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૧. એકાઉન્ટ શાખાના વ્યવસ્થાતંત્ર, કાયો અને ફરજોની વવગતો : 



2 

 

 

 મ્યુવનવિપલ કોપોરશેનની આથીક બાબતો અંગેની તમામ વહીવટી કામગીરી, મ્યુ. ખાતાઓના આવક 

તથા ખર્ચના અને શહેરનાં વવકાિ કામો, પ્રોજકે્ટ્િ, યોજનાઓ વગેર ેમાટેના બજટે પ્રોવવઝનની અને મ્યુ. વતજોરી 

વવભાગ દ્વારા નાણાની લેવડદેવડનો િમય ર્ાલુ વદવિોએ ૧૧-૦૦ થી ૧-૩૦ અને ૨-૦૦ થી ૫-૦૦ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨. એકાઉન્ટ શાખાના અવિકારીઓ અને કમચર્ારીઓની િતાઓ અને ફરજો : 

એકાઉન્ટ શાખાની કામગીરી : જામનગર મહાનગરપાવલકાના િમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારો િંબંવિત વવવવિ 

કામગીરી નીર્ે જણાવેલ અલગ-અલગ વવભાગો દ્વારા કરવામાં આવે છે. એકાઉન્ટ શાખા ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટશ્રીની 

દેખરખે નીર્ે નાયબ કવમશનરશ્રીના અંકુશ હેઠળ કાયચ કર ેછે.  

 એકાઉન્ટ શાખાના જુદા-જુદા લવભાગની કામગીરી નીચે મુજબ છે.  

❖ ચીફ એકાઉન્ટશ્રીના દેખરખે હેઠળ  

- એકાઉન્ટન્ટ અને  

- ટરેઝરર ફરજ બજાવે છે.  

 ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટશ્રીની િીિી દેખરખે હેઠળ ફાયનાવન્િયલ એકાઉન્ટીગં વિસ્ટમના ભાગ રૂપે 

આપવાના થતાં નવા એકાઉન્ટ કોડ આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે અને મહાનગરપાવલકામાં ઇ-ગવનચન્િ 

પ્રોજકેટ અન્વયે એકાઉન્ટ શાખાના મોડ્યુલને લગત તમામ કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

• એકાઉન્ટન્ટ  

એકાઉન્ટન્ટશ્રીના દેખરખે હેઠળ વિવનયર, જુવનયર કલાકચ  ફરજ બજાવે છે.  

૧ ઇન્કમટેક્ષ, જીએિટી :-  

 મ્યુવનવિપલ કોપોરશેનના થતાં કામોના વેપારીઓના વબલોમાંથી જરૂરી જી.એિ.ટી. તેમજ ઇન્કમટેક્ટિ 

ટી.ડી.એિ. કપાતના વહિાબો તૈયાર કરવા તેમજ તેના બીલો બનાવી િરકારમાં જમા કરાવવા તેમજ આ અંગેના 

જરૂરી િવટચ વફકેટો તૈયાર કરી કોન્ટર ાકટર/િપ્લાયિચને આપવા વર્ચના અંતે કોપોરશેનના કમચર્ારીઓને રૂ્કવવામાં 

આવેલ પગારમાથી વિૂલ કરવાના થતાં ઇન્કમટેક્ષની ગણતરી કરી તેના જરૂરી પત્રકો બનાવી, પાિ કરી અને 

આ રીતે વનવણચત થતી રકમના જરૂરી બીલો બનાવી ઇન્કમટેક્ષ વવભાગમાં જમા કરાવવા, કમચર્ારીઓને આ 

અંગેના જરૂરી પત્રકો તૈયાર કરી િવટચ વફકેટ આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

નાયબ કવમશનર અને અંકુશ અવિકારી એકાઉન્ટ શાખા 

       

ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટ  

  

      એકાઉન્ટન્ટ                   ટર ેઝરર     

      સ્ટે.આલસસ્ટન્ટ             આિી.ટરેઝરર   

      લસલનયર કિાકક                     લસલનયર કિાકક     

      જુલનયર કિાકક                જુલનયર કિાકક  

      પટ્ટાવાળા       પટ્ટાવાળા  

 

 

       પટ્ટાવાળા               
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૨. ગ્રુપ ઈન્્યુરન્િ સ્કીમ :-  

 જામનગર મ્યુવનવિપલ કોપોરશેનના જ ે કમચર્ારીઓ જી.આઈ.એિ. માં જોડાયેલા હોય તેવા 

કમચર્ારીઓને કોપોરશેનની નોકરીમાથી મુક્ત થયા હોય તેવા કમચર્ારીઓના કેિમાં તેઓનો વહિાબ તપાિી 

ર્ુકવણી કરવામાં આવે છે.  

 મ્યુવનવિપલ કમચર્ારીઓના પગારમાથી ગ્રુપ ઇન્સ્યુરન્િ તરીકે કપાતી રકમના ર્ેક લીસ્ટોમાં કપાયેલ 

રકમની ર્કાિણી કરવી, રોજમેળમાં તેની જરૂરી નોિં કરવી, તેના પરથી વહિાબો તૈયાર કરી તેનો ર્ેક તૈયાર 

કરાવી બેંકમાં ભરાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

 અવિાન/વનવૃત પામતા કમચર્ારીઓને ગ્રુપ ઇન્સ્યુરન્િની યોજનાનો લાભ આપવા તે અંગેનો જરૂરી 

વહિાબો કરવા તેમજ તે અંગેના જરૂરી બીલો બનાવી, પાિ કરવી, િંબંવિત કમચર્ારી/વારિદારને ર્ૂકવવાની 

કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

૩ રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન : 

 એકાઉન્ટ શાખાને લગત જુદા-જુદા પૂછવામાં આવેલ રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશનને લગતી તમામ પ્રકારની 

માવહતીના પ્રત્યુતર જાહેર માવહતી અવિકારી અને ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટશ્રી દ્વારા આપવામાં આવે છે. જ ે તે 

વ્યવક્ત/િંસ્થાને આર.ટી.આઈ. બાબતે િંતોર્કારક જવાબ ન લાગે તો તેઓ ફરીથી અપીલ અવિકારીશ્રીને 

અરજી કર ેછે. અપીલ અવિકારીશ્રીના હુકમોનુિાર આગળની કાયચવાહી કરવામાં આવે છે. 

૪ કંટીજન્િી  

૪.૧ એકાઉન્ટ શાખાના કમચર્ારીઓ તેમજ અવિકારીશ્રીઓને જરૂરી કંટીજન્િી ઇંડેંટમાં ભરી જરૂરી મંજૂરી 

મેળવી સ્ટોિચમાથી મેળવવી તેમજ જરૂવરયાત મુજબ બજરમાથી ખરીદી કરી, મંજૂરી મેળવી,બીલો બનાવી અને 

પાિ કરાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

૪.૨ દરકે ખાતામાથી આવતી ટપાલો લેવાની, કુવરયર મારફતે આવતી ટપાલો રજીસ્ટરમાં નોિંી ટપાલમાં ર્ીફ 

એકાઉન્ટન્ટશ્રી દ્વારા લખવામાં આવેલ વરમાક્ટિચ મુજબ લગત કમચર્ારીઓને ટપાલો આપવામાં આવે છે. તેમજ 

જરૂરી િરક્યુલરોનંુ ફાઇલીગં કરવાની તેમજ વડસ્પેર્ને લગત તમામ પ્રકારની કામગીરી કલાકચ  દ્વારા કરવામાં 

આવે છે. તદ્દઉપરાંત ઓવડટ પાિ થઈ એકાઉન્ટ શાખામાં આવતા તમામ બીલો (પગાર વબલ, પેન્શન વબલ, 

કોન્ટર ાકટર વબલ વગેર)ે, બીલો સ્વીકારી, ઇન્વડચ કરી વતજોરી શાખામાં મોકલવામાં આવે છે. 

૪.૩ એકાઉન્ટ શાખાના પરર્ુરણ બીલો બનાવવાની કામગીરી પણ ક્લાકચ  દ્વારા કરવામાં આવે છે.   

૫ પી.એફ.:-  

 એકાઉન્ટ શાખાના પી.એફ. વવભાગ દ્વારા કમચર્ારીઓને તેમના આગલા વર્ચના પ્રમાવણત થયેલ પી.એફ. 

બેલેન્િમાથી લોન આપવામાં આવે છે અને વરફંડની અરજીઓનો વનકાલ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત 

કમચર્ારીઓની નોકરીના અંત િમયે ર્ૂકવવામાં આવતા ફાઇનલ પી.એફ. ફાળાની ર્ુકવણી કરવામાં આવે છે 

અને ફાઇનલ પી.એફ.ની રુ્કવણી પેટે કમચર્ારી જ ે યોજનામાં હોય તે યોજના પ્રમાણે િી.પી.એફ.માથી અને 

જી.પી.એફ.માથી ર્ુકવણી કરવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત વલન્ક ઇન્સ્યુરન્િ પેટે કમચર્ારીઓને ર્ુકવણી કરવામાં 

આવે છે. 

 આ ઉપરાંત પી.એફ. વવભાગ દ્વારા દર વરે્ વાવર્ચક વહિાબોની સ્લીપો તૈયાર કરીને કમચર્ારીઓને 

વહેંર્વામાં આવેલ છે. તેમજ દરકે વરે્ વાવર્ચક વહિાબો કરી, બ્રોડશીટો બનાવી, દર પાંર્ વરે્ બનાવવામાં 

આવતા એડ્વાન્િ રજીસ્ટરો બનાવી, નવા એમ્પ્લોઈ નંબરો અને એમ્પ્લોઇિચના જરૂરી પુરાવાઓ ર્ેક કરવાની 

કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

૫.૧ લોન એડ્વાન્િ :- 

 મ્યુવનવિપલ કમચર્ારીઓના પગારમાંથી કપાતી પ્રો.ફંડની રકમ જમા થાય છે. તેમાંથી લોન લેવા માટે 

આવેલ અરજીઓ ઇન્વડચ કરવી,તેમજ તે તપાિવી. તે અંગે જરૂરી મંજૂરી માંગવી,બીલો બનાવવા વવગેર ે

કામગીરી કરવામાં આવે છે.  
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૫.૨ ફાઇનલ પી.એફ.:- 

 વનવૃત કે અવિાન પામતા કમચર્ારીઓને તેઓના ખાતામાં જમા થયેલ પ્રો.ફંડની રકમની ર્કાિણી, 

ગણતરી, વિૂલ થતી રકમ રીકવર કરવા, મળવાપાત્ર, લીકં ઇન્સ્યુરન્િની ગણતરી, વ્યાજની ગણતરી અને તે 

અંગેના બીલો બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ન્યુ પી.એફ.ના બીલો બનાવવાની કામગીરી, 

વનવૃત, અવિાન, અનફીટ તેમજ સ્વૈચ્છીક વનવૃત થતાં કમચર્ારીઓને ક્લીયરન્િ િવટચ વફકેટ આપવાની કામગીરી 

કરવામાં આવે છે. 

