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યાઇટ ટુ ઇન્પભેળનએકટ ૨૦૦૫ની કરભ ૧(ખ) અન્લમે ભાહિતી ફાફત 
ય.ુસી.ડી. પ્રોજેક્ટ 

રુફાયીનાકા, સરાટલાડા, લડોદયા. 
ટેરીપોન ન.ં ૦૨૬૫ – ૨૪૫૯૫૦૨ 

લડોદયાભિાનગયાલરકા 
લડોદયા. 

પ્રોએકટીલ ડીસ્કક્રોઝય 

(૧) ોતાની સસં્કથા, કાભગીયી અને પયજોની વલગત :- 
 ળશયેી વામહુશક વલકાવ મોજના (ય.ુવી.ડીપ્રોજેકટ) શ્રી ડપે્યટુી મ્યવુનવવર  કવભશ્નય અને 
પ્રોજેકટઓપીવયની વીધી દોયલણી અને ભાગગદળગન શઠે કાભગીયી કયે છે. ય.ુવી.ડી .પ્રોજેકટ, 
રુફાયીનાકા, વરાટલાડા ખાતે આલેર છે. 
 (ક) આ પ્રોજેકટની ળરૂઆત વને ૧૯૮૦ના ઓગષ્ટ  ભાવથી યનુીવેપની ૧૦૦% ગ્ાાંટ, 
આવથિક વશામ અને ચર્ુગક્ષીમ કયાયથી ળરૂ કયલાભાાં આલી, વદય કયાય અન્લમે શાર યાજ્મ 
વયકાયની ૪૦% અને લડોદયા ભશાનગય ાલરકાની ૬૦% નાણાહકમ વશામથી ય.ુવી.ડીપ્રોજેકટ 
અભરી છે. 
 (ખ) ય.ુવી.ડીપ્રોજેકટનો મખુ્મ ઉદે્દળ ળશયેી વલસ્તાયના ળશયેી ગયીફ નાગહયકોને 
પ્રોત્વાશીત કયી સ્લ ભદદ અને રોકબાગીદાયી દ્વાયા જાગવૃત રાલલાનો છે. વદય પ્રોજેકટભાાં કેન્ર 
વયકાય તથા યાજ્મ વયકાયની વલવલધ યોજગાયરક્ષી મોજના ચરાલલાભાાં આલે છે. શારભાાં 
વયકાયશ્રીની હદનદમાર અંત્મોદમ મોજના- યાષ્રીમ ળશયેી આજીવલકા વભળન( DAY-NULM) તથા 
ઝાંડાાંવલજીકયણ મોજનાઓ ચરાલલાભાાં આલે છે. જેની વલગત નીચે મજુફ છે. 
(૧.૧)યાષ્ટ્રીમ ળિયેી આજીવલકા વભળન:-  

વભળન:- 

આ અલબમાનનુાં રક્ષ્મ ળશયેી ગયીફ કુટુાંફોને રાબપ્રદ સ્લયોજગાય અને કૌળલ્મણૂગ 
લેતન યોજગાયની  તકો યૂી ાડી તેભની ગયીફી અને નફાઇઓ  ઘટાડલી, જેથી તેભના 
જીલનધોયણભાાં વતત સધુાયો થઇ ળકે. આ ભાટે ામાના સ્તયે ગયીફો ભાટેની વાંસ્થાઓ ઊબી 
કયલી, ળશયેી ઘય વલશોણા રોકોને તફક્કાલાય આલશ્મક વેલાઓ વાથે વજ્જ શોમ એલા આશ્રમો 
યૂાાં ાડલાનુાં છે. લધભુાાં આ અલબમાન શઠે ળશયેભાાં પેહયમાઓને મોગ્મ જગ્મા  ,વાંસ્થાગત 
વધયાણ, વાભાજીક સયુક્ષા અને કૌળરો સરુબ કયાલલાન ુછે. જેથી તેઓ ફજાયભાાં ઊબયતી  
તકોનો રાબ ભેલી ળકે અને વાયી યીતે તેઓનો જીલનવનલાગશ કયી ળકે.  
ઘટકો:    

1. સાભાજીકગવતળીરતા અને સસં્કથાગત વલકાસ 

2. ક્ષભતા ઘડતય અને તારીભ 

3. ક્ષભતાસફંધંી તારીભ અને યોજગાય 

4. સ્કલયોજગાય કામયક્રભ 

5. ળિયેી પેહયમાઓને સિામ  

6. ઘયવલિોણા ળિયેી રોકો ભાટે આશ્રમ સ્કથાન 
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સીટી વભળન ભેનેજભેન્ટ યવુનટ:- 

ળશયેી કક્ષાએ વીટી વભળન ભેનેજભેન્ટ યવુનટ મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રીના અધ્મક્ષસ્થાને 
યચલાભાાં આલેર છે. 
અન ુ િોદ્દો  સભ્મ  
૧ મ્યવુનવવરકવભશ્નયશ્રી અધ્મક્ષ 

