ટર્ીય ગર્ામીણ િવકાસ સં થા ારા ચાલતા યોજના િવષયક િવિવધ તાલીમ કાયર્કર્મો અને રા ટર્ીય
સંમેલનોમાં મોકલવામાં આવે છે .

•

કાયકર્
ર્ મોની ગુણવ ાની ચકાસણી માટે તાલીમાથીર્ઓ
દશાર્વેલ

•

ારા મુ યાંકન ફોમર્ ભરવામાં આવે છે . અને

ુ ીઓ દૂ ર કરવામાં આવે છે .
ટ

મોટા ભાગના કાયર્કર્મો ગર્ામ િવકાસ યોજનાઓને અનુલક્ષીને હોય છે .

થી યોજનાઓની

ં ત રહી મોડયુલ તૈયાર કરવામાં આવે છે . તેમ છતાં આવી યોજનાનો
ગાઇડલાઇન ને સુસગ
યવહાિરક અિભગમ, અમલીકરણ,
આપવામાં આવે છે .

ય ૂહ, અમલીકરણની સમ યાઓ વગેરેને પણ પર્ાધાન્ય

માટે અનુભવી એન. જી.ઓ, િવષય િન ણાતો, લાભાથીર્ઓ, સમાજસેવકોની

પણ ફેક ટી તરીકે સેવા લેવામાં આવે છે .
•

સં થાનુ મુખ્ય ધ્યેય સૌથી નીચલા તરના (ગર્ાસ ટ) તાલીમ કાયર્કર્મો યોજી યોજનાનું અસરકારક
અમલીકરણ થાય અને યોજનાના લાભાથીર્ઓને તેના લાભો મળે

થી સરળ સમજી શકાય તેવી

ભાષા, યોગ્ય મોડયુલ, સરળ ટર્ેનીગ સાધનો, અનુરુપ ટર્ેનીગ િડઝાઈન અને પરં પરાગત યવહારોને
અનુલક્ષીને તાલીમની ગુણવ ા જાળવવામાં આવે છે .
•

ં ી ચચાર્ કરી ગુણવ ા માટેના પર્યાસો કરવામાં
તાલીમ કાયકર્
ર્ મોને અંતે તાલીમાથીર્ઓ સાથે તે સંબધ
આવે છે .
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4.3

લ ાંક અને િસ ધીઓ સં થા ખાતે તાલીમ કાયર્કર્મો માટે ન ું આયોજન કરવામાં આવે છે . તેના ઉપરાંત જ રીયાતના

ભાગ પે વધારાના તાલીમ વગ નું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે .

થી તાલીમ કાયકર્
ર્ મોની સંખ્યામાં

વધારો થતો હોય છે .
અનુ.

૧.
૨.

િવગત

ઈન / ઓફ

કેમ્પસમાં

ઈન / ઓફ કેમ્પસમાં

તાલીમાથીર્ઓની

તાલીમનો લ યાંક

થયેલ તાલીમની સંખ્યા

સંખ્યા

તાલીમ ૨૦૧૫-૧૬

૧૯૨

૧૯૮

૧૧૮૫૨

તાલીમ ૨૦૧૬-૧૭

૧૮૦

૧૮૬

૧૦૨૭૮

(માચર્-૧૭ અંિતત)
ન ધ: િવગતવાર પતર્ક અલગથી સામેલ રાખેલ છે .
સં થાના કાય કરવા માટેના નોમ્સર્ ::
રાજયમાં ચાલતા ગર્ામ િવકાસના કાયર્કર્મો-યોજનાઓ-પર્વ ૃિતઓ સાથે સંકળાયેલ પાયાના કાયર્કરો,
અિધકારીઓ, કમર્ચારીઓ, પદાિધકારીઓ અને લાભાથીર્ઓ, સિહત તમામને જ રી તાલીમ આપવાનો આ
સં થાનો ઉ ે ય છે . આ પર્વ ૃિતને ઘિન ટ બનાવી, યાપ વધારવામાં આવે અને વહીવટમાં સરળતા માટે
કેન્દર્ સરકારના સ ૂચન મુજબ વાયત સં થા તરીકે ન ધણી થયેલ છે .
સં થા ઇન કેમ્પસ, ઓફ કે મ્પસ અને જ િરયાત આધાિરત તાલીમ કાયકર્
ર્ મો ચલાવે છે . તે ઉપરાંત
રા ટર્ીય ગર્ામીણ િવકાસ સં થા, હૈદર્ાબાદ આયોજીત કાયર્કર્મોનું પણ
તાલીમ કાયર્કર્મોની એકદં રે સંખ્યા ૧૫૦ થી ૨૦૦
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મા હતી મેળવવાના અિધકાર-2006, કલમ 4 (1) (બ) (5)
ભાગ-પ
સં થાના કાયવાહ માટના દ તાવેજ
5.1

