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રાજય ગ્રામ વિકાસ સંસ્ાા, અમદાિાદ
માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2005, કલમ 4(2) (1)
ભાગ-1
રાજય ગ્રામ વિકાસ સંસ્ાા, અમદાિાદના કાયો અને ફરજો

1.1

િેત ુ :
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા ગ્રામ વિકાસના કાર્યમક્રમોને અસરકારક રીતે અમલમાં
મુકિા માટે રાજર્યસ્તરની તાલીમ અને આનુષાંિગક પ્રવ ૃવત્ત માટેની સિો્ચ સ્િાર્યત્ત સંસ્થા
છે . આ સંસ્થા સને - 29/2/96 સ્િાર્યત્ત છે િી બોબબે પબ્લીક રસ્સ્ટ એકટ 1950 તથા
સોસાર્યટી રજી. એકટ-1860 હેઠળ નોંિાર્યેલ છે . આ સંસ્થા સરદાર પટે લ લોકપ્રર્ાસન
સંસ્થા સાથે િહીિટી રીતે સંકળાર્યેલ છે જ્ર્યારે સંયક્ુ ત વનર્યામક (એસઆઇઆરડી) તમામ
બાબતોનું મોવનટરીંગ અને સંકલન કરે છે .
આ સંસથાના મુખ્ર્ય િડા તરીકે મહાવનદે ર્ક, સરદાર પટે લ લોકપ્રર્ાસન સંસ્થા,
અમદાિાદ છે . આ સંસ્થા દ્વારા પ્રવતિષમ અંદાજે 65 થી 70 તાલીમ કાર્યમક્રમોનુ ં આર્યોજન
કરિામાં આિે છે . અને અંદાજીત 2000 થી 2500 ગ્રામ વિકાસને સંલગ્ન અવિકારીશ્રી,
કમમચારીશ્રીઓ તથા સ્િૈ વ્છક સંસથાના પદા વિકારીશ્રીઓ , ગ્રામ પંચાર્યત, તાલુકા
પંચાર્યતના પદાવિકારીઓને તાલીમ આપિાનો આ સંસ્થાનો હેત ુ છે તથા ગ્રામ વિકાસને
લગતા મ ૂલર્યાંકન, િકમ ર્ોપ, સેમીનાર, રીસચમ, પ્રોજેકટ ધ્િારા તાલીમ આપે છે .

(1)

સંસ્થા ધ્િારા હાથ િરિામાં આિનારી તાલીમનો પ્રકાર અને સંર્ોિન કાર્યમક્રમો
અંગે માગમદર્મક નીવત નકકી કરિી.

(2)

ગ્રામ વિકાસની ર્યોજનાઓના અમલીકરર્ માટે જેઓની સીિી જિાબદારી છે તેિા
વનમાર્યેલા અવિકારીઓને તાલીમ આપિી. આઇ.આર.ડી.પી./ધ્િાકરા હેઠળ કામ
કરતા બેંક અવિકારીઓ, અન્ર્ય આિી ર્યોજનાઓ અને ગ્રામ વિકાસની કોઇપર્
પ્રવ ૃવત્તઓ સાથે સંકળાર્યેલ િબન સરકારી સંસ્થાઓના કાર્યમકરોને તાલીમ આપિાનુ ં

(3)

જેઓને જરૂરી છે તેિાઓને તાલીમ આપિી.
આિી તાલીમની આિશ્ર્યકતા ર્ોિી કાવિી અને તેની સંરચના ઘડિી અને આિા
તાલીમ કાર્યમક્રમ તૈ ર્યાર કરી કે જરૂક્રરર્યાત પ્રમાર્ે તાલીમ કાર્યમક્રમનાં વર્િબર /
કાર્યમર્ાળા, અભ્ર્યાસ, પ્રિાસનુ ં આર્યોજન કરિા માટે માગમદર્મન આપવુ.ં

(4)

િષમ દરવમર્યાન ચલાિિાનાં અભ્ર્યાસક્રમોની, ચોકકસ સંખ્ર્યા, મુદત મુકરર કરિી
અને મંજુર કરિી.
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(5)

મંડળી માટે ઉપલબ્િ હેત ુ માટે રચમના અંદાજપત્ર અંગેની દરરાસ્તો તૈ ર્યાર કરિી
અને મંજુર કરિી અને મંડળી કુર્ળતાપુિમક તથા અસરકારક રીતે કામ કરી ર્કે તે

(6)
(7)

માટેના નાર્ાંકીર્ય સત્તા આપિી.
અનુદાન / દાનની આિક મંજુર કરિી.
વિશ્વ વિિાલર્ય કે સંર્ોિન સંસ્થાઓ સાથે સંકલન અને માન્ર્યતા પ્રા્ગ  કરિી જેથી
તેના ફેલોર્ીપ િરાિનારાઓ માટ પદિી કે પ્રમાર્પત્ર માટે અનુદાન મેળિી

(8)
(9)
(10)

ર્કાર્ય.
(રાજર્ય સરકારની મંજુરી મળ્ર્યા બાદ વિદે ર્ી વિશ્વ વિિાલર્ય કે સંર્ોિન સંસ્થા સાથે
વિવનમર્ય કાર્યમક્રમ ર્રૂ કરિા.
સંસ્થાનો વિકાસ, વિસ્તરર્, આર્યોજન તૈ ર્યાર કરિા તથા તે મંજુર કરિા.
કમમચારીની વનયુક્રકત તથા તેમની ઉપર દે રરે ર રારનાર સત્તાિીર્ની વનમણુકં અંગે
વનર્મર્ય કરિા તથા તેને મંજુર કરિા.

1.2

સ્પીપા સાથે મજર ર સોસાર્યટીર રજીસ્રસ્ે ર્ન એકટ-1860 ના કલમ-(ર) હેઠળ જરૂરી સંસ્થાનો
િહીિટી બાબતોની જિાબદારી સોંપિામાં આિેલ છે તે કારોબારી સવમવત અને ગિમવનિંગ
બોડીના સભ્ર્યોના નામ સરનામા અને હોદ્દા નીચે પ્રમાર્ે છે .

1.
2.
1.3

ગિમનીંગ બોડીના સભ્ર્યના નામ પારા 1.6.1 માં દર્ામિેલ છે .
કારોબારી સવમવતના સભ્ર્યના નામ પારા 1.6.2 માં દર્ામિેલ છે .

મેમોરે ન્િમ ફફ સસોસીસનન

પ્રસ્તાિના :
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના ગ્રામ વિકાસની પ્રવ ૃવત્તઓ સાથે સંકળાર્યેલાઓની
ુ ી ગુજરાત સરકારના સહર્યોગથી થઇ છે . તાલીમ પ્રવ ૃવત્તઓને ઘવનષ્ટ
તાલીમ આપિાના હેતથ
બનાિિામાં ઘર્ી પ્રગવત થઇ છે , પરં ત ુ હજુ મુળભુત સાઘનો જેિા કે અપુરતી સુવિિાઓ અને કોર
ફેકલટી તાલીમ માટેનાં સાિનોની અછત, નબળી પ્રાથવમક સગિડતાઓ નાર્ાં અને ર્યોગ્ર્ય
િહીિટનો અભાિ િગેરેની ઉર્પ છે . પ્રિતમમાનસ્ત્રોતો અને સાિનોના મહત્તમ ઉપર્યોગ માટે
તાલીમ સંસ્થાને સુવ બનાિીને તાલીમ પ્રવ ૃવત્તઓ ઘવનષ્ઠ બનાિિાનુ ં આથી જરૂરી બન્યુ.ં આથી
ભારત સરકાર ધ્િારા સુચિાર્યેલ માગમદવર્ાકા પ્રમાર્ે રાજર્ય સરકારે રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાને
મંડળની નોંિર્ીના અવિવનર્યમ-1860 હેઠળ નોંિર્ી કરાિિામાં આિેલ છે .

(1)

ુ ન) ન ંુ નામ
મંિળી (સોસાયટી ઈન્સ્ટીટશન

: રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ
રહેર્ે.
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(2)

કાયયક્ષેત્ર

: સમગ્ર

ગુજરાત

અને

જરૂરીર્યાતના

સંજોગોમા સમગ્ર રાષ્રસ્

(3)

નોંિાયેલી કચેરી (રજીસ્ટિય ફહફસ) ન ંુ : સરદાર પટેલ રાજર્ય િહીિટી ભિન,િ
સરનામ ુ

ઇસરો સામે, સેટેલાઇટ રોડ, અમદાિાદ 380 015 (ગુજરાત)

(4)

ઉદ્દે નો અને પ્રવ ૃવિફ

: સંસ્થાના ઉદ્દે ર્ો અને પ્રવ ૃવતઓ નીચે મુજબ
છે .

(1)
(2)

સંસ્થા ધ્િારા હાથ િરિામાં આિનારી તાલીમનો પ્રકાર અને સંર્ોિન કાર્યમક્રમો
અંગે માગમદર્મક નીવત નકકી કરિી.
ગ્રામ વિકાસની ર્યોજનાઓના અમલીકરર્ માટે જેઓની સીિી જિાબદારી છે તેિા
વનમાર્યેલા અવિકારીઓને તાલીમ આપિી. ( ગ્રામ વિકાસની ર્યોજનામાં ) કામ
કરતા બેંક અવિકારીઓ, અન્ર્ય આિી ર્યોજનાઓ અને ગ્રામ વિકાસની કોઇપર્
પ્રવ ૃવત્તઓ સાથે સંકળાર્યેલ િબન સરકારી સંસ્થાઓના કાર્યમકરોને તાલીમ આપિાનુ ં

(3)

જેઓને જરૂરી છે તેિાઓને તાલીમ આપિી.
આિી તાલીમની આિશ્ર્યકતા ર્ોિી કાવિી અને તેની સંસ્થાના ઘડિી અને આિા
તાલીમ કાર્યમક્રમ તૈ ર્યાર કરી કે જરૂક્રરર્યાત પ્રમાર્ે તાલીમ કાર્યમક્રમનાં વર્િબર /

(4)
(5)

કાર્યમર્ાળા, અભ્ર્યાસ, પ્રિાસનુ ં આર્યોજન કરિા માટે માગમદર્મન આપવુ.ં
િષમ દરવમર્યાન ચલાિિાનાં અભ્ર્યાસક્રમોની, ચોકકસ સંખ્ર્યા, મુદત મુકરર કરિી
અને મંજુર કરિી.
મંડળી માટે ઉપરોકત હેત ુ માટે રચમના અંદાજપત્ર અંગેની દરરાસ્તો તૈ ર્યાર કરિી
અને મંજુર કરિી અને મંડળી કુર્ળતાપુિમક તથા અસરકારક રીતે કામ કરી ર્કે તે

(6)
(7)

માટેના નાર્ાંકીર્ય સત્તા આપિી.
અનુદાન / દાનની આિક મંજુર કરિી.
વિશ્વ વિિાલર્ય કે સંર્ોિન સંસ્થાઓ સાથે સંકલન અને માન્ર્યતા પ્રા્ત કરિી જેથી
તેના ફેલોર્ીપ િરાિનારાઓ માટ પદિી કે પ્રમાર્પત્ર માટે અનુદાન મેળિી

(8)

ર્કાર્ય.
રાજર્ય સરકારની મંજુરી મળ્ર્યા બાદ વિદે ર્ી વિશ્વ વિિાલર્ય કે સંર્ોિન સંસ્થા સાથે
વિવનર્યમ કાર્યમક્રમ ર્રૂ કરિા.

(9) સંસ્થાનો વિકાસ, વિસ્તરર્, આર્યોજન તૈ ર્યાર કરિા તથા તે મંજુર કરિા.
(10) કમમચારીની વનયુક્રકત તથા તેમની ઉપર દે રરે ર રારનાર સત્તાિીર્ની

વનમણુકં

અંગે વનર્મર્ય કરિા તથા તેને મંજુર કરિા. સોસાર્યટીર રજીસ્રસ્ે ર્ન એકટ-1860 ના
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કલમ-(ર) હેઠળ જરૂરી આ સંસ્થાની સ્થાપના સમર્યે િહીિટી બાબતોની
જિાબદારી સોંપિામાં આિેલ છે તે કારોબારી સવમવતના સભ્ર્યોના નામ સરનામા
અને હોદ્દા નીચે પ્રમાર્ે છે .

(1)

ડામ . એ.ડબલયુ.પી.ડેિીડ, (આઇ.એ.એસ.)

સભ્ર્ય

અવિક મુખ્ર્ય સિચિશ્રી, (ગ્રામ વિકાસ) કૃવષ સહકાર અને ગ્રામ
વિકાસ વિભાગ,ગાંિીનગર

(2)

શ્રી જે.આર.મોદી

સભ્ર્ય

નાર્યબ સિચિશ્રી(ગ્રામ વિકાસ)

(3)

કૃવષ સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,ગાંિીનગર
શ્રી અરવિિંદ જોષી સભ્ર્ય

સભ્ર્ય

મેનેજીંગ ડાર્યરે કટર

(4)
(5)

ગુજરાત રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ વનગમ, ગાંિીનગર
શ્રી એસ.જગદીર્ન(આઇ.એ.એસ.) સભ્ર્ય

સભ્ર્ય

એડીર્નલ કવમશ્નરશ્રી, રૂરલ ડેિલપમેન્ટ, ગાંિીનગર
શ્રી િી. િી. પ્રજાપવત સભ્ર્ય

સભ્ર્ય

વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, અમદાિાદ

(6)

શ્રી આર.એસ.પટે લ

સભ્ર્ય

વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, મહેસાર્ા

(7)

શ્રી આર.કે.સામા(આઇ.એફ.એસ.)

