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�જુરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ �લ., ગાધંીનગર 

મા�હતી (મેળાવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ના અમલીકરણ મે��અુલ 

�કરણ -૨ કલમ -૪/ખ  �ોએ�ટ�વ ડ���લોઝર(પીએડ�)ના �માકં: ૧ થી ૧૭ 

િનયમ સં�હ-૧  

  (૧)  પોતાના �યવ�થા ત�ં,કાય� અને ફરજો ની િવગતો -  

(૧) િનગમ નો ઉ�ેશ –હ�� ુ �જુરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર રબાર� અને ભરવાડ �િતઓ તેમજ તે 

પૈક� ની �િતઓ, પેટા �િતઓ વગ�ના સામા�જક, શૈ��ણક અને આિથ�ક ઉ�કષ� માટ� 

રચાયે� ુ �જુરાત રા�ય � ુ સરકાર� એકમ છે.આ �િતઓમા ં �ુ�રવાજો, 

�ુટ�વો,�ધ��ધા �ુર થાય,િશ�ણ નો �યાપ વધ,ે આિથ�ક સ�ધરતા �ા�ત કર� અને 

આ�મિનભ�ર બની �વમાન ભેર �વ રોજગાર� મેળવી સમાજની અ�ય િવકસીત 

�િતઓની હરોળમા ંઆવી શક� તેવો �ભુ આશય છે. 

(૨) િનગમ � ુ ંિમશન 

/�ુરદ�શીપ�ુ(ંિમશન) 

(૧)આિથ�ક ઉ�કષ�ની યોજનાઓ �ારા સમથ�તા �ા��ત. 

(૨)સામા�જક સમરસતા,�ુર�વાજો ના�દુ�ના અસરકારક કાય��મો. 

(૩)ક�યા ક�ળવણીને ઉ�ેજન, િશ�ણ નો સવ�� �યાપ  

(૪)મ�હલાઓ માટ�  ‘ �ી સશ�તીકરણ, િશ�ણ નો સવ�� �યાપ  

(૫)સામા�જક ઉ�થાન મા ંમ�હલાનો અ�ીમ ફાળો. 

(૬)રા���ય કાય��મો અપનાવવા સમાજની ��તુતા. 

(૭)રા���ય અથ�ત�ં મા ંસ�માણ ભાગીદાર� ની સ��યતા. 

(૮)�વૈછ�ક સ�ંથાઓની રચના,સમાજ – સમંેલન – િશ�બર �ારા સવ��ાહ� ��તુતા 

(૩) િનગમ નો �ંુકો ઈિતહાસ અને 

તેની રચનાનો સદંભ�  

�વુ� �િુમકા;- 

       સામા�જક અન ેશૈ��ણક ર�તે પછાત વગ� પૈક� રબાર� અને ભરવાડ �િત ના 

લોકો વશં પરંપરાગત પ�પુાલનના ધધંા તેમજ �ુધ વેચવાના �યવસાય સાથ ેવષ� 

થી સકંળાયેલા છે. આ �િત વારસાગત �યવસાયમા ં રોકાયેલ હોઈ તેઓ 

સામા�જક,શૈ��ણક તેમજ આિથ�ક ર�તે અિવકિસત રહ�વા પામેલ છે.આ કોમ અ�ય 

�િતઓની હરોળ મા આવી શક� તેવા આશયથી રા�ય સરકારના સમાજક�યાણ 

િવભાગ ના તા.૧૩/૨/૧૯૯૦ ના ઠરાવ �માકં:સશપ – ૧૪૮૯-૧૬૬૨ – અથી 

�જુરાત ગોપાલક િવકાસબોડ� ની રચના કરવામા આવેલ હતી.આમ છતા સરકારનો 

હ�� ુિસ�ધ કરવા વ� ુસરળતા રહ� અને રબર� – ભરવાડ �વી કોમોના આિથ�ક માટ� 

જ�ર જણાયે વ� ુ નવી યોજનાઓ કાયા��વીત કર� શકાય અન ે પ�પુાલન ઉપર 

િનભાવ કરતી આ કોમો �યાર� પ�રવત�ન ની ���યામાથી પસાર થઈ રહ� છે  �યાર�  

તેમના સમા�જક અને આિથ�ક િવકાસ માટ� પછાત વગ� ના રા���ય િનગમ પાસે થી 

સીધી સહાય મેળવી શકાય ત ેઆશય થી �જુરાત ગોપાલક િવકાસ બોડ� ને િનગમમા ં

�પતંર કરવા સરકાર �ી સામા�જક �યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ સ�ચવાલય 

,ગાધંીનગર ના ઠરાવ �માકં: સશપ-૧૪૯૩-૧૫૩-૯૫-અ.૧ તા.૧૦/૦૮/૨૦૦૦થી 

ઠરાવ કરવામા ં આવેલઆવેલ છે.�જુરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ 

�લ.તા.૦૧/૦૬/૨૦૦૧થી કાયા��વીત કરવામા ં આવેલ છે. િનગમમા ં ૭-સરકાર� 

સ�યો તથા ૮-પદાધીકાર�ઓ એમ �ુલ ૧૫ સ�યો છે. 