૨ ડામયેક્ટયશ્રી, જીલ્રા ગ્ાભ વલકાવ એજન્વી વભ્મ 

૩ જનયર ભેનેજયશ્રી, જીલ્રા ઉધોગ કેન્ર વભ્મ 

૪ વપ્રન્વીારશ્રી, આઇટીઆઇ વભ્મ 

૫ યોજગાય અવધકાયીશ્રી વભ્મ 

૬ જીલ્રા વભાજ કલ્માણ અવધકાયીશ્રી વભ્મ 

૭ વીટી ઇજનેયશ્રી વભ્મ 

૮ વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી વભ્મ 

૯ રીડ  ફેંક ભેનેજયશ્રી વભ્મ 

૧૦ નામફ મ્યવુનવવરકવભશ્નયશ્રી વભ્મ વલચલશ્રી 
૧૧ પ્રોજેક્ટ અવધકાયીશ્રી વભ્મ 

 

૧. સાભાજીક  ગવતળીરતા અને સસં્કથાગત વલકાસ  ( Social Mobilisation & Institutional  

Development) :- 

 

 અવયકાયક અને વનયાંતય ધોયણે ગયીફી ઘટાડલા ભાટેના કામગક્રભના વાંદબગભાાં ળશયેી ગયીફ 
કુટુાંફોને તેઓની ોતાની વાંસ્થાઓ યચલા તેઓના સ્લ-વશામ જુથો યચલાન ુઅને આ સ્લ-
વશામ જુથોના પેડયેળન ફનાલલાન ુઆ ઘટક અંતગગત વલચાયાય ુછે , દયેક ળશયેી ગયીફ 
કુટુાંફભાાંથી ઓછાભાાં ઓછા એક વભ્મ , ળક્ય શોમ ત્માાં સધુી એક ભહશરા , ને સ્લ વશામ 
જુથોના નેટલકગ શઠે રાલીને ગયીફો ભાટે તેઓની વાભાજજક જરૂહયમાતો યુી કયલા ભાટેની 
એક વશામ ધ્ધતી યુલાય થળે. વાભાન્મયીતે, સ્ત્રી સ્લ-વશામ જુથો યચલાભાાં આલળે, આભ 
છતાાં, વલકરાાંગ વ્મક્ક્તઓના રુૂ સ્લ-વશામ જુથો યચલાની છુટ આ ઘટક અંતગગત 
આલાભાાં આલળે. કચયો વલણનાયા , શાથયીક્ષા ચરાલલાના , વપાઇ કાભદાયોના લગેયે જેલા 
નફા વ્મલવામભાાં યોકામેરી વ્મક્ક્તઓના હકસ્વાઓભા રુુોના પ્રવવૃત આધાહયત સ્લ-
વશામ જુથો યચલા. કામગક્રભનો ઉદે્દળ ળશયેના ગયીફ યીલાય એવએચઓભા વાંગહઠત થામ 
છે, અરફત ળશયેના જે વલસ્તાયભા ગયીફોની લસ્તી એક ઠેકાણે એકત્ર શોમ તે વલસ્તાયને 
પ્રથભ રેલા જોઇએ. 

 એનયએુરએભ શઠે ળશયેી  ગયીફોને વાલગવત્રક યીતે ગવતળીર ફનાલી તેઓના સ્લ-વશામ 
જૂથ અને સ્લ-વશામ જૂથોના પેડયેળન ફનાલલા 

 સ્લ-વશામ જૂથો તથા તેભના પેડયેળનોની યચનાની કાભગીયી ઝડી ફનાલલા તથા સ્લ-
વશામ જૂથોના વભ્મોને નાણાકીમ યીતે આલયી રેલા ભાટે હયવોવગ ઓગેનાઇઝેળન્વ  યોકલા. 
સ્લ-વશામ જૂથોની યચના, તેભના વલકાવ , તેભના  ભાટે ફેંક વાંકો સ્થાલાની, પેડયેળનની 
યચના અને અન્મ વાંરગ્ન કાભગીયીઓ ભાટે જૂથ દીઠ લધભુાાં લધ ુરૂ. ૧૦ ,૦૦૦ નુાં ખચગ કયી 
ળકાળે. તેભજ  વલસ્તાય તથા ળશયે સ્તયે તેભના પેડયેળનો  યચલાની , તારીભ અને ક્ષભતા 
ઘડતયની કાભગીયીને સગુભ ફનાલલાના યશળેે. 
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 ેટા ઘટકો 
 વાલગવત્રક નાણાકીમ વભાલેળ 

 સ્લ-વશામ જૂથો અને તેભના વાંગઠનોને પયતા વનધીની વશામ 

 ળશયેી આજીવલકા કેન્રો 
 ઇન્સ્મોયન્વ ની સવુલધા (જીલન લીભા સ્લાસ્્મ લીભા ેન્ળન)  
 સ્લ-વશામ જૂથો અને તેભના વાંગઠનો ભાટે તારીભ અને અન્મ ક્ષભતા ઘડતય 

કામગક્રભો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 વાયા એવએચઓ ભાટે ાંચસતૂ્રો : ૧. વનમવભત ફેઠક ૨. વનમવભત ફચત ૩. વનમવભત 
આંતહયક વધયાણ ૪. વનમવભત ણે રોનની બયાઇ ૫. વનમવભતણે ચોડા યાખલા.  