સભ્ર્ય સિચિ

સંયકુ ત વનર્યામકશ્રી,રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ
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અમો અમુક વ્ર્યક્રકતઓ કે જેના નામ / સરનામા અત્રે દર્ામિિામાં આવ્ર્યા છે તે સોસાર્યટીર
રજી.એકટ-1860 અન્િર્યે મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્નને આવિન આ મંડળી ઈન્સ્ટીટયુર્નની
રચના કરિા ઈ્છીએ.
----------------------------------------------------------------------------------------------નામ / િોદ્દો

સિી/-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(1)

ડામ . એ.ડબલયુ. પી. ડેિીડ (આઇ.એ.એસ.)
અવિક મુખ્ર્ય સિચિશ્રી, કૃવષ, સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,
સિચિાલર્ય, ગાંિીનગર

(2)

શ્રી જે.આર.મોદી
નાર્યબ સિચિશ્રી(ગ્રામ વિકાસ) કૃવષ, સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,
સિચિાલર્ય, ગાંિીનગર

(3)
(4)
(5)
(6)

શ્રી અરવિિંદ જોષી
મેનેજીંગ ડાર્યરે કટર, ગુજરાત રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ વનગમ, ગાંિીનગર
શ્રી એસ.જગદીર્ન(આઇ..એ.એસ.)
એડીર્નલ કવમશ્નર(ગ્રામ વિકાસ) ગાંિીનગર
શ્રી િી. િી. પ્રજાપવત
વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, અમદાિાદ
શ્રી આર.એસ.પટે લ

વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, મહેસાર્ા

(7)

શ્રી આર.કે.સામા (આઇ.એફ.એસ.)

સંયકુ ત વનર્યામકશ્રી, રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ
સાક્ષીફની સિી/1. --------------------------------------2. -------------------------------------ખરી નકલ
સિી
(પી.એ.ર્ાહ)
વનર્યામક
રાજ્ર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા
અમદાિાદ
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ુ રાતન ંુ ધંિારિ
રાજય ગ્રામ વિકાસ સંસ્ાા જજ

(1) અાયઘટન

: િારાિોરર્ મુજબ નીચે મુજબના ર્બ્દોનુ ં અથમઘટન નીચે મુજબ થર્ે વસિાર્ય કે

આ વિષર્ય કે સંદભમ પ્રમાર્ે ન હોર્ય
(અ) !મંડળી! (સોસાર્યટી ઈન્સ્ટીટયુર્ન) એટલે રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા
(ધ) ગિમનીંગ બોડી એટલે આ િારા િોરર્ મુજબ જેની રચના કરિામાંઆિી હોર્ય તે િહીિટી
તંત્ર
(ક) !! અધ્ર્યક્ષ !! એટલે આ િારાિોરર્ મુજબ મંડળી (ઈન્સ્ટીટુર્ન) નાં અધ્ર્યક્ષ
(િ) !! સિચિ !! એટલે આ િારાિોરર્ મુજબ મંડળીના સભ્ર્યસિચિશ્રી
ુ ન) ના સભ્યો :
(2) મંિળી (ઈન્સ્ટીટશન
નોંિર્ી કરાિિા માટે નીચે મુજબનાં સભ્ર્યો મંડળીમાં રહેર્ે. ( જે તે સમર્યે )
----------------------------------------------------------------------------------------------ક્રમ

િોદ્દાની રૂસ વનશહુ કત

સોસાયટીનો િોદ્દો

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(1)

ડામ . એ.ડબલયુ.પી.ડેિીડ (આઇ.એ.એસ.)

સભ્ર્ય

અવિક મુખ્ર્ય સિચિશ્રી, કૃવષ, સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,
સિચિાલર્ય, ગાંિીનગર

(2)

શ્રી જે.આર.મોદી

સભ્ર્ય

નાર્યબ સિચિશ્રી(ગ્રામ વિકાસ) કૃવષ, સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,

(3)
(4)

સિચિાલર્ય, ગાંિીનગર
શ્રી અરવિિંદ જોષી

સભ્ર્ય

મેનેજીંગ ડાર્યરે કટર, ગુજરાત રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ વનગમ, ગાંિીનગર
શ્રી એસ.જગદીર્ન(આઇ..એ.એસ.)

સભ્ર્ય

એડીર્નલ કવમશ્નર(ગ્રામ વિકાસ) ગાંિીનગર

(5)
(6)

શ્રી િી. િી. પ્રજાપવત સભ્ર્ય
વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, અમદાિાદ

સભ્ર્ય

શ્રી આર.એસ.પટે લ

સભ્ર્ય

વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, મહેસાર્ા

(7)

શ્રી આર.કે.સામા (આઇ.એફ.એસ.) સભ્ર્ય સિચિ
સંયકુ ત વનર્યામકશ્રી, રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ
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(3) જે

વ્ર્યક્રકત મંડળીના સભ્ર્ય છે તે તેનાં હોદ્દાની રૂએ જે મંડળીની મીટીંગમાં હાજરી ન આપી ર્કે

તે તેનાં સ્થાને અન્ર્ય વ્ર્યક્રકતને વનયુકત કરી કરર્ે અને આ રીતે વનમાર્યેલા વ્ર્યક્રકત તે
મીટીંગમાં હાજરી આપી ર્કર્ે. આિી વ્ર્યક્રકતમીટીંગની કાર્યમિાહીમાં ભાગ લઇ ર્કર્ે. જે માટે

(4)

તેની વનયુક્રકત કરિામાં આિી હોર્ય તેને મત આપિાનો અવિકાર રહેર્ે.
મંડળી તેની નોંિાર્યેલી કચેરીમાં સભ્ર્યોની ર્યાદી રારર્ે અને તે ર્યાદીમાં દરે ક સભ્ર્યે સહી
કરિાની રહેર્ે તથા તેમના હોદ્દા અને સરનામા દર્ામ િિાના રહેર્ે.

(5) મંડળીના

સભ્ર્યોની તે જિાબદારી રહેર્ે કે તેઓના સરનામા અથિા હોદ્દામાં કોઇ ફેરફાર થાર્ય

તો તેની જાર્ સભ્ર્યસિચિશ્રીને કરિાની રહેર્ે.

(6) મંડળીના રજીિટરમાં સભ્ર્યપદની નીચે મુજબની વિગતો નોંિર્ે.
(અ) દરે ક સભ્ર્યોના નામ અને સરનામા
(ધ) સભ્ર્ય તરીકે દારલ થર્યાની તારીર
(ક) સભ્ર્યપદ રદ થર્યા તારીર કે સભ્ર્ય તરીકે બંિ થર્યાની તારીર

(7) જે

વ્ર્યક્રકતએ મંડળીના મેમોરે ન્ડમ ઓફ આટટીકકલસમાં સહી કરી હર્ે તેઓ સોસાર્યટીમાં દારલ

થર્યેલ પ્રથમ સભ્ર્ય ગર્ાર્ે

(8) મંડળીના સભ્ર્ય સરકારની મંજુરીને આવિન નિા સભ્ર્યોને દારલ કરી ર્કર્ે.
(9) જર્યારે કોઇ વ્ર્યક્રકત તેના હોદ્દાની રૂએ મંડળીની સભ્ર્ય બને કે વનમણુકં મેળિે

કે તેની વનયુક્રકત

માટે ભલામર્ થઇ હોર્ય અને તે જર્યારે હોદ્દો છોડી દે ત્ર્યારથી તેન ુ ં સભ્ર્યપદ રદ થર્ે અને આ
રાલી પડેલ જગ્ર્યાએ તે હોદ્દો િરાિતી અન્ર્ય વ્ર્યક્રકતને વનમણુકં આપિામાં આિર્ે અને તે
આપોઆપ મંડળીની સભ્ર્ય બનર્ે.

(10)

જર્યારે કોઇ સભ્ર્યની મંડળીના સભ્ર્યપદે થી રાજીનામુ ં આપિાની ઈ્છા થાર્ય ત્ર્યારે તેર્ે

ુ કરિાનુ ં રહેર્ે. આ
સભ્ર્ય સિચિશ્રીને સંબોિીને રાજીનામુ ં લરિાનુ ં રહેર્ે અને તેને પ્રસ્તત
રાજીનામાનો અમલ મંડળીના અધ્ર્યક્ષશ્રી જર્યારથી સ્િીકારર્ે ત્ર્યારથી થર્ે.

(11)

મંડળીના સભ્ર્યપદમાં કોઇપર્ રાલી જગા પડર્ે તો વિનંતીથી કે આ િારાિોરર્ની

કલમ(6) મુજબ કે અન્ર્યથા વનમણુકં ધ્િારા અમલી સત્તાવિકારી ધ્િારા કરિામાં આિેલ
ભલામર્ મુજબ વનયુક્રકત કરી તે જગ્ર્યા ભરી ર્કાર્ે.

(12)

કોઇ વ્ર્યક્રકત તેનો હોદ્દો િરાિતી હોર્ય તે કારર્સર મંડળી (સંસ્થા) નો સભ્ર્ય થિા માટે ની

પાત્રતા િરાિતી હોર્ય અને તેન ુ ં મંડળી (સંસ્થા) માં પ્રવતવનવિત્િ ન હોર્ય તો પર્ મંડળી
(સંસ્થા) તેની કામગીરી કરર્ે. કોઇ જગ્ર્યા રાલી હોિાના કારર્સર અથિા કોઇ સભ્ર્યોની
વનમણુકં કોઇ રામીયુકત હોર્ય એ કારર્સર મંડળી(સંસ્થા) ની કાર્યમિાહી રદબાતલ ગર્ી ર્કર્ે
નક્રહ.

(13)

મંડળીની (ગિમનીંગ બોડી) નીચે મુજબ રહેર્ે. ( સ્થાપના સમર્યે )

(1)

શ્રી એસ. કે. ર્ેલત (આઇ.એ.એસ.)

અધ્ર્યક્ષ

મુખ્ર્ય સિચિશ્રી
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(2)

ડામ . એ.ડબલયુ.પી.ડેિીડ(આઇ.એ.એસ.)

સભ્ર્ય

અવિક મુખ્ર્ય સિચિશ્રી (ગ્રામ વિકાસ)

(3)
(4)
(5)
(6)

કૃવષ અને સહકાર વિભાગ અને ગ્રામ વિકાસ
શ્રી કુન્દનલાલ (આઇ.એ.એસ.)

સભ્ર્ય

વનર્યામક, રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ
શ્રી એ.સી.જોષી (આઇ.એ.એસ)

સભ્ર્ય

વિકાસ કવમશ્નરશ્રી, ગુજરાત રાજર્ય
શ્રી આર.એલ.જાિા (આઇ.એફ.એસ.)

સભ્ર્ય

મુખ્ર્ય િન સંરક્ષકશ્રી, તાલીમ સંર્યોજક
શ્રી જે.આર.મોદી

સભ્ર્ય

નાર્યબ સિચિશ્રી(ગ્રામ વિકાસ)
કૃવષ, સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,

(7)

સિચિાલર્ય, ગાંિીનગર
શ્રી બી.પી.મીના(આઇ.એ.એસ.)

સભ્ર્ય

મેનેજીંગ ડીરે કટરશ્રી,

(8)

ગુજરાત રાજર્ય જમીન વિકાસ વનગમ, ગાંિીનગર
શ્રી અરવિિંદ જોષી

સભ્ર્ય

મેનેજીંગ ડાર્યરે કટર, ગુજરાત રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ વનગમ,

(9)

ગાંિીનગર
શ્રી એસ.જગદીર્ન(આઇ..એ.એસ.)

સભ્ર્ય

એડીર્નલ કવમશ્નર(ગ્રામ વિકાસ) ગાંિીનગર

(10) શ્રી િી. િી. પ્રજાપવત સભ્ર્ય
વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, અમદાિાદ

(11) શ્રી આર.એસ.પટેલ

સભ્ર્ય

વનર્યામકશ્રી, જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, મહેસાર્ા

(12) સ્િૈ વ્છક સંસ્થાના પ્રવતવનવિ અને ગિમનીંગ
(13) બોડીની આગામી મીટીંગમાં નકકી કરિમાં આિર્ે
(14) (શ્રી આર.કે.સામા) (આઇ.એફ.એસ.)

સભ્ર્ય
સભ્ર્ય સિચિ

સંયકુ ત વનર્યામકશ્રી(ગ્રામ વિકાસ)

(15)

રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ
મંડળીમાં સભ્ર્ય સિચિ તરીકે સંયકુ ત વનર્યામક (ગ્રામ વિકાસ ) રહેર્ે અને સંસ્થાના
િહીિટને લગતી સઘળી સત્તા તેઓને હસ્તક રહેર્ે.
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(16)

રાજર્ય સરકાર મંડળી પાસેથી તેના હાથ િરિામાં આિેલ કે હાથ િરાનાર
કાર્યમક્રમોને લગતી તમામ બાબતો અંગે માક્રહતી સલાહ અને સહકાર માંગી ર્કર્ે.

(17)

ગિમનીંગ બોડીની િષમમાં ઓછામાં ઓછી એકિાર મંડળીની પ્રવ ૃવત્તઓ વિર્ે ચચામ વિચારર્ા કરિા માટે મળર્ે. આ િારાિોરર્ પ્રમાર્ે ઓછામાં ઓછા ચાર સભ્ર્યોની
હાજરીનુ ં કોરમ બનર્ે. કોરમ ન થતાં બેઠક રદ થાર્ય તો સભ્ર્ય સિચિે તાકીદે બીજી
બેઠક બોલાિિાની રહેર્ે. કારોબારી સવમવતની દરે ક બેઠકમાં અધ્ર્યક્ષ પ્રમુર સ્થાને
રહેર્ે અને તેની ગેરહાજરીમાં હાજર રહેલ સભ્ર્યો તેમનામાંથી એક સભ્ર્યને પસંદ

(18)

કરર્ે જે કારોબારી સવમવતની બેઠકના પ્રમુર સ્થાને રહેર્ે.
જો સંજોગો ઉભા થાર્ય તો કોઇ બાબત અંગે સભ્ર્યને પક્રરપત્ર ધ્િારા જાર્ કરિામાં
આિર્ે અને આ પક્રરપત્રથી કરાિેલ કોઇ ઠરાિમાં બહુમતી સભ્ર્યો મંજુર કરી સહી
કરર્ે તે ગિમનીંગ બોડીની બેઠકમાં જે રીતે ઠરાિ પસાર થાર્ય તે રીતે જ પસાર
થર્યેલ ગર્ાર્ે, પરં ત ુ ગિમનીંગ બોડી ઓછામાં ઓછા એકત ૃવત્તર્યાંર્ સભ્ર્યોએ આ
ઠરાિ પર પોતાનો અિભપ્રાર્યો નોંધ્ર્યા હોિા જોઇએ

(19)

ગિમનીંગ બોડીની સત્તાઓ :
રાજર્ય સરકારે આપેલી ગ્રાન્ટમાંથી કરિામાં આિતા રચમ બાબતે રાજર્ય સરકારે
િરતો િરત નકકી કરે લી મર્યામ દાઓ વસિાર્ય.અત્રે વનક્રદિષ્ઠપર્ે જોગિાઇ કરિામાં
આિી હોર્ય, તે વસિાર્ય અને જેને અંગે મંડળી(સંસ્થા) ની સામાન્ર્ય સભાની મંજુરી
હોર્ય તે અથિા મંડળી (સંસ્થા)નો ઉદ્દે શ્ર્ય પાર પાડિા માટે ના પક્રરર્ામે કે
આનુષાંિગક પ્રકારની હોર્ય તે તમામ ફરજો, કામગીરીઓ અને અવિકારી હોર્ય તેને
માત્ર ગિમનીંગ બોડી િાપરર્ે અથિા ભોગિર્ે.