સં થાના કાય કરવા માટના િનયમો.
રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થાના મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન અને િનયમાવલી મુજબ
સને : ૧૮૬૦ મંડળીઓની ન ધણીનો-૨૧ મો અિધિનયમ

5.2

િનયમો
રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થાના મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન અને િનયમાવલી મુજબ

5.3

ૂ ચત માગદિશકા
રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થાને સરદાર પટેલ રાજય વહીવટ સં થા સાથે મ

અપાયેલ છે ,

થી સરદાર પટે લ રાજય વહીવટ સં થા

કરવાની મંજુરી

ારા નાણાંકીય તથા વહીવટી બાબતે નવેમ્બર-

૨૦૦૫ ની ગવર્નીંગ બોડીની મીટીંગમાં િનણર્ય લેવાય તે અન્વયે
પ.4

સરકાર ઠરાવો
રાજય ગર્ામ િવકાસ સં થાના મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન અને િનયમાવલી મુજબ

5.5

પ.6

માગદિશકા. - ગવન ગ બોડ ની બેઠકમાં થયેલ િનણયો.
(1)

ગવર્નીંગ બોડીની તા. ૪/૩/૧૯૯૬ ના રોજ મળે લ પહેલી બેઠકના િનણર્યો

(2)

ગવર્નીંગ બોડીની તા.૧૦/૭/૧૯૯૭ ના રોજ મળે લી બીજી બેઠકના િનણર્યો

(3)

ગવર્નીંગ બોડીની તા. ૧૧/૧૨/૧૯૯૮ ના રોજ મળે લ તર્ીજી બેઠકના િનણર્યો

(4)

ગવર્નીંગ બોડીની તા. ૨૮/૭/૨૦૦૦ ના રોજ મળે લ ચોથી બેઠકના િનણર્યો

(5)

ગવર્નીંગ બોડીની તા. ૧૮/૪/૨૦૦૨ ના રોજ મળે લ પાંચમી બેઠકના િનણર્યો

(6)

ગવર્નીંગ બોડીની તા. ૦૫/૨/૨૦૦૩ ના રોજ મળે લ છ ી બેઠકના િનણર્યો

(7)

ગવર્નીંગ બોડીની તા. ૨૮/૯ /૨૦૦૪ના રોજ મળે લ સાતમી બેઠકના િનણર્યો

કારોબાર સિમિત ( પીપા મ ર પછ ) તા.21/07 /2005 અને તા.27/10/05 માં થયેલ િનણયો.

d:\30-5-18\rti-2017-sird-crd-01062018.doc

25

મા હતી મેળવવાના અિધકાર-2006, કલમ 4(1)(બ)(6)
ભાગ-6
રાજય
મ

દ તાવેજનો

ામ િવકાસ સં થાના િવિવધ

કારના દ તાવેજો ંુ કથન

દ તાવેજ ંુ નામ

કાર

કોના હ તક

(એક વાકયમાં પ રચય)
૧

િનયમો

મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન

િનયામક

૨.

ટર્ેનીંગ કે લેન્ડર

ટર્ેનીંગ કેલેન્ડર

પર્ોગર્ામર

૩.