(૪)  િનગમ ની ફરજો (૧) વહ�વટ� અને નાણાક�ય ફરજો અદા કરવી . 
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(૨) િનગમના હ��ઓુ બર આવે તેવા કાય��મો હાથ ધરવા. 

(૩) રબાર� અને ભરવાડ �િત � ુસવ��ણ કર�.ુ 

(૪) તારણો ર�ુ કરવા અને આ�સુા�ંગક પગલા ભરવા. 

(૫)સામા�જક સમેલન , ��િુત િશ�બર ,મ�હલા િશ�બર� ુઆયોજન કર� િવકાસ 

માટ� કાય��મો ઘડવા. 

(૬) સરકાર� િન�દ��ઠ યોજનાઓ,કાય��મો �ચુનાઓ ની અમલવાર�. 

(૫) િનગમ ની ��ુય 

 ��િુતઓ/કાય� 

(૧)વહ�વટ� અને નાણાક�ય કાય� .. 

(૨)  િનગમની િ�માિસક, વાિષ�ક બેઠક બોલાવવી. 

(૩) વહ�વટ� અહ�વાલ નાણાક�ય અહ�વાલ તૈયાર કરવા અને સરકાર �ી મા ર�ુ 

કરવા  

(૪) રબાર� અને ભરવાડ �િત ના ��ો �નવા સમજવા અને િનરાકરણ માટ� ના 

કાય��મો ઘડવા. 

(૫) આિથ�ક ઉ�કષ� માટ� ખાસ યોજનાઓ અમલમા �કુવી. 

(૬)રાજય સરકાર અમલીત યોજનાઓનો અમલ કરવો  

(૭) આ �િતઓ � ુસવ� પણ કરાવ�.ુ  (૮)યોજના ના અમલવાર�/પર�ણામલ�ી 

લાવી ��ુયાકંન કરાવ� ુ 

(૯) સરકાર �ારા સોપવામા આવતા કાય� અમલ મા �કુવા. 

(૬) િનગમ �ારા આપવામા ંઆવતી  

સેવાઓની યાદ� અને તે� ુ

સ�ં��ત િવવરણ . 

�જુરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ , ગાધંીનગર �ારા નીચે �જુબ ની સેવાઓ �રુ� 

પાડવામા આવે છે. 

સેવાઓ િવવરણ િવશેષ ન�ધ 

આિથ�ક ઉ�કષ� ની 

યોજનાઓ  

રા���ય પછાત વગ� 

નાણા અને િવકાસ 

િનગમ, નવી �દ�હ� 

�ારા અમલીત સીધા 

િધરાણ ની યોજનાઓ 

આ યોજનાના અમલ 

માટ� રા���ય પછાત 

વગ� નાણા અને િવકાસ 

િનગમ સાથે આ િનગમ 

ચેનેલાઈઝ�ગ એજ�સી 

તર�ક� કામગીર� કર� છે. 

(૧)�િષ અને 

આ�ષુ�ંગક 

યોજનાઓ. 

(ખ)�ુટ�ર ઉ�યોગ 

અને નાના �યવસાય  

(ગ)સેવા આધાર�ત 

�યવસાય 

(ઘ)�� ુ�વ�ણ�મા 

(મ�હલાઓ માટ�) 

(ચ)માઈ�ોફાઈના�સ 

(જ)શૈ��ણક લોન 

(ઉ�ચ િશ�ણ માટ�) 

જનરલ ટમ� લોન 

�.૨,૦૦,૦૦૦ �ધુી 

િધરાણ કરવામા ંઆવે 

છે. આ યોજનામા 

�િુનટ કો�ટ ના ૮૫% 

રકમ રા���ય િનગમ 

તરફથી ,૧૦% રકમ 

રા�ય સરકાર 

તરફથી અને ૫& 

રકમ લાભાથ� ફાળો 

તર�ક� અરજદાર� 

ભરવાની હોય છે. �� ુ

�વ�ણ�મા યોજનામા ં

ઉદાહરણ �પ 

યોજનાઓ  

(૧)�ુઢાળા ઢોર 

(૨) કર�યાણા ની 

�ુકાન 

(૩)અનાજ દળવાની 

ઘટં� 

(૪)ર�ડ�મેટ ગામ��ટ  

(૫)દર�કામ 

,�થુાર�કામ 

(૬)સાય./ઓટો 

ર�પેર�ગ 

(૭)મડંપ �ફ�કોર�શન 
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(ઝ)�વય ંસ�મ 

યોજના 

લાભાથ� ફાળો 

લેવાનો હોતો નથી. 