(20)

રાસ કરીને સામાન્ર્ય રીતે ગિમનીંગ બોડી ધ્િારા બંિારર્ની જોગિાઇઓ પરત્િે
કોઇપર્ પક્ષપાત વિના ઠરાિિામાં આિે છે કે,
(અ) સોસાર્યટીર રજીસ્રસ્ેર્ન એકટ-1860 ની જોગિાઇઓને આવિન મંડળીની
િહીિટી અને વ્ર્યિસ્થાને લગતી કોઇપર્ બાબતો પેટા પરત્િે પેટા વનર્યમો
બનાિી ર્કાર્ે. સુિારા કરી ર્કાર્ે, ફેરફાર કરી ર્કાર્ે કે રદ કરી ર્કાર્ે.
(બ)

મંડળીના સભ્ર્ય સિચિશ્રી ધ્િારા િરતો િરત સુચિિામાં આિતા િાવષાક
અંદાજપત્ર અંગે જરૂરી / આનુષાંિગક ફેરફારો અંગેવિચારી ર્કર્ે અને ર્યોગ્ર્ય
લાગે તો આિા ફેરફારો પર વિચાર વિમર્મ હાથ િરી વનર્મર્ય લઇ ર્કર્ે.

(ક)

અનુદાન, સરાિત, સ્િીકારી ર્કર્ે કે ર્યોગ્ર્ય લાગે તો અનુદાન આપી ર્કર્ે.

(ડ)

આના વસિાર્યની અન્ર્ય સત્તાઓ ર્યોગ્ર્ય લાગે તે પ્રમાર્ે અધ્ર્યક્ષશ્રી, સિચિશ્રી
કે અન્ર્ય સત્તાવિર્ોને આથી ર્કર્ે.

(ઈ) જરૂરીર્યાત પ્રમાર્ે આિા હેત ુઓ માટે સવમવત, બોડમ કે પેટા સવમવતઓ
વનયુકત કરી ર્કર્ે કે તેને ુર કરી ર્કર્ે.
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(ફ)

મંડળીના ઉદ્દે શ્ર્ય પાર પાડિા માટે જરૂરી તમામ કામગીરી સામાન્ર્ય રીતે
કરી

ર્કર્ે

કે

કારોબારી

સવમવતને

આપિામાં

આિેલ

સોસાર્યટીની

જોગિાઇઓને આવિન કોઇપર્ કામગીરી કરિી કે વનર્યમ કે િારો પસાર
કરર્ે કે જર્યારે કારોબારી સવમવત કે અન્ર્ય સત્તાિીર્ોને સત્તા આપિામાં
આિી હોર્ય અને મંડળીના ઉદ્દે ર્થી વિરુધ્િમાં ના હોર્ય તેિી કામગીરી કરી
ર્કર્ે.

(21)

ગિમનીંગ બોડીની કાર્યમિાહી : ગુજરાત સરકારના મુખ્ર્ય સિચિશ્રી ગિમનીંગ બોડીના
અધ્ર્યક્ષ રહેર્ે અને તેની તમામ વમટીંગોના પ્રમુરસ્થાને રહેર્.ે તેમનીગેરહાજરીમાં
હાજર રહેલ સભ્ર્યો ( સભ્ર્ય સિચિ વસિાર્યના ) કોઇપર્ એક સભ્ર્યની આિી
વમટીંગના પ્રમુરસ્થાને િરર્ી કરર્ે.

(22)

અધ્ર્યક્ષશ્રી પોતે તમામ સભ્ર્યોને ઓછામાં ઓછા 15 ક્રદિસની લેિરત નોટીસ
આપીને કારોબારી સવમતીની મીટીંગમાં બોલાિી ર્કર્ે કે પોતાની સહીથી લેિરત

(23)

રીતે હાજર થિા જર્ાિી ર્કર્ે.
અધ્ર્યક્ષશ્રી પોતે મખિરક રીતે કે પોતાની સહીથી લેિરત નોટીસ આપીને સભ્ર્ય
સિચિશ્રીને જર્ાિર્ે કે તેઓ કારોબારી સવમતીની બેઠક બોલાિે અને આિી જાર્
થર્યા બાદ સભ્ર્ય સિચિશ્રી બેઠક બોલાિિાની વિવિ હાથ િરર્ે.

(24)
(25)

કારોબારી સવમવતના આિા સભ્ર્યને 1 મત આપિાનો હકક રહેર્ે અને કોઇ પ્રશ્ન અંગે
સરખું મતદાન થતુ ં હોર્ય તો પ્રમુરશ્રીને કાસ્ટીંગ િોટ આપિાનો હકક રહેર્ે.
કારોબારી સવમતી માટે કોઇપર્ કામગીરી િરતે લેિરત ઠરાિ પક્રરપવત્રત કરિાનો
રહેર્ે. આિા ઠરાિમાં બહુમતી સભ્ર્યો સહી કરર્ે તો આ ઠરાિ કારોબારી સવમતીએ
પસાર કરે લો ગર્ાર્ે. પરં ત ુ આિા ઠરાિ પર કારોબારી સવમતીના 1/3 સભ્ર્યોએ
તેમના અિભપ્રાર્યની નોંિ કરી હોિી જોઇએ.
િાવષિક સામાન્ય સભા

(26)

મંડળી ઓછામાં ઓછા 10 માસમાં એકિાર અને િધુમાં િધુ 15 માસમાં િાવષાક
સામાન્ર્ય સભા બોલાિર્ે. આ િાવષાક સભા સામાન્ર્ય ગર્ાર્ે. મંડળીની અન્ર્ય તમામ
સભા વિર્ેષ સામાન્ર્ય સભા ગર્ાર્ે.

(27)

મંડળીની િાવષાક સામાન્ર્ય સભામાં પાકું સરિૈ ય ું અને ઓડીટનો અહેિાલ મંજુરી માટે
મુકિામાં આિર્ે.

(28)

મંડળીની િાવષાક સામાન્ર્ય સભામાં ઓછામાં ઓછી ચાર સભ્ર્યોની હાજરીથી કોરમ
થર્ે.
મંિળીન ંુ નાિાં ભંિોળ

(29)

મંડળીનું નાર્ાં ભંડોળ નીચે પ્રમાર્ે રહેર્ે.
કેન્ં સરકારમાંથી મળે લ અનુદાન
10

રાજર્ય સરકારમાંથી તેના વનર્યત પ્રમાર્ મુજબ (મેચીંગ) મળે લ અનુદાન અન્ર્યથા
ક. રોકાર્ોમાંથી મળે લ આિક / ગ્રાન્ટ
બ. અન્ર્ય સંસ્થાઓ પાસેથી મળે લ ફાળો / અનુદાન

(30)

ક. અન્ર્યસ્ત્રોતમાંથી મળે લ આિક
ગિમનીંગ બોડી મંડળીના બેન્કર વનયુકત કરર્ે. મંડળીના તમામ નાર્ાં આ બેન્કમાં
મંડળીના રાતામાં જમા કરાિિામાં આિર્ે અને સભ્ર્ય સિચિશ્રી તેઓને મળે લી
સત્તા મુજબ સહીને આવિન માત્ર ચેકથી આ રાતામાંથી તૈ ર્યાર કરી ર્કર્ે.

(31)

ક્રહસાબો અને ઓડીટ :
ગિમનીંગ બોડી ધ્િારા વનયુકત કરાર્યેલ ચાટમ ડમ એકાઉન્ટન્ટ ધ્િારા મંડળીના ક્રહસાબો,
ઓક્રડટ કરર્ે અને તેન ુ ં બીજુ ઓક્રડટ ભારતના કોબપરસ્ોલર અને ઓડીટર જનરલ
ધ્િારા કરાર્ે. કારોબારી સવમતીના િારાિોરર્ અને રાજર્ય સરકારની મંજુરીને
આવિન રહીને ઓક્રડટ માટે અપનાિિામાં આિનાર પધ્િવત, ક્રહસાબી વ્ર્યિસ્થા અને

(32)

તેની સંભાળ તથા ઓડીટ માટે ના ક્રહસાબો તૈ ર્યાર કરિામાં આિર્ે.
મંડળીએ કરે લ કાર્યમિાહી તથા િષમ ગિમનીંગ બોડીએ દરવમર્યાન કરાર્યેલ
કામગીરીની િાવષાક અહેિાલ તેના સભ્ર્યો અને ગુજરાત સરકારની જાર્ માટે તૈ ર્યાર
કરિાં આિર્ે.આ અહેિાલ અને મંડળીનો ઓડીટ કરાર્યેલો ક્રહસાબો િાવષાક સામાન્ર્ય

(33)

સભામાં મંડળી ધ્િારા રજુ કરાર્ે.
િાવષાક સામાન્ર્ય સભા થર્યા બાદ 30 ક્રદિસમાં િષમ દરબર્યાન કરે લ કામગીરીનો
અહેિાલ મંડળીઓના રજીસ્રસ્ારશ્રીને નીચેપ્રમાર્ે આપિામાં આિર્ે.

(1)

મંડળીની ગિમનીંગ બોડીના સભ્ર્યો અધ્ર્યક્ષશ્રી, સભ્ર્ય સિચિશ્રી અને અન્ર્ય
હોદ્દે દારો નામ/સરનામા સાથેની સુિચ

(2)
(3)

ગત િષમની ઓડીટ ક્રરપોટમ
ઓડીટરે પ્રમાિર્ત કરે લ ઓડીટ રીપોટમ અને પાકા સરિૈ ર્યાની કોપી.

આ સુિચ અને િાવષાક અહેિાલ અધ્ર્યક્ષશ્રી અને સભ્ર્ય સિચિશ્રી ધ્િારા પ્રમાિર્ત
કરિામાં આિર્ે.

(34)

ગિમનીંગ બોડીના માળરામાં કોઇ ફેરફાર થાર્ય કે અધ્ર્યક્ષ કે હોદ્દે દારોમાં કે સભ્ર્ય
સિચિશ્રીમાં ગમે ત્ર્યારે ગમે તે કારર્સર ફેરફાર થાર્ય તો આિા ફેરફાર અંગે 30
ક્રદિસમાં મંડળીના રજીસ્રસ્ારને જાર્ કરિામાં આિર્ે.
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મંિળીની અસ્કયામતો/ વમલ્કતો

(35)

મંડળીની તમામ વમલકતો ગિમનીંગ બોડી હસ્તક રહેર્ે પરં ત ુ તે વમલકતો !! મંડળીની
વમલકતો !! તરીકે ગર્િામાં આિર્ે.
ુ ી કાયયિાિી અને દાિાફ :
: મંિળી માટે કે તેની સામે કાનન

(36)

મંડળીના અધ્ર્યક્ષ કે સભ્ર્ય સિચિશ્રી કે અન્ર્ય અવિકૃત હોદ્દે દારો સામે કાનુની
કાર્યમિાહી તેઓ મંડળી િતી કરી ર્કર્ે.જો કોઇ રાલી જગા પડે કે આ બાબતે
અવિકૃત હોદ્દે દારમાં ફેરફાર થાર્ય તો તેની સામે કાર્યમિાહી થઇ ર્કર્ે નહીં.મંડળી
સામે કોઇપર્ કેસ કે કાર્યમિાહીમાં કોઇ વ્ર્યક્રકત કે અધ્ર્યક્ષશ્રી, સિચિશ્રી કે અન્ર્ય
હોદ્દે દારોની વમલકત સામે ચુકાદો કે હુકમનો અમલ કરી ર્કાર્ે. આ કાર્યદા હેઠળની
પેટા કલમ-3 માં મંડળીના અધ્ર્યક્ષ, સભ્ર્ય સિચિશ્રી કે હોદ્દે દારો ફોજદારી ગુન્હાથી
ઉભી થર્યેલી જિાબદારીમાંથી મુકત નક્રહ રહે કે મંડળીની વમલકતમાંથી કોઇ ભાગ
પર કોઇ ગુન્હા માટે કોટમ કરે લ દં ડ ભરપાઇ કરિા માટે ફાળો કે ભાગ પર દાિો કરી

(37)

ર્કર્ે નક્રહિં.
મંડળીના કોઇપર્ સભ્ર્ય સાથે તેર્ે મંડળીની કોઇપર્ વમલકતને નુકર્ાન કયુમ હોર્ય
કે મંડળીના ક્રહત ક્રહસ્સા કોઇપર્ કાર્યમ કયુમ હોર્ય તો તેની સામે મંડળી દાિો કરી
ર્કર્ે કે તેની સામે કાર્યદે સરના પગલા લઇ ર્કર્ે.

(38)

મંડળી તેની નોંિાર્યેલી કચેરીમાં ક્રહસાબોના ચોપડા રારર્ે કે દરે ક કામકાજની
વનર્યવમત નોંિ રારર્ે, જે નીચે પ્રમાર્ે છે .
અ.

મંડળીમાં થર્યેલ દરે ક નાર્ાંની આિક, અને તેને લગતા આિશ્ર્યક પુરાિા
અને થર્યેલ તમામ રચામ તથા તેના ઉદ્દે ર્ો અને જે હેત ુ માટે રચમ થર્યો હોર્ય
તેની વિગત.

(39)

બ.

મંડળીની તમામ વમલકતો અને જિાબદારીઓ.