રજી ટર

હાજરી પતર્ક

પર્ોગર્ામર

ઇનવડર્ / આઉટવડર્
ટપાલ ટીકીટ રજી ટર
પરચુરણ રજાનું રજી ટર
ચેક રજી ટર
પેટી કે શ
ડેડ ટોક
ટેશનરી રજી ટર
અવર જવર રજી ટર
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મા હતી મેળવવાના અિધકાર-2006, કલમ 4(1)(બ)(7)
ભાગ-7
નાગ રકો સાથે પરામશની યવ થાની િવગતો

તાલીમી સં થા હોઇ નાગિરકો સાથે પરામશર્ કરવામાં આવતો નથી. વધારાની માિહતી કચેરીની વેબ સાઇટ
ઉપર મુકવામાં આવશે.
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માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૬, કલમ ૪(૧)(બ)(૮)
ભાગ-૮

સંલગ્ન તાલીમ સં થાઓ તથા અન્ય સં થાઓનું કથન લાગુ પડતું નથી
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માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૬, કલમ ૪(૧)(બ)(૯)
ભાગ-૯
અિધકારી અને કમચ
ર્ ારીઓની યાદી
અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુિ તકા(િડરે કટરી)

૧.

નામ

હોદો

ડૉ. જયંતી એસ. રિવ

કિમ ર -વ-

(IAS)

અગર્સિચવ

.કોડ

કચેરી

ઘર

ફેકસ

ઇ-મેઇલ

૦૭૯

૨૩૨૫૩૪૬૧-૬૨

૨૩૨૨૬૦૧૦

--

secrd@gujarat.gov.in

ી ભરત

. પાઠક

િનયામક

(IFS)િનવ ૃ

૨૩૨૨૦૮૩૦

પ્લોટ નં-૫૬૨/૧, સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૧.

૯૯૭૮૪૦૬૦૧૮
૦૭૯

સરનામુ

ગાયતર્ી મંિદર પાછળ,

૨૩૨૩૫૭૯૬

(ગર્ામ િવકાસ)
૨.

ફોન નંબર

એસ.ટી.ડી

અ.નં.

૦૭૯-૨૩૨૪૧૨૬૪

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૫૮૬૦૨૨૨૧૧

directorsirdguj@
gmail.com

પ્લોટ નં-૬૪, નાના શોિપંગ
સેન્ટર પાસે, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૮.

૩.

ી જી.એચ. રાજ્યગુરુ

પર્ોગર્ામર

૦૭૯

(ઈં.ચા.)

૨૩૨૨૦૮૩૦

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૮

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૮

એ/૨૦૩, રુદર્ પ્લાઝા, મધર
િમ ક પેલેસની ઉપર,જજીસ
બંગલો ચાર ર તા,
બોડકદે વ, અમદાવાદ

૪.

ડૉ. શૈલા િતર્વેદી

ફેક ટી

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૦

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

૫, િશવનાથજી એપાટર્મેન્ટ,
સી.એન. િવ ાલયની બાજુમાં,

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૦

અમદાવાદ : ૧૫
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૫. સુ ી નીલા પટેલ

ફેક ટી

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૯

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

૧૦૧,/૧, સી.પી. નગર સોસાયટી,
ં દે વ પાસે, સોલા રોડ,
ભુયગ

૯૯૭૮૪૪૧૫૨૯

અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧.
૬.

ી એ.એસ. પટેલ

ફેક ટી

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૬

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

૯૯૭૮૪૪૧૫૩૬
૭.

ી આર.બી. પટેલ

ફેક ટી

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

અંજની પાકર્ સોસાયટી,
નાની કડી રોડ, મહેસાણા-૩૮૨૭૧૫

૯૫૮૬૩૫૯૫૯૫

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

૯૫૮૬૩૫૯૫૯૫

સી/૯, શંકર એપાટર્મેન્ટ, તેજસ
સોસાયટીની સામે, કે.કે.નગરરોડ,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

૮.

સુ ી દીિપ્ત પરમાર

ફેક ટી

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૭૫૭૪૦૩૧૪૦૩

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

એફ-૩૦૩, શુકન આઈ ફ્લેટ, મીડલ
ટાઉન હોટેલ સામે, કુડાસન,

૭૫૭૪૦૩૧૪૦૩

ગાંધીનગર -૩૮૨૪૨૧.
૯.

ી ધવલ પરીખ

પર્ો .એન્જી.

૦૭૯

૭૮૭૪૪૭૦૩૯૨

૭૮૭૪૪૭૦૩૯૨

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

પર્ો .એન્જી.(C-GARD)
૧૦.