૫.૩ કમચર્ારીઓને આપવામાં આવતી લોનોની ખતવણી કરવી, કપાત ભરવા માટે કોમ્પ્યુટર ફોમચ ભરવા, 

ર્ેકલીસ્ટ ર્ેક કરવાની કામગીરી રકવામાં આવે છે. 

૫.૪ વહિાબી કામગીરી : કમચર્ારીઓની આવતી અરજીઓ પરત્વે જુના વહિાબો, નવા વહિાબો મેળવવા, 

વાઉર્રોની મેળવણી,  ખતવણી કરવી,તેમજ િમગ્ર વહિાબો તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

૫.૫ ઓવડટ વાંિા : વનરીક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભંડોળ કર્ેરીના વાંિા, િરકારી વહિાબો, િરકારશ્રીમાં જરૂરી રકમો 

જમા કરાવવા, તેના વહિાબો તૈયાર કરી, બીલો બનાવી, પાિ કરાવી, રકમ જમા કરાવવાની કામગીરી કરવામાં 

આવે છે.      

૫.૬ પ્રો.ફંડના બેલેન્િ અંગે આવતી અરજીઓની િવટચ વફકેટ તૈયાર કરવા, કંટીજન્િીની વ્યવસ્થા કરવી, તેમજ દર 

વરે્ કમચર્ારીને આપવામાં આવતી પ્રો.ફંડની સ્લીપ અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા કરાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે 

છે.  

૬ ઇ.પી.એફ./િી.પી.એફ. : 

 રોજંીદા કમચર્ારીઓ કે જઓે વમવનમમ વેઇઝીિ એક્ટટ મુજબ પગાર મેળવે છે તેવા કમચર્ારીઓનો 

ઇ.પી.એફ. તેમના પગારમાંથી કાપી ઇ.પી.એફ. કાયદા મજુબ તેને ઇ.પી.એફ. ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.  

 િન-ે2005 પછી કાયમી થયેલ કમચર્ારીઑના િી.પી.એિ.ના વહિાબો બ્રાંર્વાઇઝ રજીસ્ટરમાં 

નોિંવામાં આવે છે. બ્રાંર્વાઇઝ રજીસ્ટર પરથી ખાતાવહીમાં નોિંવામાં આવે છે. િી.પી.એિ.ના કમચર્ારી 

વરટાયડચ થાય તો તેને 60% ર્ૂકવવામાં આવે છે. અને 40% રોકાણ કરવામાં આવે છે. િી.પી.એિ.ના કમચર્ારીનંુ 

અવશાન થાય તો તેના વારિદારને 100% રકમ ર્ૂકવવામાં આવે છે, સ્વેવચ્છક વનવૃવતના વકસ્િામાં 20% રકમ 

કમચર્ારીઓને ર્ૂકવવામાં આવે છે, અને 80% રકમનંુ રોકાણ કરાવવામાં આવે છે. વર્ચના અંતે વ્યાજની ગણતરી 

કરી સ્લીપ બનાવી કમચર્ારીને ઇ્યૂ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.        

૭ બજટે : 

 મ્યુ.કોપો.નંુ જનરલ બજટે તેમજ રીવાઈઝડ બજટે તૈયાર કરી સ્ટે. કવમટી તથા બોડચમાં મંજુર કરાવવાની 

વવિી આ શાખા દ્વારા કરવામાં આવે છે. સ્કુલ બોડચના બજટેની મંજુરી આ વવભાગ દ્વારા લેવામાં આવે છે. 

એડ્વાન્િમાં બજટે તૈયાર કરી મંજુરી મેળવવી, કેશફ્લો નીવત નક્કી કરવી, તથા તેના રીલીઝ અંગેની મંજુરી 

મેળવવી, બજટે અંગેના અવભપ્રાયો આપવા, રીએપ્રોવપ્રએશન સ્ટે.કવમટીમાં મંજુર કરાવવા વવવવિ નાણાકીય 

િંસ્થાઓ તથા ગવમેન્ટ નાણાકીય પવરવસ્થતી અંગેના આંકડાઓ તથા માવહતી પુરા પાડવાની કામગીરી વર્ચ 

દરમ્યાન કરવામાં આવે છે. દરકે વર્ચ વાઇઝ બજટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.  

૮ ગ્રાંટ તથા લોન : 

૮.૧ કેન્ર િરકારશ્રી, રાજ્ય િરકારશ્રી, િંિદ િભ્યશ્રી અને િારાિભ્યશ્રી તરફથી મળતી ગ્રાંટ, િરકારી લોન તથા 

પબ્લીક લોન મેળવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

૮.૨ ગ્રાંટ આવક-ખર્ચના િંપૂણચ વહિાબો, લોન આવક-પરતના હપ્તા વ્યાજ અને વાવર્ચક લોન પત્રક તૈયાર 

કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

૯ વાવર્ચક વહિાબો  

૯.૧ વર્ચના અંતે વિસ્ટમ પરથી કાર્ું િરવૈયું તથા કુલ ખર્ચ અને કુલ આવક અંગેના વહિાબો તૈયાર કરી બોડચમાં 

પાિ કરાવવા અંગેની કાયચવાહી કરવામાં આવે છે.  
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૯.૨ આ ઉપરાંત અઠવાડીક વરપોટચ  તૈયાર કરી અને ઓડીટ શાખા મારફત સ્ટેન્ડીગં કવમટીમાં રજુ કરવામાં આવે 

છે. 

૧૦ થડચ પાટી ઓવડટ  

 રાજ્ય/કેન્ર િરકારશ્રીના આદેશ અનુિાર જામનગર મહાનગરપાવલકાના વહિાબોનંુ સ્કીમ સ્પેવશવફક, 

જનરલ ઓવડટ િરકારશ્રી દ્વારા વનયુક્ત કરલે િંસ્થા પાિેથી કરાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

૧૧ વાહન િોન :  

 કમચર્ારીઓને આપવામાં આવતી વાહન લોનના વહિાબો વનભાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

૧૨ એડવાન્િ અને ડીપોઝીટ : 

 એડવાન્િ તેમજ ડીપોઝીટ રજીસ્ટર વનભાવવાની અને વહિાબો રાખવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

ટરેઝરર : ટર ેઝરરશ્રીના દેખરખે હેઠળ આિી.ટરેઝરર, િીનીયર કલાકચ  અને જુ.કલાકચ  ફરજ બજાવે છે. 

૧ વતજોરી વવભાગ  

મ્યુવનવિપલ કોપોરશેનના જુદા જુદા ખાતામાંથી આવતી તમામ રોકડ તથા રે્ક બેંકમાં ભરવા તથા રે્ક પેમેન્ટની 

કામગીરી ઉપરાંત ફીક્ટિ ડીપોઝીટ અંગેની કામગીરી આ વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. વર્ચ દરમ્યાન રોકડ 

રીવિપ્ટ, બેંક રીવિપ્ટ, રોકડ પેમેન્ટ, બેંક પેમેન્ટ, તેમજ એડજસ્ટમેંટના નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવે છે.  

૧.૧ ઇનવડચ થયેલ બજટે ર્ઢીને પાિ થયેલા તમામ પ્રકારના બીલો કે જનેી રુ્કવણી પે-ઓડચર/પેમેન્ટ એડવાઇઝ 

તૈયાર કરાવવી ઇ-મેઈલથી બેંકને જાણ કરવી તેમજ તૈયાર કરાવવી ઇ-મેઈલથી બેંકને જાણ કરવી તેમજ તૈયાર 

થઈને આવેલા પે-ઓડચરની ર્કાિણી કરી પેમેન્ટ માટે િંબંવિત સ્ટાફને આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

૧.૨ મ્યુવનવિપલ કોપોરશેનમાં આવતી તમામ પ્રકારની રોકડ અને રે્કની આવકો કોમ્પ્યુટરમાં નોિંી તેના રજૂ 

થતાં ર્લણોમાં જરૂરી િહી કરી તેમની પાિેથી રોકડ આવક સ્વીકારવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

(અ) તેમજ ર્ેકો સ્વીકારી તેના જરૂરી સ્ટેટમેન્ટો બનાવી તે અંગેના જરૂરી ર્લણો બનાવી અને બેંકમાં ર્ેકો જમા 

કરાવવા માટે જરૂરી પત્રકો બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.          

(બ) આવેલ રોકડ આવકની નોટોના તેના પ્રકાર મુજબ બંડલો બનાવી, ગણતરી કરી અને આ આવકના બંડલો 

સ્ટર ોગં રૂમમાં જમા કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

(ક) જમા આવેલ નાણાનાં જરૂરી વહિાબો રાખવા, તેમજ આ વિારાની રોકડ રકમ તેના જરૂરી પત્રકો તૈયાર 

કરી બેંકમાં જમા કરાવવા તેમજ બેંકમાંથી રોજ-બ-રોજ બેલેન્િ લાવવું અને બેંકોમાં થતાં જરૂરી ખર્ચના બીલો 

બનાવી તેની નોિં કોમ્પ્યુટરમાં કરવામાં આવે છે. 

૧.૩ મ્યુવનવિપલ આવકને જરૂરી બેંકોમાં વફક્ટિ ડીપોઝીટ કરાવવા જરૂરી મંજૂરી માંગવી તેમજ તેના બીલો 

બનાવવા, વરન્યુઅલ કરાવવા જરૂરી મંજુરી માંગવી, રોકડ કરાવવા માટે જરૂરી મંજુરી માંગવી અને બેંકમાં જમા 

કરાવવા અને આ અંગેના જરૂરી વહિાબો તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.  