મંડળી તેના ક્રહસાબો િષમમાં એકિાર માન્ર્ય ઓક્રડટર પાસે ઓક્રડટ કરાિર્ે અને પાકુ
સરિૈ ય ુ ં તૈ ર્યાર કરાિર્ે. ઓક્રડટર મંડળીની નાર્ાંકીર્ય બાબતોને લગતી ચોકકસ
પક્રરવસ્થવત દર્ામિતો અહેિાલ તૈ ર્યાર કરી પ્રસ્તુત કરર્ે. પાકા સરિૈ ર્યાની ત્રર્ નકલ
અને ઓક્રડટ અહેિાલને ઓક્રડટર પ્રમાિર્ત કરર્ે.
સ્પષ્ટતા : માન્ર્ય ઓક્રડટર એટલે ચાટમ ડમ એકાઉન્ટન્ટસ એકટ-1945 ના અથમઘટનમાં

(40)

આિે તે ચાટમ ડમ એકાઉન્ટન્ટ કે સોસાર્યટીના રજીસ્રસ્ારશ્રી ધ્િારા માન્ર્ય કરે લ વ્ર્યક્રકત.
ગિમનીંગ બોડીના દરે ક સભ્ર્યને મંડળી ધ્િારા રરાર્યેલ ક્રહસાબો અને રજીસ્ટરો કે જે
મંડળી ધ્િારા વનભાિિામાં આિે છે અને મંડળીની થર્યેલ બેઠકોની કાર્યમનોંિો
કચેરીમાં તપાસિાનો હકક રહેર્ે.

(41)

મંડળી બંિ થાર્ય તો સભ્ર્યોને તેમાંથી કોઇ નફો મળી ર્કર્ે નક્રહ. જો મંડળીની
વમલકતના વનકાલ કે પતાટ બાદ અને તેના દાિા કે જિાબદારીઓ પુરી થર્યા બાદ
12

કોઇ અસ્કર્યામતો બચર્ે તો તે મંડળીના સભ્ર્યો કે તેમાંથી કોઇપર્ને તેની િહચણચર્ી
કરી ર્કાર્ે નક્રહ, પરં ત ુ સોસાર્યટીરના રજીસ્રસ્ારશ્રીની મંજુરીને આવિન રાજર્ય
સરકારના આદે ર્ મુજબ તેનો વનકાલ કરિામાં આિર્ે.

નોટીસો :

(42)

મંડળીના કોઇપર્ સભ્ર્યને નોટીસ આપિાની થાર્ય તો તે વ્ર્યક્રકતગત રીતે હાથોહાથ
કે સભ્ર્યોના દફતરમાં તેમના સરનામે કિરમાં બંિ કરીને ટપાલ ધ્િારા મોકલિાની
રહેર્ે.

(43)

કોઇપર્ નોટીસ ટપાલ દ્વારા મોકલિામાં આિી હોર્ય તો જે ક્રદિસે ટપાલ કિર કે
પેપર જેમાં નોટીસ મુકિામાં આિી હોર્ય તે અને પોસ્ટ કરિામાં આિી હોર્ય તે
તારીરે મોકલી છે . તેમ ગર્િામાં આિર્ે અને આિી નોટીસ સાથેન ુ ં કિર સાચા
સરનામાં સાથે પોસ્ટ ઓક્રફસમાં નાંરિામાં આિેલ હોર્ય તો નોટીસ મોકલર્યાનો તે

(44)

પ ૂરતો પ ૂરાિો ગર્િામાં આિર્ે.
રાજર્ય સરકારની અગાઉથી મંજૂરી લીિા બાદજ મંડળી જે ઉદ્દે ર્ો માટે તેની
સ્થાપના કરિામાં આિી હોર્ય તેમાં
ફેરફાર નીચે મુજબ કરી ર્કાર્ે.
(અ)

જો મંડળીની ગિનીગ બોડીને ઉદ્દે ર્ોમાં ફેરફાર કે સુિારા કરિા અંગે, સભ્ર્યો
સમક્ષ લેિરત રીતે છાપીને દરરાસ્ત પ્રસ્ત ૃત કરિામાં આિી હોર્ય.

(બ)

જો મંડળી તેના િારા િોરર્ મુજબ આ દરરાસ્ત અંગે ચચામ કરિા માટે
રાસ સાિારર્ સભા બોલાિર્ે.

(ક)

જો આિો અહેિાલ મંડળીના દરે ક સભ્ર્યોને રાસ સાિારર્ સભાના 14
ચોખ્રા ક્રદિસ અગાઉ ટપાલ દ્વારા મોકલિામાં આિેલ હોર્ય.

(ડ)

જો આિી દરરાસ્ત મંડળીની રાસ સાધાિરર્ સભામાં હાજરભ્ર્યોમાંથી 3x4
સભ્ર્યો દ્વારા બહુમતીથી પસાર કરિામાં આિી હોર્ય.

(ઇ)

ગિનીગ બોડી દ્વારા આજ કારર્સર અગાઉ બોલાિિામાં આિેલ બેઠકના 1
મક્રહના બાદ બીજી રાસ સાિારર્ સભામાં હાજર રહેલ સભ્ર્યો દ્વારા 3x5
મતોથી મતદાનથી મંજુર કરિામાં આિેલ હોર્ય.
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(45)

વનર્યત રીતે બોલાિિામાં આિેલ બેઠકમાં મંડળીના િારા િોરર્માં હાજર રહેલા
સભ્ર્યોમાંથી બહુમતી સભ્ર્યો દ્વારા, કોઇપર્ સમર્યે ફેરફાર કરી ર્કાર્ે, અને આિા
સુિારે લા િારા િોરર્ો સોસાર્યટીર એકટ 1860 ની જોગિાઇઓ મુજબ અમલમાં

(46)

આિેલા ગર્ાર્ે.
ઉપર દર્ામિેલ કોઇપર્ કલમના અથમિટન નો પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થાર્ય તેિા સંજોગોમાં
મ ૂળ અંગ્રેજી મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્ન અને રુલસ એન્ડ રે ગ્યુલેર્નને આિારીત
ગર્િામાં આિર્ે.

ખરી નકલઃ
સિી

(પી.સ.નાિ)
વનર્યામક
રાજ્ર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા
અમદાિાદ
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: : સં મ વત પ ત્ર ક : :
રાજય ગ્રામ વિકાસ સંસ્ાા, અમદાિાદ.
સરદાર પટે લ લોકપ્રનાસન સંસ્ાા,
ઇસરો સામે, સેટેલાઇટ રોિ,
અમદાિાદ-380015.
અમો જેમના નામ સરનામાં હોંો નીચે પ્રમાર્ેન ુ જર્ાિેલ છે . તેઓ આ સાથે જોડેલ
મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્નના જર્ાિેલ િોરર્ પ્રમાર્ે રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદને
રચિા ઇશ્છા િરાિીએ છીએ, અને િી બોબબે પબ્લીક રસ્સ્ટ એકટ1950 તથા સોસાર્યટી રજી. એકટ
1860 મુજબ નોંિાિિા માંગીએ છીએ તે મતલબની અમારી સહીઓ નીચે મુજબ છે .
----------------------------------------------------------------------------------------------અ.નં. નામ અને િોદ્દો

સિી

1.

3.

2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.

ડામ .એ.ડબલયુ.પી.ડેિીડ(આઇ.એ.એસ)
અવિક મુખ્ર્ય સિચિશ્રી,
કૃવષ સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,
સિચિાલર્ય, ગાંિીનગર.

2.

શ્રી જે.આર.મોદી
નાર્યબ સિચિશ્રી,(ગ્રામ વિકાસ)
કૃવષ અને સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,
સિચિાલર્ય, ગાંઘીનગર.

3.

શ્રી અરવિિંદ જોષી
મેનેજીંગ ડાર્યરે કટરશ્રી,
ગુજરાત રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ વનગમ,
ગાંિીનગર.

4.

શ્રી એસ.જગદીર્ન (આઇ.એ.એસ)
એડીર્નલ કવમર્નરશ્રી,(ગ્રામ વિકાસ)

5.

ગાંિીનગર.
શ્રી િી.િી.પપ્રજાપવત,
વનર્યામકશ્રી,
જજલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી,
અમદાિાદ.

6.

શ્રી આર.એસ.પટે લ,
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વનર્યામકશ્રી,
જજલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી,
મહેસાર્ા.

7.

શ્રી આર.કે.સામા,(આઇ.એફ.એસ)
સંયકુ ત વનર્યામકશ્રી,(ગ્રામ વિકાસ),
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ.
ખરી નકલઃ
સિી

(પી.એ.ર્ાહ)
વનર્યામક
રાજ્ર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા
અમદાિાદ
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1.4

મીનન સ્ટે ટમેન્ટ
એવું જ્ઞાન અને કખર્લર્ય જે થકી એક સમધ્ૃ િ ગ્રાબર્ય સમાજનુ ં સજર ન થાર્ય જર્યાં
ગરીબો,અનુસિુ ચત જાવત, અનુસિુ ચત જનજાવત, નબળા િગો, મક્રહલાઓ/અપંગો, અર્કતો
સક્રહત તમામને તેમના સામાજીક અને આવથાક હકકો અથે જાગૃવત્ત કેળિાર્ય. સંસ્થાનુ ં મીર્ન
રાજર્યમાં ગ્રામ વિકાસ ક્ષેત્રે સિો્ચ કક્ષાની તાલીમ પુરી પાડિી અને ગરીબી નાૂ ૂદી માટે
અથાગ પ્રર્યાસો કરિા.

Mission Statement: To be an effective change (and advocacy) agent for
the cause of Rural Development by Creating and Nurturing an enabling
environment for continuing education and learning.

1.5

ટંુ કો ઈવતિાસ
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા િષમ-1996 સુિી સરદાર પટે લ ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ પબ્લીક
એડમીનીસ્રસ્ે ર્નની એક ર્ારા તરીકે હતી. તા.29/2/1996 થી સ્િાર્યત્ત સંસ્થા તરીકે રાજર્ય
ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા,અમદાિાદ અવસ્તત્િમાં આિી જેનુ ં કાર્યમક્ષેત્ર ગુજરાત રાજર્ય છે , પરં ત ુ
જરૂર જર્ાર્યે સમગ્ર દે ર્માં કાર્યમક્ષેત્ર વિસ્તારી ર્કાર્ય છે . સંસ્થાનુ ં મુખ્ર્ય મથક સ્પીપા કેબપસ,
ઇસરો સામે, સેટેલાઇટ રોડ,અમદાિાદ રાતે છે . જે સ્પીપાના એક ભાગ તરીકે કામ કરે છે .
અને તે સંસ્થાના િડા મહાવનદે ર્ક (તાલીમ અને િહીિટી સુિારર્ા) છે . કમમચારી ગર્
પ્રકરર્-10 મુજબ છે . સંસ્થાના તમામ કમમચારીઓ પ્રવતવનયુક્રકતથી લેિાર્યેલ છે . રાજ્ર્ય ગ્રામ
વિકાસ સંસ્થા ને સોસાર્યટીર રજીસ્રસ્ે ર્ન એક્ટ અને બોબબે ચેક્રરટે બલ રસ્સ્ટ એક્ટ હેઠળ
નોંિર્ી કરિામાં આિી છે . અને કેન્ં સરકારના ગ્રામ વિકાસ મંત્રાલર્ય તરફથી કોર
ફેકલટીના પગાર માટે તેમજ આનુષિં ગક કામગીરી માટે ગ્રાન્ટ પ્રા્ત થાર્ય છે .

1.6.1 િિીિટી માળખ ંુ
ગિવનાગ બોડીના સભ્ર્યોની ર્યાદી
સભ્યશ્રીીફ

1.
2.

સભ્યનો િોદો

મુખ્ર્ય સિચિશ્રી

પ્રમુર

અવિક મુખ્ર્ય સિચિશ્રી/અગ્રસિચિશ્રી(ક.ગ.)

સભ્ર્ય

સામાન્ર્ય િહીિટ વિભાગ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

અ.મુ.સ.શ્રી/અગ્ર સિચિશ્રી(િસુતાપ),સા. િ. વિભાગ

,,

અ.મુ.સ.શ્રી/અગ્ર સિચિશ્રી, નાર્ા વિભાગ

,,

અ.મુ.સ.શ્રી/અગ્ર સિચિશ્રી, આરોગ્ર્ય અને પ.ક. વિભાગ

,,

અ.મુ.સ.શ્રી/અગ્ર સિચિશ્રી,અગ્ર સિચિશ્રી, સહકાર વિભાગ

,,

અ.મુ.સ.શ્રી/અગ્ર સિચિશ્રી,અગ્ર સિચિશ્રી, પંચાર્યત વિભાગ

,,

સિચિશ્રી, ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

,,
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9. સિચિશ્રી, માગમ અને મકાન વિભાગ
10. ક્રડરે કટર જનરલ તથા તાલીમ કવમર્નરશ્રી,સ્પીપા,અમદાિાદ
11. સંયકુ ત સિચિ/નાર્યબ સિચિ(િસુતનપ્ર), સા.િ. વિભાગ
12. નાર્ાકીર્ય સલાહકારશ્રી, સા.િ. વિભાગ
13. વનર્યામક/તેઓના પ્રવતવનવિ, ગાંિીઆશ્રમ સંસ્થાન, અમદાિાદ
14. ક્રડરે કટર/તેઓના પ્રવતવનવિ, ઇવન્ડર્યન ઇવન્સ્ટટય ૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ

,,
,,
,,
,,
,,
,,

(આઇ.આઇ.એમ.), અમદાિાદ

15. એક્રકરકય ૂટીિ ક્રડરે કટર/પ્રવતવનવિ,અમદાિાદ મેનેજમેન્ટ

,,

એસોવસએર્ન, અમદાિાદ

16. વનર્યામક/તેઓના પ્રવતવનવિ, સરદાર પટેલ ઇવન્સ્ટટય ૂટ ઓફ સોશ્ર્યલ

,,

એન્ડ ઇકોનોવમક ક્રરસચમ, અમદાિાદ

17. ઉપકુલપવત, ગુજરાત યુવનિવસાટી, અમદાિાદ
18. અવિક કવમર્નરશ્રી, સ્પીપા,અમદાિાદ

,,
સભ્ર્ય સિચિ

આ દર્ામિેલ નીચે દર્ામિેલ 7(સાત) તજજ્ઞોનો પર્ સ્પીપાના બોડમ ઓફ ગિનમન્સમાં સભ્ર્ય તરીકે
સમાિેર્ કરિામાં આિે છે .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

શ્રી િી.આર.એસ. કખલગી,આઇ.એ.એસ.(વનવ ૃત્ત)
શ્રી જે. પી.મહાપાત્ર, આઈ.પી.એસ.(વનવ ૃત)
શ્રી રવિચંંન, ફેકલટીશ્રી, ઈન્ન્ડર્યન ઈન્સ્ટીટટુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ
શ્રીમતી ક્રક્રષ્ના ર્ાસ્ત્રી,ડીન,સ્કુલ ઓફ ઈન્ટીરીર્યર ડીરાઈન,અમદાિાદ
ડો. મનોજ સોની ઉપકુલપવત, એમ.એસ.યુવનિવસાટી
શ્રી વિનર્ય સહષાૂુઘિે-રામબાહુ મહાલગી પ્રબોિીની ઇન્સન્સ્ટટટુટ-મુબ
ં ઇ
શ્રી વિર્ાલ ર્મામ

1.6.2
કારોધારી સવમવત
સભયશ્રીીફ

સભ્યનો િોદો

1.