ી જી.એચ. રાજ્યગુરુ

એફ/૩,આિરષી એપાટર્મેન્ટ,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.

િહસાબનીશ

૦૭૯

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૮૯૮૦૦૧૨૨૩

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

એ/૨૦૩, રુદર્ પ્લાઝા, મધર િમ ક
પેલેસની ઉપર,જજીસ બંગલો ચાર
ર તા, બોડકદે વ, અમદાવાદ

૧૧.

ી ડી.વી.િતર્વેદી

મદદનીશ

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૨૭૪૧૦૯૧૩

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

ડી/૧૬૫, કમર્ચારી નગર,
ઘાટલોિડયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧.

૧૨.

ી આર. બી. પરમાર

ક્લાકર્/ટાઇ

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૯૮૨૫૩૨૯૩૪૮

૨૩૨૨૦૦૩૧

પી ટ

વૈજનાથ મહાદે વ મંિદરની સામે,
વેજલપુર ગામ, જીવરાજ પાકર્,

(આઉટ સોસ)ર્

d:\30-5-18\rti-2017-sird-crd-01062018.doc

sirdguj@yahoo.co.in

અમદાવાદ Ð ૫૧.

30

માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૫, કલમ ૪(૧)(બ)(૧૦)
ભાગ-૧૦
િવિનયમોમાં જોગવાઈ કયાર્ મુજબ મહેનતાણાની પ િ
કર્મ

નામ / હો ો

સિહત દરે ક અિધકારી અને કમર્ચારીને મળત ું માિસક મહેનતાણું

પગાર ધોરણ

માિસક

વળતર/ વળતર

કુલ પગાર

(લેવલ)

મહેનતાણું મ ૂળ

ભથ્થું ભથ્થાઓ

(માિસક)

--

--

િવિનમયમાં જણા યા મુજબ મહેનતાણું
નક્કી કરવાની કાયર્ પ િ

પગાર (માિસક)
૧.

ી ભરત

. પાઠક (IFS)િનવ ૃ

િનયામક

--

--

મહેનતાણું નક્કી કરવાની બાબત
સરકાર ી કક્ષાએ પડતર છે .

૨.

ડૉ. શૈલા િતર્વેદી, ફેક ટી

િફક્સ-પે

૩૩,૦૦૦

-

૩૩,૦૦૦

કરાર આધાિરત

૩.

સુ ી નીલા પટેલ, ફેક ટી

િફક્સ-પે

૩૩,૦૦૦

-

૩૩,૦૦૦

કરાર આધાિરત

૪.

ી એ.એસ.પટેલ, ફેક ટી

િફક્સ-પે

૩૬,૩૦૦

-

૩૩,૦૦૦

કરાર આધાિરત

૫.

ી આર.બી પટેલ, ફેક ટી

િફક્સ-પે

૩૩,૦૦૦

-

૩૩,૦૦૦

કરાર આધાિરત

૬.

સુ ી િદપ્તી પરમાર,ફેક ટી

િફક્સ-પે

૩૦,૦૦૦

-

૩૦,૦૦૦

કરાર આધાિરત

િફક્સ-પે

૨૨૯૯૦

-

૨૨૯૯૦

કરાર આધાિરત

૭.

ી ધવલ પરીખ પર્ો .એન્જી.(C-GARD)

૮.

ી ડી.વી.િતર્વેદી , મદદનીશ

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૪૯૦૦૦

૫૮૪૯-

૫૪૮૮૯

રાજ્ય સરકારના ઠરાવો િનયમો પર્માણે

૯.

ી જી.એચ. રાજ્યગુરુ, િહસાબનીશ

૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૫૦૫૦૦

૬૦૭૭-

૫૬૫૭૭

રાજ્ય સરકારના ઠરાવો િનયમો પર્માણે

૧૦.