 તભાભ રાબાથીઓ ને લડાપ્રધાન જનધન મોજના શઠે જુદા જુદા રાબ વાથે આલયી 
રેલા.  

 ળશયેના ગયીફ સ્લ- વશામ જુથોને એક લખત રૂ.૧૦૦૦૦/- પયતા બાંડો વશામ ેટે 
આલાભા આલળે.આ વશામ ભેલનાય એવએચઓ ત્રણ ભહશના કયતાાં લધ ુભહશનાથી 
કામગયત શોલી જોઇએ.  

 કોમ્યવુનટી હયવોવગ વગનની વેલાઓ યાજ્મ સ્તયે અથલા યએુરફી સ્તયે રૂયર 
રાઇલરીહડુ વભળન/ સ્ટેટ અફગન રાઇલરીહડુ વભળન/ પેડયેળનો વાથે વભજુતી કયાય 
કયીને ભેલી ળકાળે.  
 

૨. ક્ષભતા ઘડતય અને તારીભ (Capacity Building & Training) 

 આ ઘટકનો શરે્ ુકેન્ર, યાજ્મ અને ળશયે સ્તયોએ વભમવય ઉચ્ચ ગણુલતા ણુગ ટેકવનક્ર 
વશામ ઉબી કયલાનો છે, જેથી એનયએુરએભ નો અભર કયી ળકામ. 

 યાજમ દ્વાયા SULM-સ્ટેટ અફગન રાઇલરીહડુ વભળન પ્રસ્થાવત કયલાભાાં આલેર છે જે 
યાજ્મ કક્ષાએ DAY-NULM ના અભરીકયણ ભાટે નોડર એજન્વી યશળેે. 

 તારીભ અને ક્ષભતા ઘડતય ભાટે વભળન ભેનેજભેન્ટ યવુનટ નેળનર , યાજ્મ તથા ળશયેી 
કક્ષાએ ભદદ કયળે. જેના ભાટે રૂ ૭૫૦૦/- વ્મક્ક્ત દીઠ જોગલાઇ કયેર છે. 

 GULM  દ્વાયા લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ખાતે ૪ તાાંવત્રક તજજ્ઞો અને ૨૪ વભાજ 
વાંગઠકોની જગા ભાંજુય કયેર છે. 

વીટી રેલર 

પેડયેળન 

 

એહયમા રેલર 

પેડયેળન 

 

એહયમા રેલર 

પેડયેળન 

 

એહયમા રેલર 

પેડયેળન 

 

વેલ્પ શલે્ ગ્રુ  

 

વેલ્પ શલે્ ગ્રુ  

 

વેલ્પ શલે્ ગ્રુ  
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૩. ક્ષભતા સફંધંી તારીભ અને યોજગાયી  (Employment through Skill  Training and 

Placement) 

 વદય ઘટક ળશયેી ગયીફોના કૌળલ્મ વલકવાલલા તેભની કક્ષા ઉંચી રઇ જલા ભાટે વશામ 
યૂી ાડલા ઉય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયળે. તેથી સ્લયોજગાય અને લેતન યોજગાય ભાટે તેભની 
ક્ષભતાભાાં લધાયો કયી ળકામ. 

 તારીભ અને યોજગાયી મખુ્મ ફાફત છે. 
 GULM દ્વાયા આલાભાાં આલેર નોંધામેર VTPsની માદીભાાંથી ULBs દ્વાયા વાંદગી 

કયલાભાાં આલળે. 
 એકફીજાને યૂક ફની યશ ેતે ભાટે કૌળલ્મ તારીભ અને પ્રેવભેન્ટ થકી યોજગાય ઘટક નુાં 

વાંમોજન PMKVY વાથે કયી ળકાળે. તે ઉયાાંત PMKVY ભાયપત તારીભ શાથ કયી ળકળે. 
 અભ્માવક્રભનો વભમગાો એભઇએવ અથલા એઆઇવીટીઇ ભાન્મ કોગભાાં દળાગવ્મા 

પ્રભાણેનો યશળેે. 
 અઘયા કૌળલ્મો ઉયાાંત , તારીભ કામગક્રભના બાગરૂે શલા કૌળલ્મોની તારીભ ણ 

આલાભાાં આલળે. તેભાાં ફોરચારન ુઅંગ્ેજી/ યાષ્રીમ/ યાજમ બાા , નાણાહકમ જ્ઞાન , 
કોમ્પ્યટુય વાંફાંધી જ્ઞાન , કચેયી યીતબાત અને વાભાજજક યીતબાત વાહશતના જીલન 
કૌળલ્મો, વભમારન લગેયેનો વભાલેળ થળે. 