મહાવનદે ર્કશ્રી સ્પીપા

ચેરમેનશ્રી

2.

એનજીઓના સભ્ર્ય

સભ્ર્ય

3.

નાર્યબ સિચિશ્રી િહીિટી સુિારર્ા અને તાિલમ વિભાગ

સભ્ર્ય

4.

વનર્યામકશ્રી, ક્રહસાબ અને વતજોરી

સભ્ર્ય
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5.

નાર્યબ વનર્યામક (ક્રહસાબ) સ્પીપા

સભ્ર્ય

6.

વનર્યામક, ગુજરાત ઇન્સ્ટીટય ૂટ ઓફ ડીરાસ્ટર મેનજ
ે મેન્ટ

સભ્ર્ય

7.

સંયકુ ત વનર્યામક સ્પીપા

સભ્ર્ય સિચિ

8.

કવમશ્નરશ્રી ગ્રામ વિકાસ

કાર્યમી આમંવત્રત સભ્ર્ય

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

અવિકારીફના નામ તાા સરનામા

ક્રમ નામ અને િોદ્દો સરનામ ંુ ફફીસનો નંધર ફેકસ નંધર ઘરનો ફોન નંધર
ક્રમ

1.
2.

નામ અને હોદ્દો
શ્રી પંકજકુમાર (IAS)

્લોટ નં. 845, સેક્ટર-8

મહાવનદે ર્ક

ગાંિીનગર

શ્રી ક્રદનેર્ પટેલ

IAS

નાર્યબ મહાવનદે ર્ક

3.

4.

5.

6.

સરનામુ ં

ઓફીસનો નંબર
23238363
23252979

101, ર્ાશ્વત ટાિર, િનંજર્ય 26741999
ટાિસમ

પાસે,

ફેકસ નંબર
26749048

ઘરનો નંબર
9978406004
23249356

26749048

9879551751

9978441532

આનંદનગર

રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાિાદ
શ્રી પી. એ. ર્ાહ

સી-12 આશ્રમ એપાટમ મેન્ટ

9978441532

ફેક્સ-

વનર્યામક

સેન્ટજેવિર્યસમ કોલેજની પાછળ

26764453

26749715

નારર્પુરા અમદાિાદ
ડો.ભરત એચ.પટેલ

2૦ ગુલાબ રે વસડેન્સી સાર્યન્સ

ફેકલટી

સીટી રોડ અમદાિાદ-

9978441531

-સદર-

9978441531

9978441530

-સદર-

9978441530

9978441529

-સદર-

9978441529

9328948295

-સદર-

9328948295

9978441536

-સદર-

9978441536

26764453

-સદર-

-

26764453

-સદર-

-

9537494636

-સદર-

૩8૦૦૬૦
ડો. ર્ૈ લાબેન વત્રિેદી

5, વર્િનાથજી એપાટમ મેન્ટ,

ફેકલટી

સીએન વિદ્યાલર્યની બાજુમાં,
અમદાિાદ : 15

સુશ્રી નીલાબેન પટેલ

101/1, સીપી નગર

ફેકલટી

સોસાર્યટી, સેન્રસ્લ બેંક ઓફ
ઇન્ન્ડર્યા પાસે, ભ ૂર્યંગદે િ

7.

સોલા રોડ, અમદાિાદ : 61
સુશ્રી પરીના સેબયુલ
ફેકલટી

8.

9.
10.
11.

2૦2, દર્મન એન્કલેિ, ઘુમા
બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઘુમા,
અમદાિાદ-૫8

શ્રી એ.એસ.પટેલ

અંજની પાકમ સોસાર્યટી,

ફેકલટી

નાની કડી રોડ,
મહેસાર્ા-૩827૧૫

શ્રી ડી.િી.વત્રિેદી

ડી/૧૬૫, કમમચારી નગર,

પ્રોગ્રામર, ઇ.ચા.

ઘાટલોક્રડર્યા, અમદાિાદ.

શ્રી ડી.િી.વત્રિેદી

ડી/૧૬૫, કમમચારી નગર,

મદદનીર્

ઘાટલોક્રડર્યા, અમદાિાદ.

શ્રી ક્રદિલપ સુથાર

7/ અક્ષર રો હાઉસ ગ્રામ

ક્લાકમ ક્મ ક્રહસાબનીર્ ,

પંચાર્યત સામે, બોપલ,

(ઇ.ચા.)

અમદાિાદ

9537494636
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1.8

સંસ્ાાનો સમય
09.30 થી 05.10 કલાક વિરામ : 12:30 થી 13:00
બીજો / ચોથો ર્વનિાર અને બિા રવિિારે કામકાજ બંિ રહેર્ે

ગુજરાત સરકારશ્રીએ જાહેર કરે લ રજાના ક્રદિસે કચેરીનુ ં કામકાજ બંિ રહેર્.ે

1.9 સંસ્ાાન ંુ તાલીમ કાયયક્રમ માટેન ુ સમય પત્રક
ક્રમ

1.
2.

વિગત
પ્રથમ સત્ર ( 15 મીનીટ નોંિર્ી સહીત )

સમય
9.30 થી 10.45(સિારે )

( પહેલા ક્રદિસ પુરતુ )
ચા વિરામ

10.45 થી 11.00(સિારે )

3.

બીજુ સત્ર

11.00 થી 12.15 (સિારે )

4.

ભોજન વિરામ

12.15 થી 13.15 ( બપોર )

5.

ત્રીજુ સત્ર

13.15 થી 14.30 ( બપોરે )

6.

ચા વિરામ

14.30 થી 14.45 ( બપોરે )

7.

ચોથુ સત્ર

14.45 થી 16.00 ( બપોરે )

8.

રજુઆત (પ્રેરનટેર્ન)

16.00 થી 17.10 ( બપોરે )

નોંિ :- ચા અને ભોજન એસ.આઇ.આર.ડી ઘિારા પુરા પાડિામાં આિે છે .

1.10.1 ઈન્રાસ્સકચર
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા, અમદાિાદ દિારા સરદાર પટે લ રાજર્ય િહીિટ સંસ્થામાં મજર 
થઇ જિાથી સરદાર પટેલ રાજર્ય િહીિટ સંસ્થાની તરતરમાળરાક્રકર્ય સુવિિાઓનો ઉપલબ્િ
કરિામાં આિે છે .

1.10.2 પ્રવ ૃવિફ

1.

સંસ્થા ધ્િારા હાથ િરિામાં આિનારી તાલીમનો પ્રકાર અને સંર્ોિન કાર્યમક્રમો અંગે માગમદર્મક
નીવત નકકી કરિી.

2.

ગ્રામ વિકાસની ર્યોજનાઓના અમલીકરર્ માટે જેઓની સીિી જિાબદારી છે તેિા વનમાર્યેલા
અવિકારીઓને તાલીમ આપિી. આઇ.આર.ડી.પી./ધ્િાકરા હેઠળ કામ કરતા બેંક અવિકારીઓ,
અન્ર્ય આિી ર્યોજનાઓ અને ગ્રામ વિકાસની કોઇપર્ પ્રવ ૃવત્તઓ સાથે સંકળાર્યેલ િબન સરકારી
સંસ્થાઓના કાર્યમકરોને તાલીમ આપિાનુ ં જેઓને જરૂરી છે તેિાઓને તાલીમ આપિી.
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3.

આિી તાલીમની આિશ્ર્યકતા ર્ોિી કાવિી અને તેની સંસ્થાના ઘડિી અને આિા તાલીમ
કાર્યમક્રમ તૈ ર્યાર કરી કે જરૂક્રરર્યાત પ્રમાર્ે તાલીમ કાર્યમક્રમનાં વર્િબર / કાર્યમર્ાળા, અભ્ર્યાસ,

4.
5.

પ્રિાસનુ ં આર્યોજન કરિા માટે માગમદર્મન આપવુ.ં
િષમ દરવમર્યાન ચલાિિાનાં અભ્ર્યાસક્રમોની, ચોકકસ સંખ્ર્યા, મુદત મુકરર કરિી અને મંજુર
કરિી.
મંડળી માટે ઉપરોકત હેત ુ માટે રચમના અંદાજપત્ર અંગેની દરરાસ્તો તૈ ર્યાર કરિી અને મંજુર
કરિી અને મંડળી કુર્ળતાપુિમક તથા અસરકારક રીતે કામ કરી ર્કે તે માટે ના નાર્ાંકીર્ય સત્તા
આપિી.

6.
7.

અનુદાન / દાનની આિક મંજુર કરિી.
વિશ્વ વિિાલર્ય કે સંર્ોિન સંસથઓ સાથે સંકલન અને માન્ર્યતા પ્રા્ત કરિી જેથી તેના
ફેલોર્ીપ િરાિનારાઓ માટ પદિી કે પ્રમાર્પત્ર માટે અનુદાન મેળિી ર્કાર્ય.

8.

રાજર્ય સરકારની મંજુરી મળ્ર્યા બાદ વિદે ર્ી વિશ્વ વિિાલર્ય કે સંર્ોિન સંસ્થા સાથે વિવનર્યમ
કાર્યમક્રમ ર્રૂ કરિા.

9. સંસ્થાનો વિકાસ, વિસ્તરર્, આર્યોજન તૈ ર્યાર કરિા તથા તે મંજુર કરિા.
10. કમમચારીની વનયુક્રકત તથા તેમની ઉબ્ત દે રરે ર રારનાર સત્તાિીર્ની

વનમણુકં અંગે વનર્મર્ય

કરિા તથા તેને મંજુર કરિા.

1.10.3 પ્રવ ૃવિફ

1.
2.
3.

કરિામાં િપરાતા સાિનોની વિગત.

િાહનો બસ ,કાર (પ્રેરર્ા પ્રિાસ) માટે
તાલીમ સાિનો એલ.સી.ડી. પ્રોજેકટર, ઓ. એચ.પી,સંદમભ પુસ્તકો,કલાસ રૂમ ,કોબપુટર,
સી.ડી.,ઓડીર્યો િીડીર્યો કેસેટ,બોડમ , ઇત્ર્યાદી
કલાસ રૂમ

1.10.4 પ્રકાનનો
કોઇ પ્રકાર્નો બહાર પાડિામાં આિતા નથી. માચમ 2006થી છ માવસક સામાવર્યક બહાર પાડિા
નકકી કરે લછે .

1.10.5 તાણલમના વિષયો ( વનદે વનિત યાદી )


જળસ્ત્રાિ વિકાસ કાર્યમક્રમ



સુિર્મજર્યંવત ગ્રામ સ્િરોજગાર કાર્યમક્રમ



ુ મ ગ્રામીર્ રોજગાર કાર્યમક્રમ
સંપર્



ગરીબી વનિારર્ કાર્યમક્રમ



ગોકુલ ગ્રામ ર્યોજના
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રોજગારીની રાત્રી આપતી ર્યોજના



સામુદાવર્યક સંગઠનનો વિકાસ



ગ્રાબર્ય સુરાકારી કાર્યમક્રમ



જાવત વિષર્યક બાબત



કુદરતી સંર્ાિન વ્ર્યિસ્થાપન



માનિ સંર્ાિન વિકાસ



માક્રહતી પ્રસારર્ ટે કનોલોજી અને ગ્રામ વિકાસ



ગ્રામ વિકાસને લગતા તમામ
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આિો જાિીસ સ્પીપાના જી.આઇ.સસ.
સેન્ટરને . . .
સ્પીપાની એસ.આઇ.આર.ડી. બ્રાન્ચ દ્વારા નેર્નલ ઇવન્સ્ટટયુટ ઓફ રૂરલ ડેિલપમેન્ટ,
હૈંાબાદની મદદથી જી.આઇ.એસ. સેન્ટર કાર્યમરત છે . જી.આઇ.એસ. એટલે