ી આર.બી.પરમાર, ક્લાકર્/ ટાઇપી ટ

૧૦,૦૦૦

આઉટ સોસર્
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મા હતી મેળવવાના અિધકાર-2005 કલમ 4(1)(બ)(11)
ભાગ-11
તમામ યોજનાઓ

સં થાને ફાળવેલ

દાજપ

ુ ચત ખચ અને કરલ

કુ વણી

િવકાસ,િનમાણ અને તકનીક કાય

ગે અહવાલોની િવગતો

ગે જવાબદાર

હર તં

માટ

અન્ય જાહેરતંતર્
૨૦૧૬-૧૭ ના વષર્ માટે રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થા ને ફાળવાયેલ બ ટ
( ા. લાખ)
કર્મ

યોજનાનું
નામ

પર્વ ૃિ

શ

થયા તારીખ

કાયર્ પ ૂણર્

મંજૂર થયેલ

દરખા ત

થવાની

રાશી(અંદાજ

ની રકમ

આયોિજત

પતર્)

૦૧/૦૪/૧૬ ૦૧/૦૪/૧૬
દરમ્યાન

થી

મળે લ રકમ

૩૧/૦૩/૧૭

નધ

નો ખચર્

તારીખ

(૩૧/૦૩/૧૭
ની િ થિતએ)
૧.

૨૫૦૧

૦૧/૦૪/૧૬

૩૧/૦૩/૧૭

તાલીમ

૪૦.૦૦ +

કેન્દર્

૫૦.૦૦

સરકાર

૩૯.૦૭

નોન પ્લાન

તથા

પ્લાન

૫૦.૦૦

રાજ્ય

૧૦.૦૦

લાખ પ્લાન

૧૬૩.૩૮

સરકારનો
૫૦ ટકા
િહ સો
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માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૬, કલમ ૪(૧)(બ)(૧૨)
ભાગ-૧૨

સહાયકી કાયર્કર્મોના અમલ અંગેની પ િ
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લાગુ પડત ું નથી

33

માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૫, કલમ ૪(૧) (બ) (૧૩)
ભાગ-૧૩

તેણે આપેલ રાહતો, પરિમટ કે અિધકૃિત મેળવનારની િવગતો
આ સં થાને લાગુ પડતું નથી
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માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૫, કલમ ૪(૧) (બ) (૧૪)
ભાગ-૧૪

વીજાણુ પે ઉપલબ્ધ માિહતી
અતર્ેની સં થા ારા સરદાર પટેલ લોક પર્શાસન સં થા (SPIPA) ના એક ભાગ તરીકે કામ કરે છે . સં થાની
િવિવધ વ પની માિહતી પીપાની વેબસાઈટ www.spipa.gujarat.gov.in ઉપર SIRDની આપેલ લીંક ઉપર
ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે .

માં-

 સં થાના િવશેની માિહતી

માં સં થાના હેત,ુ િવઝન, િમશન, સં થાનુ વહીવટી માળખુ , નાણાંકીય-

ભૌિતક િસિધ્ધ દશાર્વતા આંકડા, કેસ ટડી િવગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
 સં થાના સેટઅપમાં સં થાના ઈન્ફર્ા ટર્કચર તથા સં થાના અિધકારી / કમર્ચારીઓની માિહતી
 સં થાનું તાલીમ સેકશનમાં તાલીમના િવષયો તથા તાલીમ મટીરીય સ અંગેની માિહતી
 RTI એક્ટ ૨૦૦૫ અંતગર્ત આપવાની થતી માિહતી
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માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૬, કલમ ૪(૧) (બ) (૧પ)
ભાગ-૧૫
માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગત

•

લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ િ ઓ અથવા
સવલતો

વી કે -

•

કચેરી ગર્ંથાલય

•

નોિટસ બોડર્

•

કચેરીમાં રે કડર્ન ું િનરીક્ષણ

•

દ તાવેજોની નકલો મેળવવાની પ િ

•

જાહેર તંતર્ની વેબસાઇટ
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માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૬, કલમ ૪(૧) (બ) (૧૬)
ભાગ-૧૬

કર્મ
1.

કાયર્
જાહેર માિહતી અિધકારી

હો ો
મદદનીશ

એસ.ટી. ડી.
કોડ
૦૭૯

ફોન નંબર

ફોન નંબર

ફેકસ

(ઓિફસ)

(રહેઠાણ)

નંબર

૨૩૨૨૦૮૩૦

૨૭૪૧૦૯૧૩

૨૩૨૨૦૦૩૧

ઈ-મેઇલ
sirdguj@yahoo.co.in

(પીઆઇઓ)
2.