 આ ઘટક અંતગગત જુની ગાઇડરાઇન મજુફ રાબાથી હદઠ ખચગ રૂ.૧૫ ,૦૦૦/- થી લધલો 
જોઇળે નશી તેવ ુજણાલેર શર્.ુ જે ફાફતે તા:-૩૦/૦૩/૨૦૧૬ના નલા અભેન્ડભેંટ મજુફ 
કોઇ ભમાગદા નક્કી નથી. તેભજ તારીભાથીઓ ાવે થી રૂ.૨૫૦/- વવક્યોયીટી હડોઝીટ 
તયીકે રેલાના યશળેે જે તારીભ ણૂગ થમા ફાદ તારીભાથીઓને યત કયલાભાાં 
આલળે.આ ખચગભાાં તારીભ ખચગ , તારીભાથીઓ એકઠા કયલા , તેભની વાંદગી કયલા 
તેભને ભાગગદળગન આલા અંગેના ખચગ, તારીભ વાભગ્ી, તારીભાથીઓની પી, પ્રભાણત્ર, 
ટુર-હકટ અગેનાાં ખચગ તથા તારીભ આતી વાંસ્થા દ્વાયા કયલાભાાં આલનાય અન્મ ખચગ 
તેભજ રઘ ુઉધોગ વાશવ વલકાવ/ પ્રેવભેન્ટ વાંફાંધી ખચગનો વભાલેળ થળે. 

 પ્રભાણત્ર  જીવીલીટી/ એનવીલીટી અથલા એઆઇવીટીઇ ભાન્મ યશળેે. 
 ચકુલણીના શપ્તા: 
- પ્રથભ શપ્તો:- ૩૦% યકભ તારીભાથીની પ્રથભ ભાવની શાજયી ૮૦% શોમ તેટરા  

 તારીભાથીની કેટેગયી મજુફ નક્કી થમેર યકભ  

- ફીજો શપ્તો:- ૭૦% યકભ તારીભાથીની તારીભ ણૂગ થમા ફાદ એવેવભેંટભાાં ાવ  
  થમેર તારીભાથીઓ ૈકી ૭૫% પ્રેવભેન્ટ થમા ફાદ ૬ ભાવના રેકીંગ છી. 
 પ્રેવભેન્ટ ફાદ ણ રાબાથીઓને ોસ્ટ પ્રેવભેન્ટ વશામ આલી. 
 યીલશન ખચગ:- ભશીરા તારીભાથીઓને યીલશન ખચગની ચકુલણી. 

 
૪. સ્કલ યોજગાય કામયક્રભ (Self Employment  Program) 

 આ ઘટક ળશયેી ગયીફ વ્મક્ક્તઓ/ જુથોના કૌળલ્મો તારીભ વલળે અલબરૂલચ અને 
સ્થાવનક હયક્સ્થવતને અનકુુ શોમ એલા રાબપ્રદ સ્લયોજગાય વાશવો/ રઘઉુધોગ 
વાશવો ઉબા કયલા ભાટે નાણાાંકીમ વશામ યુી ાડલા ઉય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયેર છે. 
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 પ્રોજેક્ટના ખચગની ટોચ ભમાગદા વ્મક્ક્તગત વાશવો ભાટે રૂ ૨.૦૦ રાખ અને જુથ વાશવો 
ભાટે રૂ ૧૦.૦૦ રાખ યશળેે. 

 વ્મક્ક્તગત અથલા જુથ વાશવ ઉભ ુકયલા ભાટે ૭%થી ઉયના વ્માજદય ય વ્માજુકી 
વશામ ઉરબ્ધ ફનળે. 

 થાણ કે જાભીનગયી રૂે અન્મ કશ ુતાયણભાાં મકુલાન ુવલચાયાય ુનથી. 
 ફેંકો પ્રધાનભાંત્રી મરુા મોજના અથલા એલી અન્મ કોઇણ મોજનાની ભાગગદળગક 

સચુનાઓ મજુફ વાંફાંવધત દસ્તાલેજો ના આધાયે ળશયેી ગયીફ રાબાથીઓની રોન 
અયજીઓ વીધી જ સ્લીકાયી ળકળે. તે ભાટે યએુરફી તેઓને શરેા સ્ોન્વય કયે તે 
જરૂયી નથી. ફેંકો તેભણે ભાંજુય કયેરી આલી રોનની વલગતો , ડ-ેએનયએુરએભ શઠે 
તેઓ વ્માજ વશામ ભેલલા ાત્ર છે તેનુાં વભગથન કયલા ભાટે યએુરફી ને ભોકરી ળકે 
છે. તેઓની ાત્રતા યુલાય થમા ફાદ તેઓ યએુરફી દ્વાયા સ્ોન્વય કયલાભા આલેરા 
રાબાથીઓ અંગેના વ્માજ વશામના દાલાઓની ેટગન ય યએુરફી ાવેથી વ્માજ 
વશામ ભાાંગી ળકે છે. આ વશામકી ડ-ેએનયએુરએભ ના રાબાથી ના ખાતાભાાં વીધી જ 
તબ્દીર કયલાભા આલળે. આ કામગ ધ્ધવત થકી હડયેક્ટ ફેનીપીટ રાન્વપય( DBT)નુાં ણ 
ારન થળે. 

ેટા ઘટક- સ્કલસિામ જુથ – ફેંક સંકો 
ફેંકની રોન ભેલતા તભાભ સ્લવશામ જુથોને ણ ૭% વ્માજથી લધ ુવ્માજ ય 

વ્માજુકી વશામ ઉરબ્ધ ફનળે. તભાભ ળશયેોભાાં વભમવય રોન બયાઇ કયનાય ભહશરા સ્લ 
વશામ જુથોને ૩%ની લધાયાની વ્માજવશામ ઉરબ્ધ ફનળે. 
 