૧.૪  પે-ઇન સ્લીપ વનભાવવાની કામગીરી  

૧.૫ પેમેન્ટ થઈ ગયા બાદ તેની જરૂરી ર્કાિણી થયા બાદ, ઓવડટ થયા બાદ, આ વાઉર્રોને યોગ્ય અને 

વ્યવવસ્થત રીતે રકેડચ રૂમમાં રાખવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

૧.૬ ર્ેક બુક ઇન્ડેટ અને ઇ્યુ રજીસ્ટર વનભાવવાની કામગીરી  

૧.૭ મ્યુવનવિપલ કોપોરશેનમાં આવક તરીકે આવતા રે્કો કે જ ે વરટનચ થાય તે રે્કોની િામે નાણાં ખાતા દ્વારા 

કોમ્પ્યુટર િીસ્ટમમાં વડમાન્ડ અપ કરી જરૂરી કાયચવાહી કરવા માટે લગત શાખાને મોકલવાની કામગીરી 

કરવામાં આવે છે.  
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૧.૮ ટરેઝરર બુક અને કેશબુક-સ્લીપ બુક મેળવવા અને વનભાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

૨ બેંક ગેરંટી/એફ.ડી.આર. :-  

 એકાઉન્ટ શાખા દ્વારા કોપોરશેન અલગ અલગ ખાતા દ્વારા બેંક ગેરંટી તેમજ એફ.ડી.આર. ટેન્ડરની 

પ્રોિેિ વખતે લેવામાં આવે છે તથા જ ેતે ખાતાની ભલામણો આવે તો પરત કરવાની કામગીરી વતજોરી વવભાગ 

દ્વારા કરવામાં આવે છે અને આ અંગેનંુ રકેડચ વનભાવવાની કામગીરી, વવવવિ ખાતાઓમાં થતાં કામોના કરારનામંુ 

મ્યુ.ટર ેઝરીમા િાર્વવાની કામગીરી.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. દેખરખે અન ે જવાબદારીના માધ્યમ િવહત વનણચય લેવાની પ્રવિયામાં અનુિરવાની 

કાયચવરતી: 

િી ગુજરાત પ્રોવવવન્િયલ મ્યુ.કોપોરશેન એક્ટટ 1949ની જોગવાઈ મુજબ િમગ્ર કોપોરશેનના વહિાબો ઉપર 

દેખરખે, તમામ પેમેન્ટ તથા કલેકશનની કામગીરી તથા તેને લાગત તેને લગત આનુિાંવગક કાયચવાહી.  

૪. પોતાના કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરલેા િોરણો : 

 િી ગુજરાત પ્રોવવવન્િયલ મ્યુ.કોપોરશેન એક્ટટ તથા વખતોવખતના માન.કવમશનરશ્રી દ્વારા કરવામાં 

આવેલ િતા િોપંણી મજુબ. 

૫. પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાિેના અથવા પોતાના વનયંત્રણ હેઠળના અથવા 

પોતાના કમચર્ારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લવેાતા વનયમો, વવવનયમો, િુર્નાઓ, વનયમ િંગ્રહો 

અને રકેડચ : 

 મ્યુવનવિપલ કોપોરશેનના નીવત વનયમો િી ગુજરાત પ્રોવવવન્િયલ મ્યુ.કોપો. એક્ટટ ૧૯૪૯ની જોગવાઈ 

મુજબ કાયચવાહી કરવામાં આવે છે. 

૬. પોતાની પાિે અથવા પોતાના વનયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દસ્તાવેજોના વગોનું પત્રક : 

 જામનગર મ્યુવનવિપલ કોપોરશેન દ્વારા વખતો વખત અમલમાં આવતા નીવત વનયમો અનુિાર 

દસ્તાવેજો જાળવવામાં આવે છે.  

૭. તેની નીવત અથવા તનેા અમલીકરણના ઘડતરના િંબંિમાં જનતાના િભ્યો િાથે વવર્ાર 

વવવનમય માટે અથવા તમેના નામ દ્વારા રજુઆત માટેની વવિમાન કોઈ ગોઠવણની વવગતો : 

 આ બાબત આ વવભાગને લાગુ પડતું નથી.  

૮. તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની િલાહના હેતુ માટે બે અથવા તેથી વિ ુવ્યવક્તઓના બનેલા 

બોડચ, કાઉવન્િલો, િવમવતઓ અન ેબીજા મંડળોની બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કેમ? અથવા 

તેની બેઠકોની કાયચનોિં લોકોને મળવા પાત્ર છે કે કેમ? 

 આ બાબત આ વવભાગને લાગુ પડતું નથી. 

૯. એકાઉન્ટ શાખાના અવિકારી અને કમચર્ારીઓની માવહતી પુવસ્તકા : 

અ.નં. નામ હોદ્દો ટેવલફોન નં.  

૧ શ્રી જીગનેશ વનમચલ    ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટ  ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૨૨૪ 

૨  વવજય જ.ે ભાભોર એકાઉન્ટન્ટ (ઇ.ર્ા.) ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૩૦૯ 

૩ ખાલી જગ્યા  સ્ટેસ્ટીકલ - 
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આવિસ્ટન્ટ  

૪ વવજય જ.ે ભાભોર  ટરેઝરર  ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૩૦૯ 

૫ પરિોતમ એલ. પરમાર  આિી. ટરેઝરર  ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૩૦૯ 

૬ બકુલ જ.ેર્ાવડા  િીનીયર કલાકચ   ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૩૦૯ 

૭ શ્રેયાિ એન.પારખે િીનીયર કલાકચ  ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૨૨૪ 

૮ વવધ્યાબેન જ.ે પરમાર  જુવનયર ક્લાકચ   ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ.૫૨૪ 

૯ મીતેર્ પી. દોર્ી જુવનયર કલાકચ   ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ.-

૫૨૪ 

૧૦  મયુર પી.પંડ્યા  જુવનયર ક્લાકચ  ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૩૦૯ 

૧૧ વકરણબેન પી.જોર્ી  કો.બે. ક્લાકચ   ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૫૨૪ 

૧૨ અલતાફ્હુશેન મકવા  પટ્ટાવાળા  ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૩૦૯ 

૧૩ િાવજદ ટી.િીડા  કો.બે. વબલ પેયર  ૨૫૫૦૨૩૧-૫-એક્ટિ ૩૦૯ 

 

૧૦. તેના વવવનયમોમાં જોગવાઈ કયાચ પ્રમાણે વળતરની પધ્િવત િવહત તેના દરકે 

અવિકારીઓ અને કમચર્ારીઓને મળતા માવિક મહેનતાણા :  

અ.નં. નામ હોદ્દો પગારની ગ્રેડ 

૧ શ્રી જીગનેશ વનમચલ    ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટ  ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ 

૨ વવજય જ.ે ભાભોર  ટરેઝરર  ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

૩ પરિોતમ એલ. પરમાર  આિી. ટરેઝરર  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૪ બકુલ જ.ેર્ાવડા  િીનીયર કલાકચ   ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૫ શ્રેયાિ એન.પારખે િીનીયર કલાકચ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૬ વવધ્યાબેન જ.ે પરમાર  જુવનયર ક્લાકચ   ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૭ મીતેર્ પી. દોર્ી જુવનયર કલાકચ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૮ મયુર પી.પંડ્યા  જુવનયર ક્લાકચ  ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૯ વકરણબેન પી.જોર્ી  કો.બે. ક્લાકચ   ૧૫૫૦૦ વફક્ટિ 

૧૦ અલતાફ્હુશેન મકવા  પટ્ટાવાળા  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૧૧ િાવજદ ટી.િીડા  કો.બે. વબલ પેયર  ૧૩૦૦૦ વફક્ટિ 

 

૧૧. તમામ યોજનાઓ, િુવર્ત ખર્ચ અને રૂ્કવેલ નાણાં પરના અહેવાલોની વવગતો દશાચવતી, 

તેની દરકે એજન્િીને ફાળવેલ અદંાજ્પત્ર : 

 લાગુ પડતું નથી. 

૧૨. ફાળવલે રકમો માવહતી િબિીડી કાયચકમોની અમલબજવણીની રીત અન ે એવા 

કાયચકમોના લાભાથીઓની વવગત : 

 લાગુ પડતું નથી. 

૧૩. તેણે આપલે છૂટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અવિકૃવતઓ મળેવનારાઓની વવગતો : 

 લાગુ પડતું નથી. 

 

૧૪. ઈલેક્ટટર ોવનક સ્વરૂપમાં તેને ઉપલબ્િ અથવા તેની પાિેની માવહતીને લગતી વવગતો : 
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 લાગુ પડતું નથી. 

૧૫. જાહેર ઉપયોગ માટે વનભાવવામાં આવતા હોય, તો તેના ગ્રંથાલય અથવા તેના 

વાંર્નકક્ષમાં કામકાજના કલાકો િવહતની માવહતી મેળવવા માટે નાગવરકોને ઉપલબ્િ 

િુવવિાઓની વવગતો :         

 લાગુ પડતું નથી.  

૧૬. જાહેર માવહતી અવિકારીઓના નામો, હોદ્દાઓ અને બીજી વવગતો: 

  જાહેર માવહતી અવિકારીશ્રી અને ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટશ્રી : શ્રી વજજે્ઞશ જ.ે વનમચળ 

 એકાઉન્ટ શાખા, જામનગર મહાનગરપાવલકા, લાલ બંગલો, જામનગર.    

૧૭. ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માવહતી :  
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એનેક્ષર-એ 

પ્રમાણપત્ર  

 આથી પ્રમાલિત કરવામાં આવે છે કે, મારા એકાઉન્ટ શાખા તથા મારા વહીવટી કાયકક્ષેત્રના આ 

સાથનેી યાદી મુજબનો જાહેર સતા મંર્ળો દ્વારા માલહતી અલિકાર અલિલનયમ કિમ ૪ અંતગકત સ્વયં જાહેર 

કરવાની બાબતો (પ્રોએલટટવ લર્સ્કિોઝર) તૈયાર કરવામાં આવી છે અને તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ની લસ્થલતએ 

અધ્યતન કરવામાં આવેિ છે. જનેું અમારા દ્વારા માહે મે-૨૦૨૧ ઇન્સ્પટેશન-કમ-ઓલર્ટ કરવામાં આવ્યુ છે 

અને જ ેબાબતે ક્ષલત જિાઈ હતી અગર તો અપરુતી લવગતો જિાઈ હતી તેની પુતકતા કરાવવામાં આવી છે. 

તા. ૦૧/૦૫/૨૧ની લસ્થલતએ હવે કોઈ જાહેર સતા મંર્ળોના પ્રોએલટટવ લર્સ્કિોઝરનું ઇન્સ્પેકશન-કમ-ઓલર્ટ 

બાકી રહેિ નથી.  