એડર્ેસ
ડી/૧૬૫, કમર્ચારી નગર,
ઘાટલોિડયા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧.

મદદનીશ માિહતી અિધકારી

પર્ોગર્ામર

(એપીઆઇઓ)

(ઈ.ચા.)

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૯૯૭૮૪૪૫૨૮

૨૩૨૨૦૦૩૧

sirdguj@yahoo.co.in

૯૯૭૮૪૪૫૨૮

એ/૨૦૩, રુદર્ પ્લાઝા, મધર િમ ક
પેલેસની ઉપર,
જજીસ બંગલો ચાર ર તા,
બોડકદે વ,

3.

અમદાવાદ.
એપેલેટ ઓથોરીટી

િનયામક

૦૭૯

૨૩૨૨૦૮૩૦

૯૪૨૬૯૬૨૧૧૧

૨૩૨૨૦૦૩૧

૯૪૨૬૯૬૨૧૧૧

sirdguj@yahoo.co.in

૩૦૫/અ ટમંગલ એપાટર્મેન્ટ,
નીલમ એપાટર્મેન્ટ પાસે,
આંબાવાડી બઝાર,
સૌરા ટર્ સોસાયટી લેન,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.
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માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૬,કલમ ૪(૧) (બ) (૧૭)
માિહતી મેળવવાના અિધકાર-૨૦૦૬,કલમ ૪(૧) (બ) (૧૧)
સં થાને ફાળવાયેલ અંદાજપતર્
તમામ યોજનાઓ, સ ૂિચત ખચર્ અને કરે લ ચુકવણી અંગે અહેવાલોની િવગતો
િવકાસ,િનમાર્ણ અને તાંિતર્ક કાય અંગે જવાબદાર જાહેર તંતર્ માટે
અન્ય જાહેર તંતર્ માટે:
૨૦૧૬/૧૭ ના વષર્ માટે રાજ્ય ગર્ામ િવકાસ સં થાને ફળવાયેલ બ ટ.
સં થાને ફળવાયેલ અંદાજપતર્
ા.લાખમાં

કર્મ

૧

અંદાજપતર્
સદર

સુિચત

મંજૂર

અંદાજપ

થયેલ

તર્

અંદાજપતર્

૩

૪

૨

ફાળવેલ
/

ટી

કુલ ખચર્
૩૧/૦૩/૨

કરે લ

૦૧૭ની

રકમ

િ થિતએ

૫

૬

ફંડ
ફાળવનાર

નધ

ની િવગત
૭

૮

૨૦૧૬/૧૭

રાજ્ય

----

૨૫૦૧-

સરકાર-

તાલીમ

૫૦ ટકા

રાજ્ય સરકાર
કેન્દર્ સરકાર
બચત ગર્ાન્ટ
કુલ

૫૦.૦૦

૫૦.૦૦

૫૦.૦૦

૫૦.૦૦

૫૦.૦૦

૩૯.૦૭

૩૯.૦૭

---

---

---

૭૪.૩૧

૧૦૦.૦૦

૧૦૦.૦૦

૮૯.૦૭

૧૬૩.૩૮

૫૦.૦૦

કેન્દર્
સરકાર૫૦ ટકા

ભારત સરકાર
૫૦

દરે

ારા ૫૦ :

ભંડોળ

ટુ

કરવામાં આવે છે .

ચાલુ

વષર્માં

લાખ

૩૯.૦૭

મળે લ છે . ગત વષેર્ ૧૧.૪૦
લાખ

િપયા ગર્ાન્ટ

વ પે

મળે લ હતા.
ન ધ :રાિ ટર્ર્ય ગર્ામ વરાજ અિભયાન Ð RGSA અને ગુજરાત આજીિવકા પર્મોશન કંપની(GLPC)ના કાયર્કર્મો
માટે તથા ખાસ યોજનાઓ હેઠળ મંજુર થયેલ ભંડોળમાંથી તાલીમ કાયકર્
ર્ મો માટે ફાળવણી કરવામાં
આવે છે .
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