“જીઓગ્રાક્રફકલ

ઇન્ફમેર્ન સીસ્ટમ”. આ એક કોબ્યુટરાઇર સીસ્ટમ છે . જે ઇન્ફમેર્ન ટેકનોલોજીનો ઉપર્યોગ કરી
ભખગોિલક વિગતો પ્રા્ત કરે છે . આ વિગતોનો સુવ્ર્યિવસ્થત રીતે સંગ્રહ કરે છે , સંગ્રક્રહત કરે લી
વિગતોમાં આિશ્ર્યકતા અનુસાર સુિાર-િિાર કરે છે . આ માક્રહતીનુ ં પુથ્થકરર્ કરિામાં આિે છે .
જે કોઇપર્ મહત્િપ ૂર્મ બાબતોનો વનર્મર્ય લેિામાં ખ ૂબજ ઉપર્યોગી નીિડે છે . જી.આઇ.એસ.
સોફટિેરમા ઇમેજ, ટોપોસીટ, કેડેસ્રસ્લ નકર્ા, ગામોના નકર્ા િગેરે ઉપલબ્િ માહીતીનુ ં વિગતિાર
પુથ્થકરર્ કરિામાં આિે છે . પુથ્િીની સપાટી ઉપર કોઇ ચોક્કસ જગ્ર્યા કેિી દે રાર્ય છે , કર્યા
તબક્કે કેિી દે રાર્ય, કર્યારે અવસ્તત્િમાં આિી, ભવિષ્ર્યમાં તેનો શુ ં ઉપર્યોગ થઇ ર્કે તે સંદભમમાં
જી.આઇ.એસ. સીસ્ટમ ઉપર્યોગી થઇ ર્કે છે .
જી.આઇ.એસ. સેન્ટરનો વિવિિ ક્ષેત્રોમાં સુર્યોગ્ર્ય રીતે ઉપર્યોગ ઘર્ાં સારા પક્રરર્ામો આપી
ર્કે છે . જેમકે, માઇક્રો લેિલ, િોટરર્ેડ મોનીટરીંગની બાબત જી.આઇ.એસ. સેન્ટર દ્વારા ઉપકારક
રીતે ઉપર્યોગમાં લઇ ર્કાર્ય છે . આ ઉપરાંત કોઇપર્ બાબત વિર્ેની માધીહતીને તૈ ર્યાર કરિી અને
એ ઉપલબ્ક માક્રહતીનો ઉપર્યોગ કરિામાં જી.આઇ.એસ. સેન્ટર પાર્યાની ભ ૂવમકા ભજિી ર્કે છે . આ
ઉપરાંત ઉપગ્રહ દ્વારા મોકલિામા આિતી માક્રહતીનો સંચર્ય કરિા પર્ આ પ્રકારની વ્ર્યિસ્થા
અત્ર્યંત કારગત નીિડે છે . માઇક્રો િોટરર્ેડ પ્રસ્થાવપત કરિા માટે ની જગ્ર્યા વનિામક્રરત કરિાના
વનર્મર્યમાં પર્ આ પ્રકારની વ્ર્યિસ્થા મહત્િપ ૂર્મ સાિબત થઇ છે . ઉપલબ્િ માક્રહતીનુ ં સંકલન,
પ ૃથ્થકરર્ અને સંર્ોિન એમ વત્રપંરીર્યો વ્યુહ પર્ આ જી.આઇ.એસ. સેન્ટરથી સાથમક બને છે .
રાસ કરીને સ્પીપામાં ચાલતા જી.આઇ.એસ. સેન્ટરની વિર્ેષતા એ છે કે, આ પ્રકારની આધુવનક-
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િૈ જ્ઞાવનક-કોબ્યુટરાઇર સંર્ોિન પધતિવતની તાલીમ િહીિટી તંત્રમાં બેઠેલા કમમર્યોગીઓની ક્ષમતાને
તાલીમ આપી િધુ ઉજાગર કરિામાં આિે છે .
જી.આઇ.એસ. પ્રોજેકટનો મુખ્ર્ય ઉદ્દે ર્ પાર્ીના સંગ્રહ માટે ઉિચત જગ્ર્યા ર્ોિિી જગ્ર્યાની
ર્ોિ કરિી, ઉંડા ઉત્રી ગર્યેલા કુિાના તળને પુન સજીિન કરીને ઉપર લાિિા માટે, ચેકડમ કર્યાં
બનાિિા અને તેનો મહત્તમ ઉપર્યોગ કર્યાં કરિો તે પ્રકારની માક્રહતી એકત્રીત કરી વનર્મર્ય લેિાની
ક્રદર્ામાં અગત્ર્યની ભ ૂવમકા ભજિે છે .
આવથાક વિકાસ, પક્રરિહન સેિા, માળરાગત સુવિિા, આરોગ્ર્ય, મકાનો બાંિિા, પ્રાકૃીતક
સંપવત્તનો વિકાસ, જમીન સુિારર્ા જગેરે જેિા મહત્િપ ૂર્મ વિષર્યો ઉપર જી.આઇ.એસ. સીસ્ટમનુ
પધતિવતસરનું જ્ઞાન ઉપકારક નીિડે છે .
સ્પીપાના જી.આઇ.એસ. સેન્ટરમાં કમમર્યોગીઓને બે પ્રકારની તાલીમ આપિામાં આિે. જેમાં
ઓક્રરએન્ટેર્ન પ્રોગ્રામમાં જી.આઇ.એસ. ટેકનોલોજી વિર્ે, તેની ઉપર્યોિગતા બાબતે સામાન્ર્ય જ્ઞાન
આપિામાં આિે છે . જર્યારે ગ્રામ વિકાસના ટેકવનકલ અવિકારીઓને આ ટેકનોલોજીનો કેિી રીતે
ઉપર્યોગ કરિો તે અંગેની વિવર્ષ્ઠ તાલીમ આપિામાં આિે છે . જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીને આ
ટેકનોલોજી ખ ૂબજ ઉપર્યોગી બની ર્કે છે . અત્ર્યાર સુિી તેમના પ્રોજેકટમાં મેન્યુઅલી કરતા હતા
અને તે પ ૂર્મ કરિા માટે લગભગ છ માસનો સમર્ય લેતા હતા, પરં ત ુ ટે કોનલોજીના ઉપર્યોગથી આ
પ્રોજેકટ પંદર ક્રદિસમાં પ ૂર્મ થઇ ર્કે છે , તેનો અહેસાસ જીલલા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીને આ
પ્રકારની તાલીમ લઇને સુપેરે સ્પષ્ટ સમજાયું છે . એ િાત તો વનવિાદાદ છે કે હિે જી.આઇ.એસ.
સેન્ટર ગુજરાતના વિકાસમાં એક નિી રાહ િચિંિી રહ્યુ છે . . . . .
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2005, કલમ 4(1)(ધ)(ર)
ભાગ-2
અવિકારીફ અને કમયચારીફની સિા અને ફરજો
સંસ્ાાના અવિકારીફ અને કમયચારીફની સિા અને ફરજોની વિગતો આપો.
િોદ્દો

: મિાવનદે નક,
શ્રીી પંકજકુ માર આઇ.સ.સસ.

સિાફ

: િિીિટી

1.
2.
3.

નાિાંકીય

1.
2.

સંસ્થાના અવિકારીશ્રી/કમમચારીશ્રીઓની મહેકમ વિષર્યક બાબતો મંજુર
કરિાની સત્તા
સંસ્થામાં જરૂરી તાિલમ ઉપર્યોગી સાિન ફનીચર વિગેરે તમામ
પ્રકારની રરીદીની સત્તાઓ
સંસ્થાના

તમામ

અવિકારીશ્રી/કમમચારીશ્રીઓની

કામગીરી

ઉપર

દે રરે ર
સંસ્થાના અવિકારીશ્રી/કમમચારીશ્રીઓના પગારભથ્થા તથા અન્ર્ય
લાભોની ચુકિર્ી કરિાનીસત્તા
સંસ્થાની પ્રવ ૃવતઓ અને જરૂક્રરર્યાત અન્િર્યે તમામ પ્રકારની રરીદી
બાદ ચુકિર્ી કરિાની સત્તા

અન્ય

1.

ગ્રામ વિકાસની વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓની અપાતી રસ્ે નીંગ અંતગમત રસ્ે નીંગને
સુંવ અને અસરકારક બનાિિા માટે ના સુચનો, માગમદર્મન વિગેરે

ગ્રામ વિકાસ સંસ્ાાના અવિકારીશ્રીી / કમયચારીશ્રીીફની કામની વિગતો
િોદ્દો

: વનયામક
શ્રીી પી.સ.નાિ, આઇ.સ.સસ.

સિાફ

: િિીિટી

1.
2.

સંસ્થાના અવિકારીશ્રી/કમમચારીશ્રીઓની મહેકમ વિષર્યક બાબતો મંજુર
કરિાની સત્તા
સંસ્થામાં જરૂરી તાિલમ ઉબ્ળ્ર્યખ્ર્ સાિન સામગ્રી, ફનીચર વિગેરે
તમામ પ્રકારની રરીદીનીસત્તાઓ

3.

સંસ્થાના તમામ અવિકારીશ્રી/કમમચારીશ્રીઓની કામગીરી ઉપરની
દે રરે ર

4.

સંસ્થાની તમામ િહીિટી-નાર્ાકીર્ય બાબતો અને તાલીમ કાર્યમક્રમોનુ ં
મોવનટક્રરિંગ – સુપરિીરન સંસ્થાના ડ્રોઈન્ગ એન્ડ ક્રડસબસમમેન્ટ ની

નાિાંકીય

1.

ફરજો
સંસ્થાના અવિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓના પગારભથ્થા તથા અન્ર્ય
લાભોની ચુકિર્ી કરિાની સત્તા
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2.

સંસ્થાની જરૂક્રરર્યાત અન્િર્યે તમામ પ્રકારની રરીદી બાદ ચુકિર્ી
કરિાની

3.

સત્તા

ગ્રામ વિકાસની વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓની અપાતી રસ્ે નીંગ અંતગમત રસ્ે નીંગને
સુંવ અને અસરકારક બનાિિા માટે ના સુચનો, માગમદર્મન વિગેરે

1.
2.

નાયધ વનયામક

જગ્યા રદ ાયેલ છે .

પ્રોગ્રામર

શ્રીી િી.િી. વત્રિેદી (ઇન ચાર્જ)
અન્ર્ય

1.

સ ૂિચત/મંજુર

થર્યેલ

તાિલમ

કાર્યમક્રમ

મુજબ

તાિલમ

અંગેની

ગોઠિર્/ફેકલટી તાલીમાથીઓને બોલાિિા અંગેનો પત્રવ્ર્યિહાર

2.
3.
4.

તાલીમાથીઓને સુવિિા, રહેિા-જમિા િગેરેની વ્ર્યિસ્થા તાિલમ રૂમની
ફાળિર્ી તથા રજીસ્રસ્ે ર્ન અંગેની ફાળિર્ી
રાષ્રસ્ીર્ય ગ્રાવમર્ વિકાસ સંસ્થા,હૈંાબાદ સાથેનો પત્રવ્ર્યિહાર
મદદનીર્, ક્રહસાબનીર્,કલાકમ -કમ-ટાઇપીસ્ટ,

પટાિાળાની

કામગીરીની

દે રરે ર રારિી.

5.
6.
3.

મદદનીન

સંસ્થા નિા િબલડીંગના ફોલોઅપની કામગીર
ગિનીંગ બોડટીક / કારોબારી સંલગ્ન કામગીરી

શ્રીી િી.િી.વત્રિેદી
અન્ર્ય

1.
2.
3.
4.
5.
4.

મહેકમની તમામ કામગીરી જેિી કે રજા અંગેની, સેિાપોથી

વનભાિર્ી

વિગેરે
તાિલમ સબંિી મહેકમને લાગુ પડતી કામગીરી
હોસ્ટે લના સાિનો, હાઉસ કીપીંગ, કેટરીંગ, આઉટ સોસીંગની કામગીરી
સંસ્થાની ફનીચર(કન્યુએબલ આઇટમ વસિાર્યની) ઇકિીપમેન્ટ રરીદીની
કાર્યમિાહી
િહીિટી કામગીરી જેિી કે, ટેલીફોન, િીજળી બીલો, હોસ્ટેલનાં વિવિિ
બીલો વિગેરે

હિસાધનીન

ુ ાર, (ઇન ચાર્જ)
હદણલપ સા
અન્ર્ય

1.
2.
3.
4.

ક્રહસાબ(એકાઉન્ટ) ની તમામ કામગીરી
તાિલમ સબંિી ક્રહસાબને લગતી કામગીરી
સંસ્થાના ક્રહસાબોનુ ં િાવષાક સરિૈ ય ુ ં તૈ ર્યાર કરવુ ં
સંસ્થાના રચમના પત્રકો વિગેરે તૈ ર્યાર કરિા
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5.

ફહફસ આસીસ્ટન્ટ

શ્રીી આર.ધી.પરમાર (આઉટ સોસય) અન્ય

1.
2.
3.
4.
5.
6.

પટાિાળા

પત્રોની આિક જાિકની નોંિર્ીની કામગીરી
િાહન/ રેરોક્ષ બીલો લગત કામગીરી
ક્લાસરૂમ સુિારર્ા, ડેડસ્ટોક, લાર્યબ્રેરીની કામગીરી
પ્રોગ્રામરની કામગીરીમાં મદદ કરિી
તાિલમ કાર્યમક્રમની તમામ કામગીરીમાં મદદ કરિી

શ્રીી મિેન િાઘોહિયા (આઉટ સોસય)
અન્ય

1.
7.

િગમ-4 ના કમમચારી તરીકેની તમામ કામગીરી પટાિાળા તેમજ રેરોક્ષ
ઓપરે ટર તરીકેની કામગીરી

કોર ફેકલ્ટી ( કુ લ ૫)

8. 1.

 સંયક્ુ ત વનર્યામક દ્વારા ફાળિાર્યેલા જેતે વિષર્યો પરત્િે તાલીમ

ં િગક કામગીરી સંયક્ુ ત
િો. ભરત સચ. પટે લ(P.A.)  કાર્યમક્રમોનુ ં આર્યોજન- ક્રરસચમ તેમજ આનુષં

2.

િૉ. નૈલા વત્રિેદી (P.S.)

 વનર્યામકશ્રીના આદે ર્ અને માગમદર્મન મુજબની કામગીરી

3.

શ્રીી સ.સસ.પટે લ (R.D.)

 વનર્યામકશ્રીના આદે ર્ અને માગમદર્મન મુજબની કામગીરી

4.

ુ ી પરીના સેમ્શલ
ુ (W.S)
સશ્રી

 વનર્યામકશ્રીના આદે ર્ અને માગમદર્મન મુજબની કામગીરી

5.

ુ ી નીલાધેન પટે લ (S.S.)  વનર્યામકશ્રીના આદે ર્ અને માગમદર્મન મુજબની કામગીરી
સશ્રી

6.

શ્રીી જનક ફિેદરા

 વનર્યામકશ્રીના આદે ર્ અને માગમદર્મન મુજબની કામગીરી

(Project Exicutive )
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2005, કલમ-4(1)(ધ)(3)
ભાગ-3

3.1

વનિયય પ્રહક્રયા દનાયિતો ચાટય .

વનિયયો
મિાવનદે નક દ્વારા

વનિયયો
આપેલ સિાને આિારે
વનયમો/ઠરાિો/પહરપત્રો, વિગે ર અને
સ ૂચનો અને ભલામિો
વનયામકશ્રીી દ્વારા

ચકાસિી-વનયમોનાં સંદભે તેમજ
ઠરાિ, માગયદનીકા આિારે
પ્રોગ્રામર દ્વારા

ફાઇલની પ્રાામીક નોંિ
કલાકય /મદદનીન અને
હિસાધનીન દ્વારા
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3.2

ુ તી પત્રોની યાદી
અવિકાર સપ્ર

1. ગુજરાત સરકારના સામાન્ર્ય િહીિટ વિભાગના ઠરાિ
ક્રમાંક:િતભ/1805/914/િસુતાપ્ર/3
તા. 1/7/2005 રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાના િડા તરીકે મહાવનદે ર્કશ્રીને તમામ સત્તા
આપિામાં આિેલ છે .
સંસ્થા સને 1996 થી સ્િાર્યત છે અને 1860 ના સહકારી મંડળીના કાર્યદા હેઠળ
નોંિાર્યેલ હતી. તા.1/7/2005 ની સરદાર પટે લ રાજર્ય િહીિટ સંસ્થા સાથે જોડાર્
કરિામાંઆિેલ છે .

