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�જુરાત પછાત વગ� િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર 
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�જુરાત પછાત વગ� િવકાસ િનગમ ગાંધીનગર 

મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ 

ર૦૦પ  ડ�� કલોઝર 

વષ� ર૦૨૧-૨૨ 
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�ક૨ણ-૧ 

��તાવના 

 સ૨કા૨�ીના કામકાજમા ં પા૨દિશ�તા લાવવાના ઉમદા હ��સુ૨ ક���ૂ સ૨કા૨ �વારા મા�હતી 

અિધકા૨ અિધિનયમ -૨૦૦૫ ૫સા૨ ક૨વામા ંઆ�યો છે.� સમ� રા��ના જ�� ુકશમી૨ રાજય િસવાયના 

તમામ રાજયોમા ંતા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫ થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

 ઉ૫રોકત અિધિનયમની કલમ ૪(ખ) ની જોગવાઈને અ�લુ�ીને આ મા�હતી આથી �િસ�ધ 

ક૨વામા ંઆવ ેછે.આ મા�હતી �િસ�ધ ક૨વાનો હ�� ુઆગળ જણા��ુ ંતેમ િનગમની કામગીર�મા ંપા૨દિશ�તા 

લાવવાનો હોવા સાથ ેિનગમની કાય�ર�િત ,િનણ�ય લવેાની ���યા તેની સાથ ેસકંળાયલેા િનયમો-િવિનયમો-

જોગવાઈઓ, િનગમના અિધકાર�-કમ�ચાર�ઓ તથા િનગમ �વારા અ�યા૨ �ધુી ક૨વામા ં આવેલ 

કામગીર�નો તથા આયોજનોની મા�હતી સામા�ય જનતાએ ઉ૫લધ કરાવવાનો છે.�થી સામા�ય જનતાન ે

િનગમની કાય�ર�િત િવષે મા�હતી મળે અને િનગમની યોજનાનો લાભ મેળવવામા ં સ૨ળતા થાય અન ે

�બનજ�ર� ર�તે દર�ક �કા૨ની મા�હતી માટ� િનગમનો સ૫ંક� ક૨વાની અિનવાય�તા િનવાર� શકાય. 

 આ ��ુ�તકા સામા�ક અને શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ�ના સ�દુાયના આિથ�ક-સામા�ક અને શૈ��ણક 

ર�તે િવકાસમા ં��તૃ અને ૨સ ધરાવતી �ય�કત અને સ�ંથાન ેઉ૫યોગી છે. 

 આ ��ુ�તકામા ંવા૫૨વામા ંઆવેલ મા�હતી અિધકા૨ અિધિનયમમા ં�યા�યાિંયત કયા� �જુબની જ 

૨હ�શ.ેઅ�ય �યા�યાઓ નીચે �જુબ છે. 

૧. િનગમ - િનગમ એટલ ે

 �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમ 

૨. રા���ય િનગમ - એટલે 

 રા���ય ૫છાત વગ� નાણા ંઅને િવકાસ િનગમ 

૩. મેનેજ�ગ ડ�ર�કટ૨ - એટલ ે

 �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમના મેનજે�ગ ડ�ર�કટ૨ 
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�ક૨ણ-૨ (િનયમ સ�ંહ - ૧) 

સગંઠનની િવગતો,કાય� અને ફ૨જો 

૨.૧  ઉ�ેશ અન ેહ�� ુ:  ધી �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ અિધિનયમ -૧૯૮૫ મા ંઉ�લે�યા 

�જુબ િનગમનો ઉ�ેશ અને હ�� ુ રાજયના નાગર�કોની સામા�ક 

અને આિથ�ક ઉ�િત ક૨વાની �ાથિમક ફ૨જ તેમજ આ વગ� માટ� 

સ૨કા૨�ીએ ન�� કર�લ આવક અને અ�ય આિથ�ક મા૫દંડન ે

અ�લુ�ીને આ સ�દુાયના લોકોને આિથ�ક અન ેનાણાકં�ય મદદ 

ક૨વાનો છે.  

૨.૨  મીશન/�ુ૨દ�શી૫�ુ:ં સામા�ક અન ે શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ�ના આિથ�ક અન ે

સામા�ક ઉ� થાનની કામગીર� કર�ન ે રા��ની ��ુયધારામા ં

િવકાસની ���ટએ અ�યોની સમ� લાવવાનો છે. 

૨.૩  ફ૨જો : રાજય સ૨કા૨ તથા ક���ૂ સ૨કા૨ �ારા સામા�ક અને શૈ��ણક 

ર�તે ૫છાત વગ�ના ક�યાણ માટ� િનગમને સ�૫વામા ં આવેલ 

યોજનાઓ�ુ ંઅમલીક૨ણએ િનગમની ફ૨જ છે. 