તારીખ      :   /૦૫/૨૧ 

મુખ્ય મથક : એકાઉન્ટ શાખા  

       જામનગર મહાનગર સેવા સદન  

       વહીવટી ભવન,  

       જયુલબિી ગાર્કન, િાિ બગંિા સકકિ, 

       જામનગર-૩૬૧૦૦૧  

     

           

 

ર્ીફ એકાઉન્ટન્ટ     

        જામનગર મહાનગરપાવલકા  

 



 
જામનગર મહાનગરપાલિકા 

સામાન્ય વહિવટ હવભાગ 

 

સામાન્ય વલહવટ લવભાગની કામગીરી 
 
૧ જામનગર મિાનગરપાહિકા ખાતે રગે્યુિર ભરતી અને કોન્ટર ાકટ બેઇઝની ભરતી અંગેની કામગીરી 

૨ જામનગર મિાનગરપાહિકાનાં અહિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓની બઢતી અંગેની કામગીરી 

૩ 
જામનગર મિાનગરપાહિકાનાં અહિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓની બદિી તથા ફરજ ફાળવણી અંગેની 

કામગીરી 

૪ જામનગર મિાનગરપાહિકાનાં અહિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓની હિસ્ત હવષયક કામગીરી 

૫ 
જામનગર મિાનગરપાહિકા ખાતે એપ્રેન્ટીસની ભરતી કરી તેમના એગ્રીમેન્ટ, િાજરી, સ્ટાઈપેન્ડની 

હવગતો તેમજ ટરેડ વાઈઝ પરીક્ષાતથા અનુભવ સટીહફકેટ આપવાસિીતની કામગીરી  

૬ 
જામનગર મિાનગરપાહિકાના અહિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓનાં હસનીયોરીટી િીસ્ટ, સીિી ભરતી / 

બઢતીના રોસ્ટર રજીસ્ટરો હનભાવવા અને સરકારશ્રીમાંથી માંગેિ માહિતી પૂરી પાડવી 

૭ 
જામનગર મિાનગરપાહિકાના અહિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓનાં તમામ પ્રકારના એન.ઓ.સી., અનુભવ 

સટીફીકેટ અને તમામ પ્રકારના એિાઉન્સ અંગેની કામગીરી. 

૮ જામનગર મિાનગરપાહિકાના અહિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓની રજા મંજુર કરવા અંગેની કામગીરી. 

૯ 
જામનગર મિાનગરપાહિકાના સામાન્ય વિીવટ હવભાગની આર.ટી.આઈ. અંગેની આવેિ અરજીઓની 

રકેડમ  વાઈઝ માહિતી આપી હનકાિ કરવાની કામગીરી. 

૧૦ 
જામનગર મિાનગરપાહિકાના અહિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવતાં નામદાર કોટમના 

કેસો / પ્રકરણોના જવાબો તૈયાર આકરી હનકાિ કરવાની કામગીરી. 

૧૧ 
સામાન્ય વહિવટ હવભાગના ઇનવડમ રજીસ્ટરો, જાવક રજીસ્ટરો, સરકારશ્રીના પત્રો, સભ્યશ્રીઓનાં પત્રોનાં 

રજીસ્ટરો હનભાવી હનકાિ કરવાની કામગીરી 

૧૨ 

જામનગર મિાનગરપાહિકા ખાતે િિેરી હવકાસ અને િિેરી ગૃિ હનમામણ હવભાગ, ગુજરાત તકેદારી 

આયોગ, િાંચ રુશ્વત તથા અન્ય ખાતાઓમાંથી આવતાં પત્રોના જવાબ તૈયાર કરી હનકાિ કરવાની 

કામગીરી. 

  



જામનગર મહાનગરપાલિકા 

પ્રોજકેટ એન્ડ પ્િાન ીંગ શાખા 

 
જએેમસ /પ એન્ડપ /ર૭/  /ર૦૨૧-૨૨ 

તાર ખ :        -૦૪-૨૦૨૧ 
 

પ્રલત, 

નાયબ કલમશ્નરશ્ર    

મહાનગરપાલિકા, જામનગર. 

 

 
 સલિનય, જણાિિાન ીં કે, સીંદર્ભના પત્રથ  કામો અીંગેન  જ ેમાલહત  મીંગાિેિ છે. ત ેઅન્િયે પ્રોજકેટ એન્ડ 

પ્િાન ીંગ શાખા હસ્તકના િર્ભ 20-21ના િર્ભમાીં કરિામાીં આિેિ તથા આયોજન હેઠળના કામો આ સાથે સોફટ 

કોપ  તેમજ હાડભ  કોપ માીં સામેિ છે. જ ેલિલદત થિા લિનીંત . 

 

 

 
કાયભપાિક ઈજનેર 

પ્રોજકેટ એન્ડ પ્િાન ીંગ શાખા 

જામનગર મહાનગરપાલિકા 

 

 

 



જામનગર મહાનગરપાલિકા 

પ્રોજકેટ એન્ડ પ્િાલનીંગ શાખા 
 

શાખા હસ્તક ચાિ  કામોન  લિગત  
 

 (૧) રલે્વે ઓવર બ્રીજ  

   સ્િલણભમ જયીંલત મ્ય ખ્ય મીંત્ર  શહેર  લિકાસ યોજના તથા જી.ય .ડ .સ . ન  ગ્રાન્ટ અીંતગભત 

લદગ્જામ સકભિ થ  એરફોસભ રોડ પર એિ.સ . નીં. ૧૯૯ ઉપર રલે્િ ેઓિર બ્ર જ બનાિિાન ીં કામ રૂ. 

૩૪.૫૯ કરોડના ખચ ે હાિે પ્રગલતમાીં છે જ ે કામગ ર  થિાથ  એરફોસભ, લદગ્જામ િ િનમ િ તેમજ 

ઢ ીંચડા ર ીંગ રોડના ટર ાલફકને સરળ મ િમેન્ટ મળશે. જનેા િ ધે શહેર જનોના ઈીં ધણ તેમજ સમયન  

બચત થશ.ે  

 (૨) ભુજીયા કોઠો  

   સ્િલણભમ જયીંત  મ ખ્ય મીંત્ર  શહેર  લિકાસ યોજના િર્ભ ૨૦૧૮-૧૯ન  આગિ  ઓળખન  ગ્રાીંટ 

અીંતગભત રૂ. ૨૩.૪૧ કરોડના ખચ ેરલિત સ્મારક ર્ જીયા કોઠાના કાન્સિેસન, રસે્ટોરશેન, કન્સોિ દેશન 

તથા ર -પ્રોડક્શન કરિાના કામન ીં ખતમ હ તભ માન. મ ખ્ય મીંત્ર શ્ર ના િરદ હસ્તે તા. ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ના 

રોજ કરિામાીં આિેિ છે. હાિે આ કામ પ્રગલત હેઠળ છે. આ રલિત સ્મારકન ીં કાયભ પૂણભ થયેથ  

જામનગર શહેરના ર્વ્ય ઐલતહાલસક િારસાન ેઉજાગર કર  શકાશે.  
 

 (૩) આસ્ફાલ્ટ રોડ  

 અમૃત લમશનન  ગ્રાન્ટ અીંતગભત અન્નપ ણાભ ચોકડ  પાસેના ર િર બ્ર જથ  િાિિાડ  સ્ક િ તથા 

હાપા માકેલટીંગ યાડભ  થઇ રાજકોટ રોડ સ ધ ના હયાત રસ્તાને ફોરિેન મેટિ રોડ તથા આસ્ફાલ્ટ કાપેટ 

કરિાન ીં કામ રૂI.૮.૭૦ કરોડના ખચ ેપ્રગલતમાીં છે.  

 (૪) ફ્િાય ઓિર બ્ર જ  

   જામનગર શહેરન  ટર ાલફક સમસ્યા હાિ કરિા મેગા ફ્િાય ઓિર બ્ર જ સ ર્ાર્ બ્ર જ થ  સાત 

રસ્તા સકભિ સ ધ ના અીંદાજીત તમામ એપ્રોચ સ સલહત ૩.૭૫ KMના ફ્િાય ઓિર બ્ર જ માટે રૂ. ૧૫૫ 

કરોડન  જાહેરાત માન. મ ખ્ય મીંત્ર શ્ર  દ્વારા તા. ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ ટાઉન હોિ ખાત ેઈ-િોકાપભણ, 

ઈ-ખાતમ હ તભ પ્રોગ્રામમાીં આ ફ્િાય ઓિર બ્ર જન  જાહેરાત કરિામાીં આિિે છે. સદરહ  કામન  

એિાઈમેન્ટ માલકિંગ કર  લબ્રજન  િાઈન દોર માીં નડતરરૂપ િૃિો તથા ઇિેલક્ટરક પોિ લિગેર ે લશફ્ટ 

કરિાન  કામગ ર  ચાિ  છે.  
 

 



 
 

શાખા હસ્તક ર્લિષ્યમાીં કરિામાીં આિનાર કામોન  લિગત 

 (૧) સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ 

   જામનગર શહેરના શરુસેક્શન રોડ, પોિ સ હેડ ક્વાટભર પાછળ આિેિ ટ .પ . સ્ક મ નીં. ૧, 

અીંલતમ ખીંડ નીં. ૯૧ િાળ  ૧૨૦૪૩ ચો. મ . જગ્યામાીં રૂI. ૨૦.૯૧ કરોડના ખચ ે સ્પોર્ટસભ કોમ્પ્િેિ 

બનાિિામાીં આિનાર છે. જમેાીં ઓિલમ્પક સાઈઝ સ્િ મ ીંગ પૂિ, િોિ  બોિ, સ્કેલટીંગ ર ીંગ, મલ્ટ  

પપભસ ઇન્ડોર હોિ, સ્ક્વોસ કોટભ , જીમનેશ્યમ, ટેબિ ટેન સ લિગેર ેજિે  રમતોનો સમાિેશ કરિામાીં 

આિશે. જ ેજામનગર શહેરન  રમત લપ્રય જનતા માટે ખ બ જ ઉપયોગ  થશે.  

 (૨)  ટાગોર કલ્ચરલ કોમ્પ્લેક્ષ  

   જામનગર શહેરના મહાપ્રર્ જી બેઠક રોડ પર આિેિ અીંલતમ ખીંડ નીં. ૫૭ િાળ  ૪૧૭૦ ચો.મ . 