૫. ળિયેી પેહયમાઓને સિામ (Support to Urban Street Vendors) 

 આ ઘટક અંતગગત પેયીમાઓને કૌળલ્મો ળીખલા , રઘ ુવાશવો ઉબાાં કયલાભાાં વશામ 
કયલા, વધયાણ ભેલલા ભાટે વક્ષભ ફનાલલા અને પેહયમાઓના હશતભાાં ળશયેી 
આમોજન કયીને વોવળમર વીક્યયુીટી ભાટે ભદદ કયલાની નેભ ધયાલે છે. 
એનયએુરએભના કરૂ ફજેટનાાં ાચ ટકા સધુીની યકભ આ ઘટક ભાટે ખચગલાભાાં 
આલળે. 

 એનયએુરએભ શઠે યાજમો અને ળશયેો વભમાાંતયે પેહયમાઓ અંગીની વાભાજજક આવથિક 
ભોજણી કયાલળે , પેહયમાઓની નોંધણી કયળે અને તેઓને ઓખત્રો આળે , દયેક 
ળશયેભાાં પેહયમાઓ અંગેનો એક ડટેાફેઝ તૈમાય કયલાભાાં અને જાલલાભાાં આલળે. જે 
ળશયે/નગયાલરકા ને અફગન પ્રાનીંગ ભાટે અને તેઓને પેહયમાગીયી કયલા ભાટેની 
જગ્મા યુી ાડલાભાાં ભદદ કયળે. 

 એનયએુરએભ શઠે ળશયેી વલસ્તાયોભાાં ગયીફ અને આવથિક યીતે નફાાં પેહયમાઓ 
ક્ષભતા વાંફાંધી તારીભ અને પ્રેવભેન્ટ દ્વાયા યોજગાયના ઘટક અંતગગત ક્ષભતાવાંફાંધી 
તારીભ અને યોજગાયનો રાબ ભેલી ળકળે. અને સ્લયોજગાય કામગક્રભ અંતગગત રઘ ુ
ઉધોગો ઉબા કયલા ભાટે રાબ ભેલી ળકળે. 

 પેહયમાઓને ામાની ફેંહકગ વેલાઓ ભેલલા ભાટે પ્રોત્વાહશત કયલાભાાં આલળે. લધભુાાં , 
પેહયમાઓ કામગકાયી મડુી ભેલી ળકે અને  અન્મ શરે્ઓુ ભાટે પેહયમાઓને કે્રહડટ કાડગ 
શઠે આલયી રેલાના પ્રમાવો કયલાભાાં આલળે. 
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 એનયએુરએભ શઠે પેહયમાઓને બાયત વયકાયની વલવલધ મોજનાઓ (જેભકે યાષ્રીમ 
સ્લાસ્્મ લીભા મોજના) યાજ્મ સ્તયીમ અને ળશયે સ્તયીમ વાભાજજક સયુક્ષા તથા 
વાભાજજક વશામ મોજનાઓ ભાયપત વાભાજજક સયુક્ષા વાંફાંધી રાબો ભેલલા પ્રોત્વાહશત 
કયલાભાાં આલળે. 
 

૬. ળિયેી ઘયવલિોણા રોકો ભાટે આશ્રમ સ્કથાન (Scheme of Shelter for Urban Homeless) 

 

 ળશયેી વભાજોના વૌથી ગયીફ લગગને આશ્રમ અને અન્મ તભાભ આલશ્મક વેલાઓ યુી 
ાડલી. ઘયવલશોણા ળશયેી રોકો ભાટેના આશ્રમો કામભી ફાયભાવી ૨૪*૭ આલાવો 
શોલા જોઇએ. 

 આલાવન આમોજનના શરે્ ુભાટે વ્મક્ક્તદીઠ ઓછાભાાં ઓછી ૫૦ ચો.ફૂટ અથલા ૪.૬૪૫ 
ચો.ભી.  અથલા ૫ ચો.ભી.  ની જગ્મા યૂી ાડલાનુાં વલચાયી ળકામ. 

 ઘયવલશોણા ળશયેી રોકોની આલકના સ્તયો ય આધાય યાખીને તેભની આલકના ૧/૧૦ 
થી ૧/૨૦ બાગ જેટરા દયે ભામરૂી ચાર્જ તેભની ાવેથી લસરુી ળકામ જેથી 
રાબાથીઓની વાંકલ્ ફધ્ધતા ઉબી કયી ળકામ. આ બાંડોનો ઉમોગ સવુલધાઓના 
વનબાલ ભાટે કયી ળકામ. જે રોકો ચકુલણી કયલાની ક્ષભતા ધયાલતા ન શોમ તેઓને 
યેૂયુી મકુ્ક્ત આલી.  

 

(૧.૨) ઝંડા વલજી કયણ :  

ળશયેી વલસ્તાયના ળશયેી ગયીફ ઝાંડાલાવીઓ ૈકી જે કુટુાંફની લાવિક આલક 
૧૫૦૦૦૦ રૂવમા કે તેથી ઓછી શોમ તેલા રાબાથીઓની અયજીઓ અતે્રની કચેયીએ ક્સ્લકાયી 
જરૂયી ચકાવણી કમાગ ફાદ ભધ્મ ગજુયાત લીજ કાંની ળશયેી લર્ુગ નલરખી કચેયીભાાં 
ભોકરલાભાાં આલે છે.  