લોન ની પરત 

�કુવણી ની સમય 

મયા�દા ૫ વષ� ની 

હોય છે. 

(૮)કો���ટુર જોબ વક�  

(૯)ફોટો/િવડ�યો�ાફ� 

(૧૦)��ટુ�પાલ�ર 

(૧૧)ઠંડા પીણા/પાલ�ર 

(૧૨)કટલર� �ટોર 

(૧૩)ઈલે.આઈ.ર�પેર�ગ 
 

(૭)  િનગમ અને સહયાક માળ� ુ

નીચે �જુબ છે. 

અ�ય� અને ઉપા�ય� અને િનયામક મડંળ 

 

વહ�વટ� સચંાલક 

 

 

સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ી                �હસાબી અિધકાર��ી  

 

 

અિધ�ક�ી 

 

�ુ.�લાક�        �ો�કટ ક�સલટ�ટ      લોન વ�લુાત મદદનીશ ડ�ટા ��� ઓપ 

(૮)  િનગમ ની અસરકારકતા અને 

કાય��મતા વધારવા માટ� ની 

લોકો પાસે ની અપે�ાઓ  

(૧) િનગમ નાગર�કો પાસેથી સૌજ�ય �ણુ� અ�ભગમ ની અપે�ા રાખે છે. 

(૨) �લુાકાત સમયે કાયદા નો ��ુત પાલન 

(૩) અિધકાર�/કમ�ચાર� સાથે સહકાર� ભ�ુ� વલણ  

(૪) ��ુાસર અને ચો�સ ર�ુઆત  

(૫) સવા�ગી હકારા�મક અ�ભગમ આપની ર�ુઆતો અબબ આપશે. 

(૬) �બનજ�ુર� – �બન ઉ�પાદક�ય બાબતો મા સમય નો બગાળ અિન�્િનય. 

(૭) સમય મયા�દા અને તેમના િનયમો � ુપાલન આવ�યક. 

(૮) ઉપયોગી સલાહ �ચુન તેમની કાય��મતા વધારશે. 

(૯) �સુ�ં�ત નાગર�ક તર�ક� સ�દય� �ણુ� વાણી વત�ન . 

(૧૦) �ેરણા�પ સહકાર ત�ં નો �ાણ વા� ુબનશે. 

(૯) 

 

લોક સહયોગ મેળવવા માટ� ની 

ગોઠવણ અને પ�ધિતઓ  

લોક સહયોગ ની પ�ધિતઓ :- 

(૧) સમાજ સમેલન – ��િુત િશ�બર. 

(૨) શૈ��ણક સેિમનાર � ુઆયોજન. 

(૩) સમાજ ના આગેવાન િશ��ત ���ુ નાગ�રકો સાથે ચચા� િવચારણા કાય�િશ�બર. 

(૪) �બનસરકાર� સ�ંથાઓની સકારા�મક ભાગીદાર�. 

(૫) �હ�ર એકમો, સ�ંથાઓ દ�ારા લોકોના �વા�થય સબંધંી �ણકાર�ના ક��પ. 

(૬) ત�ં ની સ�ંણુ� �ણકાર�-માહ�તી માટ� �ચારાથ� ��ુ�તકા ચાટ�-�ચ�ો મોડ�લ 

િવગેર�� ુ�દશ�ન –િવતરણ . 

(૭) ત�ં ની તમામ ��િુ�ઓમા પારદશ��તા. 

(૮) સકારા�મક અ�ભગમ સાથે ઉ�કશ� �ગે ની ખેવના. 
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(૧૦)  સેવા આપવાના દ�ખર�ખ 

િનય�ંણ અને �હ�ર ફ�રયાદ 

િનવારણ માટ� ઉપલ�ધ ત�ં. 

સેવા આપવાના દ�ખર�ખ િનય�ંણ અને �હ�ર ફ�રયાદ િનવારણ માટ�� ુત�ં મા�હિત 

મેળવવાના અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ �વયે મા�હિત મેળવી શકાય છે. 

�જુરાત ગોપા�ક  િવકાસ િનગમ 

�લ.ગાધંીનગર 

ત�ં  (૧) અ�ય��ી અને 

િનયામક મડંળ  

૧. વહ�વટ� સચંાલક �ી  

અ.�હસાબી અિધકાર�  

બ. સમાજ ક�યાણ અિધકાર� અને 

કમ�ચાર�ગણ. 

 
 

(૧૧) કચેર� શ� થવાનો સમય કચેર� 

બધં કરવાનો સમય 

સવાર ના ૧૦.૩૦ કલાક થી સાજં ના ૬.૧૦ કલાક (આ સમય �હ�ર ર� ના 

�દવસો િસવાય નો છે) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