જગ્યામાીં રૂ. ૩૦.૦૦ કરોડના ખચ ેટાગોર કલ્ચરિ કોમ્પ્િેિ કે જમેાીં ઓડ ટોર યમ, એકઝ બ શન હોિ, 

ગ્ર ન રૂમ, ચેન્જ રૂમ, ડોરમેટર , પેન્ટર  , શેન ટેશન બ્િોક, ઇિેલક્ટરક રૂમ, પાલકિંગ લિગેર ેઆધ લનક 

સિિતો સાથેન ીં કલ્ચરિ કોમ્પ્િેિ બનાિિાન ીં આયોજન હેઠળ છે. જ ેજામનગરન  શહેરન  કિાલપ્રય 

જનતા માટે ખ બ જ ઉપયોગ  થશ.ે 

(૩) આસ્ફાલ્ટ રોડ  

   ગાીંધ નગર રલે્િે ક્રોલસીંગ નીં.૧૯૭ થ  બેડેશ્વર જીંકશન સ ધ ના હયાત રોડને િાઈડન ીંગ કર  મેટિ 

રોડ બનાિિાન ીં કામ રૂI. ૧.૧૧ કરોડનીં પૂણભ કર  તેન  ઉપર આસ્ફાલ્ટ કાપેટ કરિાન ીં કામ રૂI.૪.૨૭ 

કરોડના ખચ ેટ ીંક સમયમાીં ચાિ  કરિામાીં આિનાર છે. 

(૪) આસ્ફાલ્ટ રોડ  

   સમપભણ સકભિથ  િ િનલમિ, નીંદ લિદ્યાલનકેતન સ્ક િ થઇ બેડ  રોડ જીંકશન સ ધ ના હયાત 

રસ્તાને ફોરિેન મ જબ િાઈડન ીંગ કર  મેટિ રોડ બનાિિાન ીં કામ રૂI.૩.૬૧ કરોડ ના ખચ ેટ ીંક સમયમાીં 

ચાિ  કરિામાીં આિનાર છે.  
 

કાયભપાિક ઈજનેર 

પ્રોજકે્ટ એન્ડ પ્િાન ીંગ શાખા 

જામનગર મહાનગરપાલિકા 



જામનગર મહાનગરપાલિકા 

એસ્ટા (પગાર અન ેપેન્શન) શાખા 

 

એસ્ટા (પગાર અન ેપેન્શન) શાખામાાં નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાાં આવ ેછે.  

 

 નિવૃનિ / સ્વૈચ્છીક નિવૃનિ / અવશાિ / રાજીિામ ું અુંગે લગત તમામ કામગીરી, પેન્શિ, 

ફેનમલી પેન્શિ તથા લગત હક્ક - નહસ્સા ચ કવવા અુંગેિી કામગીરી, પેન્શિ નિલ (માનસક) મ ુંઘાઈ 

નિલ, નિવૃનિ વેતિ રજીસ્ટર તથા પેન્શિ રજીસ્ટરિી કામગીરી તથા એસગ્રીશીયા ગ્રાન્ટ / 

અુંનતમનિયા સહાયિી તથા ઉચ્ચતરિી કામગીરી, સરકારી પત્ર  તથા પ્રનતનિનિઓિા પત્ર િા જવાિ  

તૈયાર કરવા, માનહતી અનિકાર અનિનિયમ અન્વયેિી કામગીરી, ઉચ્ચક િાણાકીય સહાયિી 

કામગીરી, ઉચ્ચતરિી કામીરી, લગત રકેર્ડિી ચકાસણી / વગીકરણિી કામગીરી, પગાર નિલ તથા 

પ રવણી નિલ, તફાવત નિલિે લગત તમામ કામગીરી, ક ન્ટર ાકટ િેઇઝ, એપ્રેન્ટીસ, ર જમદાર નવ. 

તથા પગાર િીલ  (માનસક), ફૂર્ લ િ, ફેસ્ટીવલ લ િ, વાહિ લ િ, િ િસ, મ ુંઘવારી/વિારા તથા 

તમામ નિલ િી કામગીરી, પગાર ફીકશેસિ, ક ટડ  કેસ, ક ટડ મેટર લગત કામગીરી તથા પત્ર વ્યવહાર, 

િ મીિેશિ ફ મડિે લગત કામગીરી, એિ.ઓ.સી. લગત કામગીરી, છઠ્ઠા પગાર પુંચ અિ ે સાતમાું 

પગાર પુંચિ ે લગત તમામ કામગીરી, હાજરી મેમ , પગાર  અપરે્ટ, પગાર નિલ લગત કામગીરી, 

કમડચારીઓિી મુંર્ળી અિે િેંક લ િિી કામગીરી, ઝેર ક્ષ વકડ  ઓર્ડર મ જિિી લગત કામગીરી, 

આદેશ મ જિ આનથડક સહાય ચ કવવાિી કામગીરી, ઉચ્ચક આનથડક િાણાકીય સહાય, સનવડસિ ક 

તથા પસડિલ ફાઈલ મેઇન્ટેઇિ, કમડચારીઓિે લગત આદેશ િી સનવડસ િ કે િ િ તથા ઇન્િીમેન્ટિી 

કામગીરી, રજા રજીસ્ટર, રજા િ ક, સનવડસ િ ક, રજા ખતવણી તથા આઉટવર્ડ, ઇન્વર્ડ લગત 

કામગીરી એસ્ટા (પગાર અિે પેન્શિ) શાખા દ્વારા કરવામાું આવે છે.     

  



જામનગર મહાનગરપાલિકા 

એસ્ટા (પગાર અન ેપેન્શન) શાખા 

 

ક્રમ નામ હોદો ફોન ન. 

1 શ્રી િી. િી. ર્ાુંગર  આસી. કનમશ્નર (વ.) 2550231/32/33/34/35  

Ext.521 

2 શ્રી જીજ્ઞશે જી. નિમડળ  ચીફ એકાઉન્ટન્ટ   2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

3 શ્રી હનરભાઈ એમ. ગ નહલ  સીિી. ક્લાકડ   2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

4 શ્રી જયશે એચ. રાણા  સીિી. ક્લાકડ 2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

5 શ્રી નવભ નતભૂષણ એચ. 

િ ળનકયા  

સીિી. રે્ટા એન્ટર ી 

ઓપરટેર  

2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

6 શ્રી રીતેશ િી. વાગર્ીયા  ટાઈપીષ્ટ 2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

7 શ્રી રમણીક િી. પરમાર  પટાવાળા  2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

8 શ્રી સિીર માુંઢાત પટાવાળા 2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

9 શ્રી િુંસરી એિ. ટાટારીયા એપ્રેન્ટીસ  2550231/32/33/34/35   

Ext.223 

 

  



જામનગર મહાનગરપાલિકા 

એસ્ટા (પગાર અન ેપેન્શન) શાખા 

 

એસ્ટા (પગાર અન ેપેન્શન) શાખાનુ વહીવટી માળખુાં  

 

 

આસી. કનમશ્નર (વ.) (કુંટર  લી ુંગ અનિકારી) 

 

ચીફ એકાઉન્ટન્ટ / (શાખાનિકારી) 

 

 

 

સીિી. ક્લાકડ સીિી. ક્લાકડ સીિી. રે્ટા એન્ટર ી ઓપરટેર 

 

ટાઈપીષ્ટ/જ નિ.ક્લાકડ    એપ્રેન્ટીસ 

 

પટાવાળા     પટાવાળા 

 

 

 

  



જામનગર મહાનગરપાલિકા 

એસ્ટા (પગાર અન ેપેન્શન) શાખા 

 

એસ્ટા (પગાર અને પેન્શન) શાખામાાં ફરજ બજાવતા અલિકારી/કમમચારીના પગાર િોરણ  

 

 

ક્રમ નામ હોદો પગાર િોરણ 

1 શ્રી િી. િી. ર્ાુંગર  આસી. કનમશ્નર (વ.) 15600-39100/5400 

2 શ્રી જીજ્ઞશે જ.ે નિમડળ  ચીફ એકાઉન્ટન્ટ   15600-39100/5400 

3 શ્રી હનરભાઈ એમ. ગ નહલ  સીિી. ક્લાકડ   9300-34800/4400 

4 શ્રી જયશે એચ. રાણા  સીિી. ક્લાકડ 5200-20200/2400 

5 શ્રી નવભ નતભૂષણ એચ. 

િ ળનકયા  

સીિી. રે્ટા એન્ટર ી 

ઓપરટેર  

9300-34800/4400 

6 શ્રી રીતેશ િી. વાગર્ીયા  ટાઈપીષ્ટ 5200-20200/2400 

7 શ્રી રમણીક િી. પરમાર  પટાવાળા  4440-7440/1650 

8 શ્રી સિીર માુંઢાત પટાવાળા 4440-7440/1650 

9 શ્રી િુંસરી એિ. ટાટારીયા એપ્રેન્ટીસ  Fix 7700 

 

 

 



બાળવિકાસ યોજના 

ઘટક, ૧-૨ શાખા 

જામનગર મહાનગર 

સેિા સદન (૧) 
 

નં. જ.ેએમ.સી./બા,િી,યો,/ઘ, ૧-૨/મા, ,પ્ર,મે,પ્ર,/ /૨૦૨૦-૨૧,   તા.  /૧૦/૨૦૨૦. 

 

 

પ્રવત, શ્રી, 

આસી. કવમશ્નર (િ,) 
 

 વિષય:- કાયમી-કરાર આધારીત કમમચારીઓ-અધીકારીઓ અંગે ની માવહતી મોકલિા અંગે. 

 સંદર્મ:- આપ નાં પત્ર નં. જએેમસી/સાિવિ/૧૨/પવરપત્ર/૧૦૬/૨૦૨૦-૨૧,  તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૦. 