 જરૂયી યુાલા: 
- યેળનકાડગની નકર. 
- ચુાંટણીકાડગની નકર. 
- આધાયકાડગની નકર. 
- ભાભરતદાયશ્રીનો રૂ.૧૫૦૦૦૦થી ઓછી આલકનો દાખરો. 
- ૨૦ રૂ.ના સ્ટેમ્ ેય ઉય વોગાંધનામ.ુ 

વયકાયશ્રીના ઊજાગ અને ેરોકેભીકલ્વ વલબાગની ગ્ાન્ટ વશામથી ભધ્મ ગજુયાત 
લીજ કાંની ળશયેી લર્ુગ નલરખી કચેયી, ભાયપત વવિંગર ોઇન્ટ વલજકનેક્ળન વલનામલુ્મે 
આલાભાાં આલે છે. 

 

(૨) ોતાના અવધકાયીઓ અને કભયચાયીની સતાઓ અને પયજો  
 

૧. પ્રોજેકટ ઓપીવય કચેયીના લડા તયીકે પયજો ફજાલલી તથા ઓપીવભાાં આલતા 
વલવલધ મોજનાના રાબાથીના અશલેાર ડપે્યટુી મ્યવુનવવર 

કવભશ્નયશ્રીને આગની કામગલાશી વારૂ ભોકરલા. 
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૨ સ્કરૂ શલે્થ ઓપીવય ભેડીકર ઓપીવય અંતગગત ઓીડી , ક્ષેત્રીમ કાભગીયી , આયવીએચ 
અંતગગતની કાભગીયી 

૩ કોમ્યનુીટી 
ઓગેનાઇઝય 

ળશયેના વલવલધ વલસ્તાયભાાંથી આલતા ગયીફ લગગના રોકોને ફી.ી.એર 
માદીભાાં નાભ ધયાલતા અયજદાયને ફી.ી.એર દાખરો આીને વલવલધ 
મોજનાઓ અંગે ભાગગદળગન આી અભરીકયણ કયલાની કાભગીયી.  

૪ સ્ટેટીસ્ટીકર 
આવીસ્ટન્ટ 

પ્રોજેકટભાાં ચારતી આકડાાંકીમ ભાહશતી એકઠી કયી કચેયીના લડા ને 
ભાહશતગાય કયલા તથા  યેકડગ યાખલો. 

૫ જુ. કરાકગ  ભશકેભ અંગેની કાભગીયી  

૬ કોમ્યનુીટી 
લોરેન્ટીમવગ 

ળશયેના દયેક વલસ્તાયભાાં પયીને ગયીફ લગગના કુટુાંફ જેલા કે ફી.ી.એર 
માદીભાાં નાભ ધયાલતા કુટુાંફોની ભાહશતી એકત્રીત કયલાની કાભગીયી   

૭ પ્રોજેકટ ઓયેટય  ળશયેના વલવલધ વલસ્તાયભાાં વયકાયશ્રીની વલવલધ મોજના સ્રાઇડળોન ુ
આમોજન કયી ભાગગદળગન આલા 

૮ ભેનેજય (NULM) NULM  મોજના અંતગગત પાલેર ધટકની કાભગીયી 
૯ કોમ્યનુીટી 

ઓગેનાઇઝય(NULM) 
ળશયેના પાલેર લશીલટી લોડગભાાં યશીને NULM મોજનાના વલવલધ ઘટકની 
ભાહશતી આલાની કાભગીયી 

 

(૩) દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ સહિત વનણમૅ રેલાની પ્રહક્રમાભા ંઅનસુયલાની 
કામયયીતી : 
    ભશાનગયાલરકાના ધાયાધોયણ/ ઠયાલો શઠે નક્કી કયામેર ધોયણો મજુફ કાભગીયી કયે છે.  

 

(૪) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેર ધોયણો : 
    ભશાનગયાલરકાના ધાયાધોયણ/ઠયાલો શઠે નક્કી કયામેર ધોયણો મજુફ કાભગીયી કયે છે. 
 

(૫)ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાસેના અથલા ોતાના વનમતં્રણ િઠેના અથલા 
ોતાના કભયચાયીઓ દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાતા વનમભો, સચુનાઓ, વનમભ સગં્રિો અને યેકડય : 
    ભશાનગયાલરકાના ધાયાધોયણ/ઠયાલો શઠે નક્કી કયામેર ધોયણો મજુફ કાભગીયી કયે છે. 
 

(૬) ોતાના દ્વ્રાયા અથલા તેના અંકુળ િઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્કતાલેજોનુ ંવનલેદન : 
 ૧. ફી.ી.એર રાબાથીને રગતા તભાભ નાભોની માદી. 