૨.૪  ��ુય ��િૃ�ઓ/કાય� : િનગમ �વારા રાજય સ૨કા૨ અન ે રા���ય સ૨કા૨ અન ે ૫છાત 

વગ� નાણા ં અને િવકાસ િનગમની યોજનાઓ હ�ઠળ ��ુય�વ ે

�વરોજગાર�,શૈ��ણક હ�� ુમાટ� િધરાણ તથા �યવસાિયક તાલીમની 

યોજનાઓ અમલમા ં �કુવાની ��િૃત કર� છે અને આ તમામ 

બાબતો માટ� �યાજબી �યાજ દર� લોન આપ ેછે. 

૨.૫  સવેાઓની યાદ� અન ેસ�ં��ત િવગત :- 

  �વરોજગાર� માટ� િધરાણઃ-  િનગમ �વારા �વરોજગાર�ના િવિવધ �યવસાયો માટ� ૪% થી ૭ 

% વાિષ�ક �યાજના દર� િધરાણ આ૫વામા ંઆવ ેછે. 

  શ�ૈ�ણક લોન :- િવ�ાથ�ઓને �નાતક અને અ��ુનાતક ક�ાનો �યવસાય અન ે

ટ�કનીકલ િશ�ણ મેળવવા ભારતમા ંઅ�યાસ માટ�ની લોન િનગમ 

�વારા ૪% વાિષ�ક �યાજના દર� િધરાણ આ૫વામા ં આવ ે છે. 

િવધાથીની માટ� �યાજનો દર ૩.૫%. 
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૨.૬  સ�ંથાગત માળ�ુ ં  :- િનગમ �લોક ન.ં ૧૧, બીજો માળ, ડા�.�વરાજ મહ�તા ભવન, 

સેકટ૨ ન.ં૧૦, ગાધંીનગ૨ ખાતે કાય�૨ત છે. િનગમની કોઈ 

�ાદ� િશક, �જ�લા ક� તા�કુા ક�ાની કચેર� આવલે નથી. 

૨.૭  િનગમની કામગીર�ની અસ૨કા૨કતા અને કાય��મતા વધા૨વા માટ� લોકો પાસથેી અપ�ેા :- 

  િનગમ લ�ીત સ�દુાય આિથ�ક,સામા�ક અન ે શ�ૈ�ણક ર�ત ે ૫છાત વગ�ના િવકાસ માટ� 

� વય�ં ૂ ��તૃ થાય તે માટ� સ�દુાયના લોકો સ�ંથાના �વ�પે એક� થઈ જવાબદાર� �વૂ�ક 

િનગમની યોજનાઓનો લાભ લેવા આગળ આવ ે અને િનગમના િધરાણની �નુઃ �કુવણી 

િનયમો�સુા૨ થાય તેમા ંલાભાથ�ઓ �વય ંસચેત બન ેતવેી અપે�ા રાખે છે. 

૨.૮ લોક સહયોગ મળેવવાની ગોઠવણી અન ે૫�ધિતઓ :- 

 િનગમની કાય�ર�િતની અન ે યોજનાના અમલીક૨ણની અસ૨કા૨કતા વધે તે માટ� િનગમમા ં

િનયામક�ીઓ �હ�૨ જનતાના સ૫ંક�મા ં ૨હ� છે.�હ�૨ જનતા તમેના મા૨ફતે અથવા સીધા જ 

િનગમન ે તમેના �ચુનો મોકલી શક� છે.આવા �ચુનો લ�ીત સ�દુાયની જ�ર�આત �જુબની 

યોજનાના ઘડત૨મા ંઉ૫યોગી થઈ શક�. 

 

૨.૯ દ�ખર�ખ િનય�ંણ અને �હ�૨ ફર�આદ િનવા૨વા માટ� ઉપ� બધ ત�ં :- 

 િનગમના વહ�વટ� વડા તર�ક� સચંાલક ફર�આદ િનવા૨ણની કામગીર� સભંાળે છે. તેમજ આ સબધં ે

િનગમના ચે૨મેન�ીનો ૫ણ સ૫ંક� કર� શકાય છે. 

૨.૧૦ કચેર��ુ ંસ૨ના�ુ ં : �લોક ન.ં૧૧,બીજો માળ, ડા�.�વરાજ મહ�તા ભવન,સેકટ૨ ન.ં૧૦,  

    ગાધંીનગ૨. 

૨.૧૧ કચેર�નો સમય      : કચેર� શ� થવાનો સમય : ૧૦:૩૦ કલાક� 

    કચેર� બધં થવાનો સમય : ૧૮:૧૦ કલાક�  

   

 

 

  