 

નકલ રિાના  

 

ક્રમ અવધકારી/કમમચારી ન ં 

નામ 

હોદ્દો કાયમી/કોન્ટટર ાકટ 

બેઈઝ/ 

આઉટ સોવસિંગ 

થી 

હાલ ની શાખા માં ફરજ બજાિતા 

િષમ(કોન્ટટર ાક્ટ રીન્ટય  થયેલ હોય તો 

ક લ િષો આપિા ) 

૧ હર્ષાબેન એમ. જઠેવષ સી.ડી.પી.ઓ.અબાન ૧ કષયમી તષ.૧૭/૭/૮૬થી ૧૦/૧/૧૮ સુધી 

જજલ્લષપંચષયત જામનગર બષદ બદલી 

થતષ ૧૧/૧/૧૯ થી અહી કષયારત 

૨ ઝરણષબને આર.પંડ્યષ. સી.ડી.પી.ઓ.અબાન ૨ કષયમી તષ.૧૫/૬/૧૯૮૮ સેવષ જજલ્લષપંચષયત 

જામનગરએ ૭/૩/૧૯ થી અહી કષયારત 

૩ નીતષબેન જી.પુરોજહત મુખ્યસેજવકષ આઈ.સી.ડી.એસ. કષયમી તષ.૨/૫/૧૯૮૮ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષ મષં મુખ્યષસેજવકષ તરીકે ૩૪ વર્ા 

૪ જવશષખષબેન ડી. ગોહેલ મુખ્યસેજવકષ આઈ.સી.ડી.એસ. કષયમી તષ.૨/૫/૧૯૮૮ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષ મષં મુખ્યષસેજવકષ તરીકે ૩૪ વર્ા 

૫ લક્ષ્મીબેન કે. સષદીયષ બષલમજંદર 

જશજિકષ(મુખ્યસજેવકષ) 

કષયમી તષ.૧૧/૮/૧૯૮૯ થી બષલમંજદરશષખષ 

અને ૨૧/૪/૧૫ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષ મષં૩૧ વર્ા 

૬ જીવીબેન 

આર.જસંગરખીયષ 

બષલમજંદર 

જશજિકષ(મુખ્યસજેવકષ) 

 

કષયમી તષ.૧/૮/૧૯૮૯ થી બષલમજંદરશષખષ 

અને ૨૧/૪/૧૫ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષ મષં૩૧ વર્ા 

    



૭ સંગીતષબેન  પી. પતીરષ બષલમજંદર 

જશજિકષ(મુખ્યસજેવકષ) 

 

કષયમી તષ.૧૮/૩/૧૯૯૬  થી બષલમંજદરશષખષ 

અને ૨૧/૪/૧૫ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષ મષં૨૪  વર્ા 

૮ આરતીબને  આર. 

પૂજાણી 

બષલમજંદર જશજિકષ 

(મુખ્યસેજવકષ) 

 

કષયમી તષ.૧૮/૩/૧૯૯૬  થી બષલમંજદરશષખષ 

અને ૨૧/૪/૧૫ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષ મષં૨૪  વર્ા 

૯ હંસષબને એચ.પરમષર બષલમજંદરઆચષયા(મખુ્યસજેવકષ) 

 

કષયમી તષ.૧/૮/૧૯૮૯ થી બષલમજંદરશષખષ 

અને ૨૧/૪/૧૫ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષ મષં૩૧ વર્ા 

૧૦ ધરષણી જમતલબેન  વી. મુખ્યસેજવકષ આઈ.સી.ડી.એસ. કષયમી તષ.૬/૩/૨૦૧૯ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

મષંમખુ્યસેજવકષ ૧ વર્ા ૬ મજહનષ 

૧૧ પટેલ જનયજતબેનપી. મુખ્યસેજવકષ આઈ.સી.ડી.એસ. કષયમી તષ.૬/૩/૨૦૧૯ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

મષંમખુ્યસેજવકષ ૧ વર્ા ૬ મજહનષ 

૧૨ કરમરુ સતીબનેઆર. મુખ્યસેજવકષ આઈ.સી.ડી.એસ. કષયમી તષ.૭/૩/૨૦૧૯ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

મષંમખુ્યસેજવકષ ૧ વર્ા ૬ મજહનષ 

૧૩ ભંડેરી રોશનીબેન  ટી. મુખ્યસેજવકષ આઈ.સી.ડી.એસ. કષયમી તષ.૭/૩/૨૦૧૯ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

મષંમખુ્યસેજવકષ ૧ વર્ા ૬ મજહનષ 

૧૪ તડવી પ્રદીપકુમષર એમ. આંકડષકીય મદદનીશ કષયમી બે વર્ા થી સવેષ બજાવવષ મષટે  

આવતષ નથી 

૧૫ બચુભષઈ એન.ખરષડી એસ.એ. કષયમી ૧/૪/૧૬ થી સેવષ મષ ં

૧૬ વષગજડયષ 

રીતેશભષઈબી. 

ટષઈપીસ્ટ કષયમી ૨૦૧૦ થી આઈ.સી.ડી.એસ. શષખષ મષં 

કષયમી તરીકે 

૧૭ સોનલબેન જી. જોશી જુજનયર ક્લષકા  કષયમી ૪/૧૧/૨૦૦૬થી આઈ.સી.ડી.એસ.શષખષ 

મષં કષયમી તરીકે ફરજ પર છે.૧૪ વર્ા 

૧૮ મીનષબને એચ.સંગષડષ બષલમજંદર જશજિકષ ક્લષકા  

 

કષયમી તષ.૩૦/૩૦૧૯૯૬ નષ રોજ બષલમંજદર 

શષખષમષં નોકરી તેમજ તષ ૨૧/૪/૧૫ થી 

બષલમજંદર બંધ થતષ આઈ.સી.ડી.એસ. 

મષં ક્લષકા  ની કષમગીરી ૨૪ વર્ા 

૧૯ પ્રણવભષઈ વી.જોર્ી જુજનયર ક્લષકા  કષયમી તષ.૨૭/૯/૨૦૧૯ નષ રોજ શષખષ મષં 

હષજર થયષ 

૨૦ દવે જવશષલભષઈ વષય. સીનીયર ક્લષકા  કષયમી ૧૯ વર્ા થી હષલ હષઉસ ટેકસ શષખષ મષ ં

૨૧ ચૌહષણ ચજંિકષબેન 

એસ. 

નસા કષયમી ૩/૮/૧૯૮૭ થી આરોગ્ય શષખષ મષં ૩૩ 

વર્ા 



૨૨ રષણીયષ લષભુબેન 

છગનભષઈ 

નસા કષયમી આરોગ્ય શષખષમષં ૨૫ વર્ા 

૨૩ સુજમત્રષબેન આર. 

ડષમોર  

બષલમજંદર જશજિકષ કષયમી તષ.૩૦/૩૦૧૯૯૬ નષ રોજ બષલમંજદર 

શષખષ મષં નોકરી તેમજ તષ ૨૧/૪/૧૫ 

થી બષલમજંદર બંધ થતષ 

આઈ.સી.ડી.એસ. મષંહષલ અમૃતમ કષડા  

શષખષ મષં કષયારત ૨૪ વર્ા 

૨૫ ભષરતભષઈ એ. 

દષઉદીયષ 

ડર ષઈવર કષયમી 5 વર્ા થી કષયારત 

૨૬ સવજીભષઈ બી. ડષમરષ પટ્ટષવષળષ કષયમી ૨૩ વર્ા થી કષયારત 

૨૭ રમેશભષઈબી. પરમષર પટ્ટષવષળષ કષયમી ૨૨/૬/૨૦૦૯ થી આઈ.સી.ડી.એસ. 

શષખષમષ ં

 



જામનગરમહાનગરપાલિકા 

                          યુ.સી.ડી. શાખા 

 

નં. જએેમસી/યુ.સી.ડી./એન.યુ.એલ.એમ./૪/૨/  /૨૦૨૧-૨૨   તા. ૧૬/૦૪/૨૦૨૧  

 

પ્રતત,  

માન.નાયબ કતમશ્નર શ્રી  

જામનગર મહાનગરપાતલકા. 

 

લિષય :- પ્રો-એલટિિ લિસ્કિોઝર સ્િરૂપે બુકિેિ પ્રલિધ્ધ કરિા શાખાની માલહતી આપિા 

બાબતે. 

િંદર્ભ :-  (૧)પલરપત્ર ક્રમાંક નં. જએેમિી/માલહતી.અ.અ./૪૮/પ્રો.એલટિિ િી./૨/૨૦૨૦-૨૧ તા.  

૦૧/૦૪/૨૦૨૧  

   (૨) ફાઈિ નોધં પાના નં (૧) પર આિી.કલમશ્નર(િે)  શ્રી ની તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧ ની મંજુરી   

માનનીય સાહેબ,  

  

માતહતી અતિકાર અતિતનયમ -૨૦૦૫ અન્વયે ઉપરોક્ત તવષય અને સંદર્ભ નાં પત્ર થી યુ. સી. 

ડી. શાખા પાસેથી માંગવામાં આવેલ તવતવિ યોજનાની માતહતી હાડભકોપી આ સાથે સામેલ છે. સોફ્ટ 

કોપી આપના ઈ-મેલ આઈ. ડી. પર ઈ-મેલ ધ્વારા  મોકલી આપવામાં આવેલ છે.  

 

 

પ્રોજકે્ટ ઓફીસર  

યુ. સી.ડી. શાખા 

જામનગર મહાનગરપાતલકા 

 

 

 

નકલ રવાના : માહિતી અહિકારી શાખા , જામનગર મિાનગરપાહિકા 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જામનગરમહાનગરપાલિકા 

યુ.સી.ડી. શાખા 

 

• યુ. સી. ડી. શાખામાાં ફરજ બજાવતા અધિકારી/કમમચારીની માધિતી. 
 

ક્રમ  અધિકારી/કમમચારીનાાં નામ  િોદ્દો  રીમાકમ સ  

૧ શ્રી. એચ.વી. શ્રીમાળી  પ્રોજકે્ટ ઓધફસર  તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૦ થી કો.બે. ધનમણુાંક  

૨ શ્રી બશીર કાસમ તૈલી  પટ્ટાવાળા  કાયમી 

 

• યુ. સી. ડી. શાખા અન્વયે ચાલતી DAY-NULM યોજનામાાં ફરજ બજાવતા કરાર 

આિાધરત અધિકારી/કમમચારીની માધિતી. 
 

ક્રમ  અધિકારી/કમમચારીનાાં નામ  િોદ્દો  રીમાકમ સ  

૧ તૃધિબેન જ.ે દાઉદીયા  SM & ID મેનેજર  નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૨ આરતીબને ગોધિલ  ESTP મેનેજર  નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૩ ધવપુલ એસ. વ્યાસ  MIS મેનેજર  નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૪ ભાધવકા બારાચ SEP મેનેજર  આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

૫ સોલાંકી રશ્મી ડી. ડેટા એન્ટર ી ઓપરટેર  કો.બે થી ધનમણુાંક છે. 

૬  િરીશભાઈ વારસાખીયા  સમાજ સાંગઠક  આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

 નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવેલ 

છે. 

૭  શ્વેતાબેન દાઉદીયા  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

 નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવેલ 

છે. 

૮  પુનમબને ભગત  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૯  જ્યોત્સનાબેન જઠેવા  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૧૦  પુષ્પાબેન પરમાર સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૧૧  મીનાબેન બી. મકવાણા  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 



૧૨   લેખાબેન દાઉદીયા  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે. - ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૧૩   ભાવેશ્વરીબેન જઠેવા  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે. - ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૧૪   સીદીકાબેન મધણયાર  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે. 

૧૫  પુજાબેન વાજા  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે. - ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

નામ.િાઈકોટમ  માાંથી સ્ટેટ્સ-કો મેળવલે 

છે.માચમ -૨૦૨૧ થી રાજીનામુાં આપલે છે. 