૨. પ્રોજેકટ લશીલટ તેભજ હશવાફોને રગતા તભાભ યજીસ્ટયો તથા પાઇરો 
 

(૭) તેની વનતીધડલા અથલા અભરીકયણ સફંધીત જાિયે જનતા સભ્મો દ્વાયા યજુઆત કયામેરી 
અથલા તેભની સાથે ચચાય ભાટે યિરેી કોઇણ વ્મલસ્કથાની વલગતો :  

રોકો વાથે વાંકામેર વાંસ્થા શોઇ રોકોના પ્રવતવનધીઓની ફનેરી સ્થામી વવભતી.વભગ્ 
વબા અથલા વાંફવધત વલબાગને સ્ળગતી વવભતી દ્વાયા અવધકાય યત્લે વનણગમ રેલાભાાં આલે છે. 
(૮) ોતાના ચરણના િતે ુભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુવ્મક્ક્તઓ 
ધયાલતા ંફોડયસ, કાઉન્સીર કવભટીઓ અને અન્મ ભડંોનુ ંવનલેદન અને આ ફોડયસ, કાઉન્સીર 
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કવભટીઓ અને અન્મ ભડંોની ફેઠકો જાિયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ ? અથલા આલી ફેઠકની 
વલગતો જાિયે પ્રજા ભેલી ળકે કે કેભ ?  

વભગ્ વબા, સ્થામી વવભતી અને આયોગ્મ વવભતી છે. મ્યવુનવીર વેકે્રટયીશ્રી અથલા 
વાંફવધત વવભતીના અધ્મક્ષ ાવેથી આ અંગે લધ ુસ્ષ્ટતા ભેલી ળકામ. 
 

(૯) ોતાના અવધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની હડયેકટયી :  

ય.ુવી.ડી. પ્રોજેક્ટ લડોદયા ભશાનગયાલરકાના કભગચાયીઓની વલગત 
યેપયન્વ 
નાંફય   

નાભ  શોદ્દો  ગાય ામયી +  
ગ્ેડ  ે

ગાય 
ખચગનુાં 
સ્થ 

કાભગીયી  

૩૬૨૫૫૨ હક્રષ્ણાફેન જી. વોરાંકી પ્રોજેકટ ઓપીવય ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગે્ડ  ે૫૪૦૦ લોડગ ૧૦ ય.ુવી.ડી.  
૩૩૮૯૫૩ વભર્રુ એર. પ્રજાવત કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગે્ડ  ે૪૪૦૦ ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 
૩૩૮૯૬૬ હદવકાફેન ફી. ટેર કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગે્ડ  ે૪૪૦૦ ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 
૩૩૮૯૭૪ પ્રણમબાઇ લામ.યાઠોડ કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગે્ડ  ે૪૪૦૦ ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 
૨૯૯૦૬૫ વનયજબાઇ આઇ. યાલ કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦  ગે્ડ  ે૪૪૦૦ 

(૫ લગ ઓન પ્રોફળેન) 
ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૩૫૪૫૩૮ ભૌરીક એન. ટેર વશામક 
કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય 

૩૯,૫૯૦ ઉચ્ચક ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૩૫૪૫૧૧ વપ્રમકાન્ત લી. ભકલાણા વશામક 
કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય 

૩૯,૫૯૦ ઉચ્ચક ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૩૫૪૫૦૩ ગૌતભ વી. નામકા વશામક 
કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય 

૩૯,૫૯૦ ઉચ્ચક ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૩૫૪૫૨૦ વનવગગ કે. ટેર  વશામક 
કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય 

૩૯,૫૯૦ ઉચ્ચક ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૩૫૪૫૪૬ વલજમ કે. લૈંળ વશામક 
કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય 

૩૯,૫૯૦ ઉચ્ચક ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૩૫૮૧૧૫ વભીય લી પ્રજાવત વશામક 
કોમ્ય.ુઓગેનાઇઝય 

૩૯,૫૯૦ ઉચ્ચક ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૩૩૯૭૬૮ વીભાફેન ટી પ્રજાવત સ્ટે. આવીસ્ટાંટ ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગે્ડ  ે૪૪૦૦ ય.ુવી.ડી શીવાફી ળાખા 
૨૪૨૪૪૬ શગદબાઇી લાઘેરા પ્રોજેકટય ઓયેટય  ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગે્ડ  ે૪૬૦૦ ય.ુવી.ડી આઇ.ટી ળાખા   

૩૨૪૦૮૬ વાક્ષીફેન એવ. કુરકણી સ્કુર શલે્થ ઓપીવય ૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦  ગે્ડ ે 
૫૪૦૦ 

ય.ુવી.ડી છાણી અફગન 
શલે્થ વેન્ટય  

૩૦૦૯૮૫ ભશને્રબાઇ એચ.  ઠાકોય  જુવનમય કરાકગ  ૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગે્ડ ે 
૨૪૦૦ 

ય.ુવી.ડી ગાાંધીનગયગશૃ 

૨૭૭૧૨૬ પ્રલીણબાઇ ય.ુ ગી  ડ્રાઇલય ૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગે્ડ ે 
૨૪૦૦ 

ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 
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 ડ-ે એભ.ય.ુએર.એભ. અંતગગત ૪ ભેનેજય તથા ૨૪ NULM વભાજ વાંગઠકોની GULM 
ભાન્મ વાંસ્થા ETHOS HR Management & Project Pvt. Ltd. દ્વાયા કયાય આધાયીત 
વનભણ ૂાંક કયેર છે. 
  