2. સરદાર પટેલ લોક પ્રર્ાસન સંસ્થાની ગિમનીંગ બોડી તથા કારોબારી સવમતી ધ્િારા
લેિાર્યેલ વનર્મર્યો ધ્િારા સંસ્થાની કામગીરી કરે છે .

3. 3

વનિયય પ્રહક્રયા માટેના આિારભ ૂત દસ્તાિેજની યાદી

(1)રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાનું મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્ન
(2)ગિમવનિંગ બોડીના વનર્મર્યો
(3)કારોબારી કવમક્રટ ના વનર્મર્યો
(4)એસ.જી.એસ.િાર્ય સ્પેશ્ર્યલ પ્રોજેકટ અંતમગત સ્િૈ વ્છક સંસ્થાઓ સાથે કરે લા કરાર રતો
(5)સરકારશ્રી ધ્િારા કરિામાં આિતા ઠરાિો
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2005, કલમ 4(1)(ધ)(4)
ભાગ-4

તાલીમ ધાધત :
સંસ્થા દ્વારા ચલાિિામાં આિતા કાર્યમક્રમો માટે સંસ્થાની ફેકલટીઓ અને બહારની ફેકલટીઓનો
સમન્િર્ય કરિામાં આિે છે .


સંસ્થા દ્વારા ઉચી ગુર્િત્તા દ્વારા જળિાઇ રહે તે માટે સંસ્થાએ ગુર્િત્તાના િોરર્ે નકકી
કરે લ એન.જી.ઓ ને પર્ તાલીમ કાર્યમક્રમો જોડિામાં આિેલ છે અને ર્કર્ય હોર્ય તેટલા િધુ
કાર્યમક્રમો આઉટસોસમ કરિામાં આિે છે .



મુખ્ર્ય ગ્રામ વિકાસની ર્યોજનાઓ જેિી કે િોટરર્ેડ, એસ.જી.એસ.િાર્ય, એસ.જી.આર.િાર્ય,
સ્િસહાર્ય જૂથો, આિાસ ર્યોજનાઓ, સેનીટે ર્ન કાર્યમક્રમો, ક્રહસાબી કાર્યમક્રમો, પ્રોજેકટ
બનાિિા, પર્યામિરર્લક્ષી કાર્યમક્રમો, લાઇન ડીપાટમ મેન્ટના કાર્યમક્રમો, રોજગારીલક્ષી કાર્યમક્રમો,
મક્રહલા સર્ક્રકતકરર્ ના કાર્યમક્રમો, રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેર્ન, રાઇટ ટુ િકમ નો સમાિેર્ થાર્ય છે .



વ્ર્યાપારલક્ષી ( Customized) કાર્યમક્રમો અન્ર્ય વિભાગો, વિશ્વબેંક પાસેથી મેળિિામાં આિે
છે .

4.2


ુ િિાના નોમયસ :જિ
તા.29-2-1996 ના રોજ સ્િાર્યત્ત સંસ્થા બન્ર્યા પછી આ સંસ્થાની ગુર્િત્તા ક્રવમક સુિારો
થથર્યો છે . તેના પરીર્ામે સંસ્થાએ વિશ્વબેંક પુરસ્કૃત પર્યામિરર્ કાર્યમક્રમો, િન વિભાગના
િાઇલડ

લાઇફની

ર્યોજનાઓ

(Customized) કાર્યમક્રમો


સાથે

સંકળાર્યેલ

ગ્રાવમર્

તાલીમોના

વ્ર્યાપાક્રરક

સફળતાપ ૂિમક પુરા કર્યામ છે .

ઇન હાઉસ ફેકલટી ગુર્િત્તા જાળિિા તેમની પસંદગી બહોળી પ્રવસવધ્િ (સમગ્ર રાજર્ય ના
તમામ લાઇન ડીપાટમ મેન્ટમાં ) કરી તાલીમ સંબવં િ ક્ષમતાઓ િરાિતા અવિકારીઓની
પસંદગી ઇન્ટવ્યુમ કવમક્રટ દ્વારા કરિામાં આિે છે , જેમાં કવમક્રટમાં ગ્રામ વિકાસ વિભાગના
સિચિશ્રી, અને વિષર્ય વનષ્ર્ાતનો સમાિેર્ કરિામાં આિે છે .



ઇન હાઉસ ફેકલટીને ટેઇનીંગ ઓફ રસ્ે નસમ, રસ્ેનીંગ ડીરાઇન રસ્ે નીંગ મેનેજમેન્ટ, રસ્ેનીંગ નીડ
એનાલીસીસ જેિો તાલીમ અંગેનો કોસમ કરિામાં આિે છે િરતો િરત રાષ્રસ્ીર્ય ગ્રામીર્
વિકાસ સંસ્થા દ્વારા ચાલતા રસ્ે નીંગ કાર્યમક્રમો અને રાષ્રસ્ીર્ય સંમેલનોમાં મોકલિામાં આિે છે .



કાર્યમક્રમોની ગુર્િત્તાની ચકાસર્ી માટે તાલીમાથીઓ દ્વારા મુલર્યાંકન ફોમમ ભરિામાં આિે છે .
અને દર્ામ િેલ ત્રુટીઓ ૂ ર કરિામાં આિે છે .



મોટા ભાગના કાર્યમક્રમો ગ્રામ વિકાસ ર્યોજનાઓને અનુલક્ષીને હોર્ય છે . જેથી ર્યોજનાઓની
ગાઇડલાઇન ને સુસગ
ં ત રહી મોડયુલ તૈ ર્યાર કરિામાં આિે છે . તેમ છતાં આિી ર્યોજનાનો
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વ્ર્યિહાક્રરક અિભગમ, અમલીકરર્, વ્ય ૂહ, અમલીકરર્ની સમસ્ર્યાઓ િગેરેને પર્ પ્રાિાન્ર્ય
આપિામાં આિે છે . જે માટે અનુભિી એન.જી.ઓ, વિષર્ય વનષ્ર્ાતો , લાભાથીઓ,
સમાજસેિકોની પર્ ફેકલટી તરીકે સેિા લેિામાં આિે છે .


સંસ્થાનુ મુખ્ર્ય ધ્ર્યેર્ય ત ૃર્મ ૂળ કક્ષા સુિી રાસ કરીને બી.પી.એલ, નબળા િગો, મક્રહલાઓ,
ૂ ો- સુિી તાલીમના લાભો પહોચાડિાનુ ં છે જેથી
બાળકો, પશુપાલક, નાના-માજીનલ રેડત
સરળ સમજી ર્કાર્ય તેિી ભાષા, ર્યોગ્ર્ય મોડયુલ, સરળ રસ્ે નીગ સાિનો, અનુરુપ રસ્ે નીગ
ડીજાઇન અને પરં પરાગત વ્ર્યિહારોને અનુલક્ષીને તાલીમની ગુર્િત્તા જાળિિામાં આિે છે



રાસ કરીને એસ.જી.એસ.િાર્ય ર્યોજનામાં સંખ્ર્યાબંિ િંિાકીર્ય પ્રવ ૃવતઓ અને તેના સંદભમમાં
માકે ટીંગ િેલયુએડીર્નિગેરે બાબતોને ધ્ર્યાને લેતાં તાલીમનુ ં ક્ષેત્ર ખુબ વિસ્તયુમ છે . એજ
રીતે સ્ટોક હોલડસમના વ્ર્યક્રકતત્િ વિકાસ, નૈ વતક િોરર્ોનો વિકાસ, આવથાક અને િહીિટી
પરીિતમનો, પર્યામ િરર્ અને સ્િાસ્થ્ર્ય-લક્ષી વિષર્યમાં રાસ વનષ્ર્ાતોની મદદ હોર્ય છે તે માટે
આઇ.આઇ.એમ,

એ.એમ.એ,

બાર્યફના

વનષ્ર્ાંતોને

તાલીમ

સાથે

સાંકળી

ગુર્િત્તા

જાળિિામાં આિે છે .

4.3 લક્ષાંક અને
અન.ુ

વસધ્િીફ િષય 2૦૧2-૧૩
વિગત

તાલીમની સંખ્યા

તાલીમાાીની
સંખ્યા

1.
કુ લ

વનર્યમીત તાલીમ 2૦૧2-૧૩

212

12420

212

12420
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સંસ્ાાના કાયો કરિા માટેના નોમ્સય
રાજર્યમાં ચાલતા ગ્રામ વિકાસના કાર્યમક્રમો,-ર્યોજનાઓ-પ્રવ ૃવતઓ સાથે સંકળાર્યેલ ત ૃર્મ ૂલ
કાર્યમકરો, અવિકારીઓ, કમમચારીઓ, પદાવિકારીઓ અને લાભાથીઓ, સક્રહત તમામને જરુરી તાલીમ
આપિાનો આ સંસ્થાનો ઉદ્દે શ્ર્ય છે . આ પ્રવ ૃવતને ઘવનષ્ટ બનાિી, વ્ર્યાપ િિારિામાં આિે અને
િહીિટીમાં સરળતા માટે કેન્ં સરકારના સ ૂચન મુજબ સ્િાર્યત સંસ્થા તરીકે નોંિર્ી થર્યેલ છે .

સંસ્થા ઇન કેબ્સ, આઉટ કેબ્સ અને વ્ર્યાપારી િોરર્ના તાલીમ કાર્યમક્રમો ચલાિે છે . તે
ઉપરાંત રાષ્રસ્ીર્ય ગ્રામીર્ વિકાસ સંસ્થા, હૈંાબાદ આર્યોજીત કાર્યમક્રમોનુ ં પર્ રાજર્યમાં આર્યોજન કરે
છે . દર િષે તાલીમ કાર્યમક્રમોની એકદં રે સંખ્ર્યા ૧૫૦ થી 2૦૦ જેટલી હોર્ય છે િષમ 2012-13માં 170
કાર્યમક્રમો નાં લક્ષાંક સામે ૩૧-૩-2૦૧૩ સુિીમાં 212 કાર્યમક્રમોનુ ં આર્યોજન કરી પુરૂ કરિામાં આિેલ
છે .
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સરદાર પટેલ રાજય િિીિટ સંસ્ાા, અમદાિાદ
સ ૂણચત તાલીમ કાયયક્રમ 2013-14
(સ ૂણચત તાલીમ કાયયક્રમ 2013-14ની કોપી આ સાાે સામેલ છે )
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4 (1) (ધ) (5)
ભાગ-પ
સંસાાના કાયયિાિી માટે ના દસ્તાિેજ

5.1

સંસ્ાાના કાયો કરિા માટેના વનયમો.
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાના મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્ન અને વનર્યમાિલી મુજબ
સને : 1860 મંડળીઓની નોંિર્ીનો-21 મો અવિવનર્યમ

5.2

વનયમો
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાના મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્ન અને વનર્યમાિલી મુજબ

5.3 સ ૂણચત માગયદવનિકા
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાને સરદાર પટે લ રાજર્ય િહીિટ સંસ્થા સાથે મજર  કરિાની મંજુરી
અપાર્યેલ છે , જેથી સરદાર પટેલ રાજર્ય િહીિટ સંસ્થા ધ્િારા નાર્ાંકીર્ય તથા િહીિટી બાબતે
નિેબબર-2005 ની ગિમનીંગ બોડીની મીટીંગમાં વનર્મર્ય લેિાર્ય તે અન્િર્યે

Õ.4

સરકારી ઠરાિો
રાજર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થાના મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્ન અને વનર્યમાિલી મુજબ

5.5

માગયદવનિકા. - ગિમનીંગ બોડીની બેઠકમાં થર્યેલ વનર્મર્યો.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Õ.6
5.7

ગિમનીંગ બોડીની તા. 4 / 3 /1996 ના રોજ મળે લ પહેલી બેઠકના વનર્મર્યો
ગિમનીંગ બોડીની તા.10/7/1997 ના રોજ મળે લી બીજી બેઠકના વનર્મર્યો
ગિમનીંગ બોડીની તા. 11/12/1998 ના રોજ મળે લ ત્રીજી બેઠકના વનર્મર્યો
ગિમનીંગ બોડીની તા. 28/7/2000 ના રોજ મળે લ ચોથી બેઠકના વનર્મર્યો
ગિમનીંગ બોડીની તા. 18/4/2002 ના રોજ મળે લ પાંચમી બેઠકના વનર્મર્યો
ગિમનીંગ બોડીની તા. 05/2/2003 ના રોજ મળે લ છઠી બેઠકના વનર્મર્યો
ગિમનીંગ બોડીની તા. 28/9 /2004ના રોજ મળે લ સાતમી બેઠકના વનર્મર્યો

હુકમ નંબર સ.પ.રા.િ.સં / ગ્રામ વિકાસ / િહટ / 1586 / 89 / 2005 તા.5/11/05
મહાવનદે ર્કેશ્રીએ નાર્યબ મહા વનદે ર્કશ્રી અને સંયકુ ત વનર્યામકશ્રીને આપેલ સત્તાઓ.
કારોબારી સવમવત (સ્પીપા મજર ર પછી) તા.21/07 /2005 અને તા.27/10/05 માં થર્યેલ
વનર્મર્યો.
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4(1)(ધ)(6)
ભાગ-6
રાજય ગ્રામ વિકાસ સંસ્ાાના વિવિિ પ્રકારના દસ્તાિેજોન ંુ કાન

ક્રમ

દસ્તાિેજનો પ્રકાર

દસ્તાિેજન ંુ નામ

કોના

(સક િાકયમાં પહરચય)

િસ્તક

1.

વનર્યમો

મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએર્ન

વનર્યામક

2.

કરાર રતો

એસ.જી.એસ.િાર્ય સ્પેશ્ર્યલ પ્રોજેકટ

પ્રોગ્રામર

અંતમગત સ્િૈ વ્છક સંસ્થાઓ સાથે કરે લા
કરાર રતો

3.