૧૬ કુાંભારાણા પાયલ ડી. સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે. - ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

તનમણુકં તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯  

૧૭  જઠે્વા રોશની જ.ે સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે. - ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

તનમણુકં તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૮  જાની ધકશનભાઈ એસ. સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે. - ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

તનમણુકં તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦  

૧૯   સચાણીયા ધપ્રયાંકા પી. સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક છે.- ઇથોસ 

એચ.આર.મેનેજમેન્ટ & પ્રોજકે્ટ પ્રા.લી. 

તનમણુકં તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦માચમ -૨૦૨૧ થી 

રાજીનામુાં આપલે છે 

૨૦  ખોધડયાર બાંસી મીન્તેશ  સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક થયેલ િતી.- 

ઇથોસ એચ.આર.મેનેજમને્ટ & પ્રોજકે્ટ 

પ્રા.લી. તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૦ થી રાજીનામું 

આપિે. 

૨૧   પરમાર જયશ્રીબેન    સમાજ સાંગઠક આઉટસોસમથી ધનમણુાંક થયેલ િતી..- 

ઇથોસ એચ.આર.મેનેજમને્ટ & પ્રોજકે્ટ 

પ્રા.લી. રાજીનામું તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦  થી 

રાજીનામું આપિે. 

 

 

 

 

 

 

 

• જામનગર મહાનગરપાલિકાની યુ.િી.િી. શાખા દ્વારા િષભ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન  ર્ારત 

િરકારની  અને રાજ્ય િરકારની લિલિધ ગરીબિક્ષી યોજનાઓની  કામગીરી નીચ ે

મજુબ કરિામા ંઆિે  છે. 

 



• બી.પી.એિ. કાિભ યોજના :- 

 એસ.જ.ેએસ.આર.વાય. યોજના અંતગભત મહાનગર પાતલકા દ્વ્રારા આપવમા ં આવેલ 

બી.પી.એલ. કાડભ પૈકી વષભ ૨૦૨૦-૨૧ માં ૯૯૭ બી.પી.એલ.કાડભ મા ં સુિોરો કરવામાં આવેલ છે. 

જમેા ં જન્મ,મરણ,તથા લગ્નના આિાર ે જ ે રશેનકાડભ મા ં નામ સમાતવષ્ટ હોય તેના આિાર ે સુિારો 

વિારો કરવામા ંઆવ ેછે.બી. પી. એલ. કાડભમા ંઓતરતજનલ બી.પી.એલ. કાડભનાં આિાર ેસુિારા-

વિારા કરવામા ંઆવેલ છે.   

 

. િુપ્િીકેિ બી.પી.એિ:- 

એસ.જ.ેએસ.આર.વાય. યોજના અંતગભત મહાનગર પાતલકા દ્વ્રારા આપવમાં આવેલ અસલ 

બી.પી.એલ. કાડભ કોઈ કારણોસર ખોવાયેલ હોય તો જરૂરી અરજી સાથે ઓતરજનલ બી.પી.એલ. 

કાડભની ઝેરોક્ષ તથા રાશન કાડભની ઝેરોક્ષ કોપી સામેલરાખીને રકેડભ મા ં ખરાઈ કરીન ે ડુપ્લીકેટ 

બી.પી.એલ કાડભ ઇસ્યુ કરવામાં આવ ે છે.જ ે વષભ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ૧૦૯ ડુપ્લીકેટ બી.પી.એલ. 

આપવામા ંઆવેલ છે. 

• રાષ્ટ્ર ીય કુિંુબ િહાય યોજના :- 

આ યોજનાનાં રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ની સહાય  મેળવવા માટેયુ.સી.ડી. તવર્ાગ દ્વ્રારા તવિવા 

બહેનોની અરજી મેળવીને તનયમ મુજબ સ્થળ ચકાસણી કરીન ે ખરાઈ કરીને તવિવા બહેનાના 

પતતનો મરણનો દાખલાની ઝેરોક્ષ, સંતાનોના જન્મના દાખલાની ઝેરોક્ષ, રાશન કાડભની ઝેરોક્ષ, 

તવિવા બહેનના આિાર કાડભ અથવા ચુંટણી કાડભની ઝેરોક્ષ સામેલ રાખીને ચોક્કસ 

તનયમાનુસારઆર.કે. (રાષ્ટર ીય કુટંુબ સહાય યોજના ) બી.પી.એલ. કાડભ આપવામાં આવે છે. આ 

યોજના અંતગભત ગતવષભ વષભ ૨૦૨૦-૨૧  માં ૨૭૩ તવિવા બહેનો ને આ યોજનાઓ લાર્ આપવામા ં

આવેલ છે.  

• લનરાધાર િૃધ્ધ  િહાય યોજના :- 

આ સહાય યોજના અંતગભત અરજદારની ઉમર ૬૦ વષભ કે તેથી વિુ હોવી જોઈએ. 

તેઓને સંતાનમા ંકોઈજ પુત્ર ન હોવો જોઈએ, તેમજ અરજદારનો સમાવેશ ગરીબી રખેા હેઠળ થતો 

હોવો જોઈએ. તેઓએ આિાર કાડભ અથવા ચુંટણી કાડભની ઝેરોક્ષ, રાશન કાડભની ઝેરોક્ષ સાથે 

અરજી કરવાની રહે છે. જરૂરી આિાર પુરાવાની તનયમાનુસાર ચકાસણી કયાભ બાદ તનરાિાર વૃધ્િ 

સહાય યોજના માટેનાં બી.પી. એલ. કાડભ કાઢી આપવામાં આવે છે. િષભ ૨૦૨૦-૨૧  માં ૮૪તનરાિાર 

વૃધ્િ સહાય યોજના માટેનાં બી.પી. એલ. કાડભ કાઢી આપવામા ંઆવેલા  છે.  

 

  

• લદન દયાિ અંત્યોદય યોજના રાષ્ટ્ર ીય શહેરી આજીિીકા લમશન ( DAY- N.U.L.M) 

કેન્દ્રીય પુરુસ્કૃત િુિર્ભ જયંલત શહેરી રોજગાર યોજના (SJSRY)નું ૧૨ મી 

પંચિલષભયયોજનામાં પુન:ઘિતર  કરી તેનું લદન દયાિ અંત્યોદય – રાષ્ટ્ર ીય શહેરી આજીલિકા 

લમશન (DAY-NULM) તરીકે પુન: નામાલર્દાન કરિામાં આિેિ છે. 

આ યોજના માં રાજ્ય િરકાર (ગુજરાત અબભન િાઇિિીહુિ લમશન ) ધ્િારા આપિામાં 

આિેિ િાગેિ મુજબ નીચે મુજબ ઘિક માં કામગીરી કરિામાં આિેિ છે.  

(૧) ધિક-૧ : િામાલજક ગલતશીિતા અને િંસ્થાગત લિકાિ. (SM&ID) :-  

   DAY-NULM અંતગભતનાં આ ઘટકમા ંશહેરી ગરીબ બહેનોનાં સ્વ સહાય જૂથો બનાવવામાં 

આવે છે. જમેાં ૧૦ થી ૧૨ બહેનોનું એક સ્વ સહાય જૂથ બનાવી સરકારશ્રીની માગભદતશભકા મુજબ 

માતસક બચત કરીન ેતેઓનું જીવનિોરણ ઉચુ ંલાવવામાં મદદરૂપ થવાની યોજના છે. રાજ્ય સરકાર 



દ્વ્રારા વષભ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ મા ંઆપવામાં આવેલ ૨૧૦ સ્વ સહાય જૂથો બનાવવાના ટાગટે ની  સામે 

ય.ુસી.ડી. એન.યુ.એલ.એમ. તવર્ાગ  સમાજ સંગઠકો દ્વ્રારા કુલ ૧૪૮ સ્વ સહાય જૂથો બનાવવામાં 

આવેલ છે. આમ, ૭૧% કામગીરી  પૂણભ  કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

• શહેરી આજીલિકા કેન્દ્ર (City Livelihood Center) :- 

  DAY-NULM યોજના હેઠળ જામનગર શહેરમાં કુલ ૩ શહેરી આજીતવકા કેન્રો સ્થાપવાની 

દરખાસ્ત સરકારશ્રીમાઅત્રેથી મોકલવામા ં આવેલ છે જનેી મંજુરી મળી ગયેલ છે.આ ત્રણેય શહરી 

આજીતવકા કેન્રો નીચ ેપ્રમાણે છે.  

(૧) એસ.ટી. શોતપંગ સેન્ટર -  વોડભ નં. ૯ 

(૨) મયુરનગર કોમ્યુનીટી હોલ – વોડભ નં. ૬ 

(૩) શ્રી રમેશ જોગલ કોમ્યુનીટી હોલ, પાણાખાણ – વોડભ નં. ૮ 

 આ તમામ શહેરી આજીતવકા કેન્રો સ્થપવા અને કાયભરત કરવા માટે  સરકારશ્રી તરફથી ૧૦૦% 

ગ્રાન્ટ આપવામા ં આવશે. આ શહરી આજીતવકા કેન્રોમાં શહરનેા ગરીબો પોતાના ઉત્પાદનો અન ે

સેવાઓ સંગતઠત રીતે સરં્તવત ખરીદદારો એટલે કે શહેરી આજીતવકા કેન્રોને આપી શકશ ે કે તે 

માટેનું પ્લેટફોમભ પુરૂ પાડવાનંુ કામ કરશ.ે જામનગર મહાનગરપાતલકા ધ્વારા આ ત્રણેય શહેરી 

આજીતવકા કેન્રોનું સંચાલન કરવા વુમન એમ્પાવારમેન્ટ સંસ્થાને કામગીરી સોપવામાં આવેલ છે. 

અત્યાર ેઆ સંસ્થા ધ્વારા સંચાલનની કામગીરી કરવામાં આવે છે.   