(૧૦) તેના વનમભભા ંયુી ડામેર  ડતયની ધ્ધવત સહિત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને 
કભયચાયીઓ અને કભયચાયીઓ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાવસક ગાય : 

ભાવવક ગાય અંગેની વલગત મદુ્દા નાં. ૯ભાાં આલયી રેલાભાાં આલેર છે. 
 

૧૧) તભાભ મોજનાઓની વલગતો, સલુચત ખચાયઓ અને કયામેર  ચકુલણીના અિલેારો દળાયલતા 
તેની તભાભ એજન્સીને પાલેર ફજેટ : 

જે તે લગના ભાંજુય ફજેટની વલગત તથા થમેરા ખચાગની વલગતો એકાઉન્ટ ળાખાભાાંથી 
ભેલી ળકામ.  

 

(૧૨) પાલામેર યકભ અને આ કામયક્રભોથી પામદો ભેલનાયની વલગતો સહિત સફસીડી સહિત 
કામયક્રભોનો અભરનો પ્રકાય : 

ફજેટ પાલણી યકભ પ્રોજેક્ટના ખચગ ભાટે જ લાયલાભાાં આલે છે. 
 

(૧૩) તેના દ્વાયા અામેરી છુટછાટો, યલાનગીઓ અને સત્તા સોણી ભેલનાયની વલગતો : 
વભગ્ વબા, સ્થામી વવભતી તથા મ્યવુનવવર  કવભશ્નયશ્રીની વતા અન્લમે ભતી 

છુટછાટ, યલાનગીઓ, વત્તા વોણી વાંફાંધે કામગલાશી કયલાભાાં આલે છે.  
 

(૧૪) ઇરેક્રોનીક  પોભયભા ં ધડામેરી તેના દ્વાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાહિતીના  

સદંબયની વલગતો : 
(૧) ucd@vmc.gov.in (૨) vadodara.gulm@gmail.com  

(૩) www.vmcegov.com 

 

૨૭૬૧૯૭ સયેુળબાઇ એવ. ભાી  વવાઇ ૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગે્ડ ે 
૧૯૦૦ 

ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૨૦૨૯૯૧ વનાકીનબાઇ ટેર  વવાઇ ૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગે્ડ ે 
૧૯૦૦ 

ય.ુવી.ડી ય.ુવી.ડી 

૨૮૪૧૫૭ યતન ડી. ગાભેચી શલે્ય ૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગે્ડ ે 
૧૯૦૦ 

સ્રીટરાઇટ ય.ુવી.ડી 

૩૩૨૬૩૧ રૂચીયા જોી  ડેટા એન્રી ઓયેટય  ૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગે્ડ ે 
૨૪૦૦ 

ય.ુવી.ડી લોડગ ૪  

૩૩૯૩૫૧ અજમ એભ. યાણા ડેટા એન્રી ઓયેટય ૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગે્ડ ે 
૨૪૦૦ 

ય.ુવી.ડી.  ય.ુવી.ડી. 

૩૫૭૭૫૮ હશતેળ એચ. યાઠોડ જુ.ક્રાકગ ૧૯૯૫૦ ઉચ્ચક ય.ુવી.ડી.  ય.ુવી.ડી.  

mailto:ucd@vmc.gov.in
mailto:vadodara.gulm@gmail.com
http://www.vmcegov.com/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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(૧૫) સુ્કતકારમ અથલા લાચંનખડંના કાભના કરાકો સહિત ભાહિતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને 
ઉરબ્ધ સવુલધાઓની વલગતો, જો જાિયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી  
કયાઇ િોમ તો : 

અતે્રની ળાખાભાાં સુ્તકારમ અથલા લાાંચનખાંડ ઉરબ્ધ નથી. 
 

 જાિયે ભાહિતી અવધકાયીઓના નાભ, િોદ્દા અને અન્મ વલગતો 
 

અન.ુ નાભ શોદ્દો વાંકગ  
૧ હક્રષ્ના વોરાંકી પ્રોજેકટ ઓપીવય ૨૪૫૯૫૦૨ 

 

 જાિયે ભાહિતી અીર અવધકાયીઓના નાભ, િોદ્દા અને અન્મ વલગતો 
 

અન.ુ  નાભ  શોદ્દો  વાંકગ  

૧ ધલર ાંડયા ડપે્યટુી મ્યવુન. કવભશ્નય (જ.) ૨૪૫૯૫૦૨ 

 

સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઇ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભાાં સધુાયા 
કયાળે. ય.ુવી.ડીપ્રોજેકટના કાભકાજનો વભમ વલાયે ૧૦:૩૦ થી ૨:૦૦ ,૨ : ૩૦ થી ૬ : ૧૦ અને 
હયળે વભમ ૨ : ૦૦ થી ૨ : ૩૦ સધુીનો છે.  

 

પ્રોજેકટઓપીવય 

ય.ુવી.ડીપ્રોજેકટ 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db