રસ્ે નીંગ કેલેન્ડર

રસ્ેનીંગ કેલેન્ડર

પ્રોગ્રામર

4.

રજીસ્ટર

હાજરી પત્રક

પ્રોગ્રામર

ઇનિડમ / આઉટિડમ
ટપાલ ટીકીટ રજીસ્ટર
પરચુરર્ રજાનુ ં રજીસ્ટર
ચેક રજીસ્ટર
પેટી કેર્
ડેડ સ્ટોક
સ્ટે ર્નરી રજીસ્ટર
અિર જિર રજીસ્ટર

5.

તાલીમાથીઓની હાજરી અંગેન ુ ં રજીસ્ટર

પ્રોગ્રામર
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4(1)(ધ)(7)
ભાગ-7
નાગહરકો સાાે પરામનયની વ્યિસ્ાાની વિગતો

તાિલમી સંસ્થા હોઇ નાગક્રરકો સાથે પરામર્મ કરિામાં આિતી નથી. િિારાની માક્રહતી
કચેરીની િેબ સાઇટ ઉપર મુકિામાં આિર્ે.
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4(1)(ધ)(8)
ભાગ-8

સંલગ્ન તાણલમ સંસ્ાાફ તાા અન્ય સંસ્ાાફન ંુ કાન લાજ ુ પિત ંુ નાી
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4(1)(ધ)(9)
ભાગ-9
અવિકારી અને કમયચારીફની યાદી
અવિકારીફ અને કમયચારીફની માહિતી પવુ સ્તકા
(હિરે કટરી)
અ.
નં.

1.
2.

સસ.ટી.
નામ
શ્રી પંકજકુમાર

િોદો
IAS

મહાવનદે ર્ક

િી.કોિ
079

ફોન નંધર
કચેરી

ઘર

26749712

9978406004

ફેકસ
26749048

sirdguj@yahoo.co.in

23249356
શ્રી ક્રદનેર્ પટેલ

IAS

નાર્યબ

079

26741999

9879551751

26749048

sirdguj@yahoo.co.in

5.

101, ર્ાશ્વત ટાિર, િનંજર્ય ટાિસમ
પાસે, આનંદનગર રોડ, સેટેલાઇટ,
અમદાિાદ

શ્રી પી.એ.ર્ાહ IAS

વનર્યામક

૦7૯

9978441532

9978441532

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

26764453

4.

્લોટ નં. 845, સેક્ટર-8
ગાંિીનગર

મહાવનદે ર્ક

3.

સરનામ ુ

ઇ-મેઇલ

સી-12 આશ્રમ એપાટમ મેન્ટ
સેન્ટજેવિર્યસમ કોલેજની પાછળ,
નારર્પુરા અમદાિાદ

શ્રી એ.એસ.પટેલ

ફેકલટી

079

9978441536

9978441536

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

અંજની પાકમ સોસાર્યટી,
નાની કડી રોડ, મહેસાર્ા.

ડો. ભરત એચ. પટેલ

ફેકલટી

079

26749715

29298415

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

20, ગુલાબ રે સીડેન્સી, સોલા ગામ
પાસે, સાર્યન્સ સીટી રોડ,
અમદાિાદ - 380060
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6.

ડો. ર્ૈ લાબેન વત્રિેદી

ફેકલટી

079

9978441530

9978441530

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

5, વર્િનાથજી એપાટમ મેન્ટ,
સીએન વિદ્યાલર્યની બાજુમાં,

7.

અમદાિાદ : 15
સુશ્રી નીલાબેન પટેલ

ફેકલટી

079

9978441529

9978441529

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

101/1, સીપી નગર સોસાર્યટી,
સેન્રસ્લ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડર્યા પાસે,
ભ ૂર્યંગદે િ સોલા રોડ, અમદાિાદ :

8.
9.
10.
11.
12.

61
સુશ્રી પરીના સેબયુલ

ફેકલટી

079

9328948295

9328948295

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

સ્ટેન્ડ પાસે, ઘુમા, અમદાિાદ-૫8
શ્રી ડી.િી.વત્રિેદી

પ્રોગ્રામર (I/C)

079

26749715

27410913

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

ડી/૧૬૫, કમમચારી નગર,
ઘાટલોક્રડર્યા, અમદાિાદ-૬૧

ક્રદિલપ સુથાર

ક્લાકમ કમ

079

26749715

9537494636

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

ક્રહસાબનીર્ (I/C)
શ્રી ડી.િી.વત્રિેદી

મદદનીર્

7/ અક્ષર રો હાઉસ ગ્રામ
પંચાર્યત સામે, બોપલ,અમદાિાદ

079

26749715

27410913

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

ડી/૧૬૫, કમમચારી નગર,
ઘાટલોક્રડર્યા, અમદાિાદ-૬૧

શ્રી આર.બી.પરમાર

ઓક્રફસ આસીસ્ટન્ટ

079

26764453

9825329348

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

(આઉટ સોસમ)

13.

2૦2, દર્મન એનકલેિ, ઘુમા બસ

િેજલપુર ગામ, િૈ જનાથ મહાદે િ
મંક્રદર સામે, જીિરાજ પાકમ ,
અમદાિાદ:51

શ્રી મહેર્ િાઘોક્રડર્યા

પટાિાળા
(આઉટ સોસમ)

079

26749715

-

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

ગિનમમેન્ટ બી કોલોની, એ-૧4,
સીિીલ હોસ્પીટલની પાછળ
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2૦૦૫, કલમ 4(૧)(ધ)(૧૦)
ભાગ-૧૦
ુ ધ મિેનટાિાની પદ્ધવત સહિત
વિવનયમોમાં જોગિાઈ કયાય મજ
દરે ક અવિકારી અને કમયચારીને મળત ંુ માવસક મિેનતાણ ંુ
ક્રમ

૧

નામ/િોદ્દો

શ્રી પી.એ.ર્ાહ

પગાર

માવસક

િોરિ

ગ્રેિ પે

િળતર/

કુ લ

વિવનયમમાં જિાવ્યા

મિેનતાણુ

િળતર

પગાર

મુજધ મિેનતાણું નક્કી

મુળ પગાર

ભથ્ું

(માવસક)

કરિાની કાયય પધ્િવત

(માવસક)

ભથાાફ

ઇન ચાજર 

-

-

-

-

-

ક્રફક્સ-પે

30૦૦૦

-

-

30૦૦૦

કોન્રસ્ાક્ટબેર

ક્રફક્સ-પે

30૦૦૦

-

-

30૦૦૦

કોન્રસ્ાક્ટબેર

ડૉ. ભરત એચ. પટે લ

૧૫૬૦૦-

31460

૬૬૦૦

39177

77240

રાજ્ર્ય સરકારના ઠરાિો

ફેકલટી મેબબર

૩૯૧૦૦

સુશ્રી પરીના સેબયુલ

ક્રફક્સ-પે

30૦૦૦

-

-

30૦૦૦

કોન્રસ્ાક્ટબેર

ક્રફક્સ-પે

30૦૦૦

-

-

30૦૦૦

કોન્રસ્ાક્ટબેર

શ્રી ડી.િી.વત્રિેદી

૯૩૦૦-

-

-

-

-

રાજ્ર્ય સરકારના ઠરાિો

પ્રોગ્રામર, ઇન ચાજર 

૩48૦૦

શ્રી ડી.િી.વત્રિેદી

૯૩૦૦-

મદદનીર્

૩48૦૦

શ્રી ક્રદિલપ સુથાર

ક્રફક્સ-પે

વનર્યામક
2

ડો. ર્ૈ લાબેન વત્રિેદી
ફેકલટી મેબબર

૩

સુશ્રી નીલાબેન પટે લ
ફેકલટી મેબબર

4

૫

વનર્યમો પ્રમાર્ે

ફેકલટી મેબબર
૬

શ્રી એ.એસ.પટે લ
ફેકલટી મેબબર

7

8

૯

વનર્યમો પ્રમાર્ે
12280

16327

33777

રાજ્ર્ય સરકારના ઠરાિો
વનર્યમો પ્રમાર્ે

8520

-

-

15804

ક્લાકમ કમ

રાજ્ર્ય સરકારના ઠરાિો
વનર્યમો પ્રમાર્ે

ક્રહસાબનીર્, ઇન ચાજર 
૧૦

શ્રી આર.બી.પરમાર

ક્રફક્સ-પે

7524

-

-

7524

આઉટ સોસમ

ક્રફક્સ-પે

6740

-

-

6740

આઉટ સોસમ

ઓક્રફસ આસીસ્ટન્ટ
૧૧

શ્રી મહેર્ િાઘોક્રડર્યા
પટાિાળા
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2૦૦૫ કલમ 4(૧)(ધ)(૧૧)
ભાગ-૧૧
સંસ્ાાને ફાળિેલ અંદાજપત્ર
તમામ યોજનાફ સણુ ચત ખચય અને કરે લ ચકુ િિી અંગે અિેિાલોની વિગતો
વિકાસ,વનમાયિ અને તકનીકી કાયો અંગે જિાધદાર જાિેર તંત્ર માટે
અન્ર્ય જાહેરતંત્ર
2013-14 ના િષમ માટે રાજ્ર્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા ને ફાળિાર્યેલ બજેટ
ક્રમ

(રૂા. લાખ)

ર્યોજનાનુ ં

પ્રવ ૃવત્ત ર્રૂ

કાર્યમ પ ૂર્મ

મંજૂર થર્યેલ

દરરાસ્તની

૦૧/૦4/૧૩

૦૧/૦4/૧2

નામ

થર્યા તારીર

થિાની

રાર્ી

રકમ

દરબર્યાન

થી

આર્યોજજત

(અંદાજપત્ર)

મળે લ રકમ

૩૧/૦૩/૧૩

તારીર

નોંિ

નો રચમ
(2-4-2૦૧2
ની સ્સ્થવત)

૧.

2૫૦૧
તાલીમ

૦૧/૦4/૧૩

૩૧/૦૩/૧4

40.00 લાર
્લાન
10.00 નોન
્લાન

કેન્ં સરકાર

-

-

-

તથા રાજ્ર્ય
સરકારનો
૫૦ ટકા
ક્રહસ્સો
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4(1)(ધ)(12)
ભાગ-12
સિાયકી કાયયક્રમોના અમલ અંગે ની પધ્િવત
લાજ ુ પિત ંુ નાી
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2005, કલમ 4(1) (ધ) (13)
ભાગ-13
તેિે આપેલ રાિતો, પરવમટ કે અવિકૃવત મેળિનારની વિગતો
આ સંસ્ાાને લાજ ુ પિત ંુ નાી
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2005, કલમ 4(1) (ધ) (14)
ભાગ-14

િીજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ માહિતી

િીજાણરૂુ પે ઉપલબ્િ વિવિિ યોજનાફની માહિતીની વિગતો આપો.

ટેલીફોન નંબર :

079-26749715
079-26764453

ફેકસ નંબર

:

079-26749715

ઈ-મેઇલ

:

sirdguj@yahoo.co.in
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4(1) (ધ) (1પ)
ભાગ-15
માહિતી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સિલતોની વિગત


લોકોને માક્રહતી મળે તે માટે વિભાગે અપનાિેલ સાિનો, પધ્િવતઓ અથિા
સિલતો જેિી કે,



કચેરી ગ્રંથાલર્ય



નોક્રટસ બોડમ



કચેરીમાં રે કડમ ન ુ ં વનરીક્ષર્



દસ્તાિેજોની નકલો મેળિિાની પધ્િવત



જાહેર તંત્રની િેબસાઇટ
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2006, કલમ 4(1) (ધ) (16)
ભાગ-16

ક્રમ

કાર્યમ

હોદ્દો

એસ.ટી

ફોન નંબર

ફેકસ

(ઓક્રફસ)

(રહેઠાર્)

નંબર

079

26749715

9978441531

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

079

26749715

૩

26749715

sirdguj@yahoo.co.in

079

26741999

9879551751

26741999

.ડી કોડ
1.

જાહેર માક્રહતી

ચાજર 

અવિકારી

ઉપર

(પીઆઇઓ)

કોર

ઈ-મેઇલ

ફોન નંબર

એડ્રેસ

ફેકલટી
(પી.એ.)
2.

3.

મદદનીર્

પ્રોગ્રામર

માક્રહતી

ચાજર 

અવિકારી

ઉપર

(એપીઆઇ ઓ)
એપેલેટ

નાર્યબ

ઓથોરીટી

મહા
વનદે ર્કશ્રી
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માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2૦૦૬,કલમ 4(૧) (ધ) (૧7)
માહિતી મેળિિાના અવિકાર-2૦૦૬,કલમ 4(૧) (ધ) (૧૧)
સંસ્ાાને ફાળિાયેલ અંદાજપત્ર
તમામ યોજનાફ, સ ૂણચત ખચય અને કરે લ ચકુ િિી અંગે અિેિાલોની વિગતો
વિકાસ,વનમાયિ અને તકવનકી કાયો અંગે જિાધદાર જાિેર તંત્ર માટે
અન્ય જાિેર તંત્ર માટે :
2૦૧૧/૧2 ના િષય માટે રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્ાાને ફળિાયેલ ધજેટ.
સંસ્ાાને ફળિાયેલ અંદાજપત્ર
રૂા.લાખમાં
ક્રમ

અંદાજપત્ર

સુિચત

મંજૂર

ફાળિેલ/ છુટી

સદર

અંદાજપત્ર

થર્યેલ

કરે લ રકમ

2

૧.
૧.

૩

અંદાજપત્ર
4

૫

2૦૧2-૧૩
+
2૫૦૧તાલીમ
રાજ્ર્ય
સરકાર
કેન્ં સરકાર

૫૦.૦૦
૫4.૦૩
૧૦4.૦૩

૫૦.૦૦

૫૦.૦૦

૫4.૦૩

૫4.૦૩

૧૦4.૦૩

૧૦4.૦૩

કુલ રચમ

ફંડ ફાળિનાર ની

નોંિ

વિગત
૬

7

8

૧2૯.૦૦

રાજ્ર્ય સરકાર- ૫૦

અગાઉના

ટકા

િષમની જમા

કેન્ં સરકાર- ૫૦

બેલેન્સમાંથી

ટકા

રચમ કરે લ છે .

કુલ
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