(૨) ધિક ૨ : કૌશલ્ય તાિીમ અને પ્િેિમને્દ્િ દ્વારા રોજગાર  (EST&P) :- 

DAY-NULM અંતગભતનાં આ ઘટકમાં શહેરી ગરીબ તવિાથીઓને સરકાર માન્ય તાલીમ 

એજન્સી ધ્વારા કૌશલ્ય વિભક તાલીમ કોષભ ધ્વારા તાલીમ આપીને સ્વ-રોજગાર તથા જોબ પ્લેસમેન્ટ 

કરવામા ંઆવ ેછે. રાજ્ય સરકાર દ્વ્રારા આપવામા ંઆવેલ વષભ ૨૦૨૦-૨૧  મા ંકુલ ૬૭૫ટાગેટ સામે 

૩૫૦ તાલીમાથીઓને કૌશલ્ય તાલીમ અન ે પ્લેસમેન્ટ દ્વ્રારા સ્વરોજગાર  કાયભક્રમ  મા ં ૫૨% 

કામગીરી કરલે કરવામાં આવેલ છે. શહેરની સરકારમાન્ય જુદી-જુદી ૯ તાલીમ સંસ્થાઓ દ્વારા 

આપવામા ં આવેલ છે. આ તમામ તાલીમાથીઓને કૌશલ્ય તાલીમ આપીને આ સંસ્થાઓ દ્વારા 

પ્લેસમેન્ટ દ્વારા રોજગાર આપવામા ં આવશે. વષભ ૨૦૨૦-૨૧ માં કુિ ૧૨તાલીમાથીઓને જોબ 

પ્લેસમેન્ટ આપવામા ંઆવેલ છે.  

(૩) ધિક -૩ : સ્િ રોજગાર કાયભક્રમ (SEP):- 

DAY-NULM અંતગભતનાં આ ઘટકમાં શહેરી ગરીબ લોકોને (બી.પી.એલ. કાડભ િારકોને, બી.પી.એલ. 

રાશન કાડભ િારકોને, અંત્યોદય કાડભ , મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય કાડભ િારકો )  િંિા રોજગાર માટે લોન 

સહાય આપવામાં આવ ેછે. વષભ ૨૦૨૦-૨૧ મા૧ં૫૦ નાં ટાગેટ સામે કુલ ૧૦૬ જ ેપૈકી  કેસ બેન્કોમાં 

મોકલવામાં  આવેલ છે. તે પૈકી  ૨૦લોન કેસ મંજુર કરવામાં આવેલા છે. 

સરકારશ્રીની સુચના અનુસાર DAY-NULM યોજના અંતગભત બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલ લોન 

ઉપર  ૭% ઉપરના વ્યાજની ચુકવણી માટે તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ પછીથી અલ્હાબાદ બેંક ધ્વારા તૈયાર 

કરલે વેબ પોટભલ ઉપરથી લાર્ાથીના ખાતામા ંDBT થી જમા કરવામા ંઆવે છે.  

DAY-NULM (તદન દયાળ અંત્યોદય – રાષ્ટર ીય આજીતવકા તમશન) યોજના અન્વયે મુરા લોન 

કેશનો પણ આ યોજના મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. 

વષભ ૨૦૨૦-૨૧ મા ંસ્વ સહાય જૂથોને લોન સહાય (SEP-(G))નાં કુલ ૧૦ નાં લક્ષ્ાંક સામે કુલ ૮ 

સ્વ સહાય જૂથોને ગ્રુપ લોન મંજુર થયેલ છે. કામગીરી ૮૦%  પૂણભ થયેલ છે. તમેજ સ્વ સહાય જૂથોને 

બેંક લીન્કેજીસનાં ૨૦૦ નાં લક્ષ્ાંક સામે ૧૦૭ સ્વ સહાય જૂથોને બેંક લીન્કેજીસ આપવામા ંઆવેલ 

છે. કામગીરી ૫૩.૫% પૂણભ થયેલ છે. 



           ગુજરાત સરકાર શ્રી ની “મુખ્ય મંત્રીમતહલા ઉત્કષભ યોજના” હેઠળ સખી મંડળોને 

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦=૦૦ (અંકે રૂ.એક લાખ પૂરા.) ની મયાભદામા ં૦% વ્યાજ ેલોન આપવાની કામગીરી હાલ 

ચાલુ છે. 

 

(૪) ઘિક -૪ :-   શહેરી - ફેરીયાઓને િહાય (SUPPORT TO URBEN STREET 

WENDER) :- 

જા.મ.ન.પા. ની હદ તવસ્તાર મા ંઆવતા શેહરી ફેતરયાઓનું સામાતજક આતથભક મોજણીનો  સવે 

રાજ્ય સરકાર દ્વ્રારા માન્યતા પ્રાપ્ત એજન્સી અથવભ પ્લાતનંગ એન્ડ રીસચભ સેન્ટર ધ્વારા સવેની 

કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે. આ એજન્સી ધ્વારા વોડભ નં. ૧ થી ૧૬ મા ં કુલ ૩૫૪૨ શહેરી શેરી 

ફેતરયાઓનો સવે કરવામાં આવેલ છે.સ્ટર ીટ વેતન્ડંગ ઝોન તનયત કરવાની કામગીરી એસ્ટેટ શાખા 

ધ્વારા ચાલુ છે. આ તમામ ફેરીયાઓને જ.મ.ના.પા દ્વ્રારા તેઓને ઓળખપત્ર આપવામા ંઆવશે. 

આ ફેરીયાઓને તાલીમ અન ેરોજગાર નો લાર્ આપવામાં આવશે સ્વ- રોજગાર કાયભક્રમ અંતગભત 

લઘુ ઉિોગો ઉર્ું કરવામાં માટે લોન સહાય કરવામા ંઆવશે. બેંકીગ સેવા માટે ખાતા ખોલીન ેકે્રડીટ 

કાડભ હેઠળ આવરી લેવાના પ્રયાસો કરવામા ંઆવશે. ર્ારત સરકાર ની તવતવિ યોજનાઓ જમેકે 

રાષ્ટર ીય સ્વસ્થીય વીમા યોજના અંતગભત સામતજક સુરક્ષા સંબિી લાર્ો મેળવવામાં પ્રોત્સાતહત 

કરવામા ંઆવશે આ માટે પ્રોતવઝનલ સ્ટર ીટ વેન્ડર કતમટીની રચના માન. કતમશનરશ્રી ના અધ્યક્ષ 

સ્થાને કરવામાં આવેલ છે.  

આવાસ અને શહેરી બાબતોનાં મંત્રાલય,ર્ારત સરકારશ્રી દ્વારા COVID-19 મહામારીન ે લીિે 

અસરગ્રસ્ત થયેલ શહેરી શેરી ફેતરયાઓને વતકિંગ કેતપટલ લોન અપાવવા હેતુથી "પ્રિાનમંત્રી સ્ટર ીટ 

વેન્ડસભ આત્મતનર્ભર તનતિ" (PM SVANidhi) લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ સવે 

દરમ્યાન નોિંાયેલ તથા વણનોિંાયેલા શહેરી ફેતરયાઓને લોકડાઉન સમય દરમ્યાનની આતથભક તસ્થતત 

સુિારવા રૂ.૧૦,૦૦૦=૦૦(અંકેરૂ.દસ હજાર પૂરા.) ની લોન આપવા માટે ઓનલાઈન ફોમભ ર્રાવાની 

કામગીરી જુલાઈ-૨૦ થી શાખામા ં  ચાલતી હતી જ ેહાલ C.S.C. (કોમન સતવભસ સેન્ટર) ખાતે હાલ 

કાયભરત  છે. 

 

૫)  ઘિક –(૫)ઘર લિહોર્ા શહેરી િોકો માિે આશ્રય યોજના :- 

  સરકારશ્રી ધ્વારા શહેરી તવસ્તારોમાં આશ્રય સ્થાન તવનાના લોકોને આશ્રયસ્થાન પુરૂ 

પાડવા માટે રાજ્ય સરકારની આ યોજના અમલ મા ં મુકવામાં આવેલ છે. આ યોજના માટે રાજ્ય 

સરકારશ્રી દ્વ્રારા આશ્રય સ્થાન બનાવવા માટે ૧૦૦% ગ્રાન્ટ આપવામા ં આવે છે .સરકાર માન્ય 

સંસ્થા ધ્વારા જામનગર શહેરના શહેરી ઘરતવહોણા લોકોનો સવે કરવામાં આવેલ છે. જનેું DAY-

NULM નાં લાયઝન ઓતફસર ધ્વારા રી-એસસેમેન્ટ કયાભ બાદ ૫૧૭ ઘરતવહોણા લોકો જોવા મળેલ 

છે. આ લોકોને આશ્રયસ્થાન પૂરં પાડવા માટે જામનગર મહાનગરપાતલકા ધ્વારા મુખ્ય રલે્વે સ્ટેશન  

પાસ ેબેડી નાઈટ શેલ્ટર નાં કન્ટર કશન ની કામગીરી ચાલુ છે.જ ેકન્ટર કશન પૂણભ થયા બાદ તેમાં કુલ 

૩૨૦ ઘરતવહોણા લોકોનો સમાવેશ કરી શકાશે.અને તમામ પ્રકારની સવલતો સાથે વ્યવસ્થા 

કરવામાં આવેલ છે. અને બીજંુ આશ્રયસ્થાનહાપા નાઈટ શેલ્ટર , હાપા ખાતે બનાવવામાં આવેલ 

છે. આ હાપા નાઈટ શેલ્ટર (આશ્રયસ્થાન) ની કેપેતસટી ૨૨૪ લોકોની છે. આ નાઈટ શેલ્ટરનાં 

સંચાલન માટે ટેન્ડર બહાર પાડવાની પ્રતક્રયા ચાલુ છે. માન. કતમશ્નરશ્રીની સુચના અનુસાર ઠંડીની 

તસઝનમાં અને વાવાઝોડા તથા વરસાદની તસઝનમાં કોઈ પણ ઘરતવહોણા વ્યતક્ત બહાર રાતવાસો 

ન કર ેતે માટે રોજ રોજ રાત્રે વાહન દ્વારા આવા તમામ લોકોને નાઈટ શેલ્ટરમાં આશ્રય અપાવવા 

અંગેની કામગીરી અત્રેની કચેરીના અતિકારીઓ,મેનેજર તથા સમાજ સંગઠકો દ્વારા એસ્ટેટ 

તવર્ાગના ં અતિકારીઓ સાથે સંકલનમાં રહીને કરવામાં આવેલ છે. રાજ્ય સરકારશ્રી ની સૂચના 

અનુસાર COVID-19 મહામારી નાં સમય ગાળા દરમ્યાન શહેરમાં તથા આસપાસ નાં તવસ્તારમાં 

ઘરતવહોણા લોકોને બે ટાઈમ જમવા તથા મેડીકલ ચેક-અપ સતહત ની તમામ વ્યવસ્થા 

માંન.કતમશ્નર શ્રી ના ંમાગભ દશભન હેઠળ હાપા શેલ્ટર હોમ ખાતે કરવામા ંઆવેલ છે. 
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