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વુયત ભશાનગયાલરકા – મુ.વી.ડી. લલબાગ 

આય.ટી.આઈ. એક્ટ ૨૦૦૫ની કરભ ૪(૧) ફી(૧)નાાં કરોઝ નાં.૧ થી ૧૭ ભુજફ જાશેય કયલા જોગ લલગતો.  
 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧) વાંસ્થાના કામો અને પયજોની લલગત 
 

 મુ.વી.ડી. લલબાગ શેઠ ચારતી પ્રલતતભાન મોજનાઓ :- 
 

૧. દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન  (DAY-NULM)  

 વુલણત જમાંલત ળશેયી યોજગાય મોજના (SJSRY)નુાં ુન: ઘડતય કયી દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટ્રીમ ળશેયી 

આજીલલકા લભળન (DAY-NULM) તયીકે નલા નાભ વાથે અભરકયલાભાાં આલેર છે. આ મોજના અાંતગતત ૧. વાભાજીક 

ગલતળીરતા અને વાંસ્થાગત લલકાવ (Social Mobilisation and Institution Development - SM&ID) ય. ક્ષભતા 

ધડતય અને તારીભ (Capacity Building & Training - CB&T) ૩. ક્ષભતા વાંફધી તારીભ અને પ્રેવભેન્ટ ધ્લાયા 

યોજગાય (Employment through Skills Training & Placement- EST&P) ૪. સ્લયોજગાય કામતક્રભ (Self 

Employment Programmer - SEP) . ળશેયી ગયીફ પેરયમાઓને વશામ (Support to Urban Street 

Vendors - SUSV) ૬. ળશેયી ઘયલલશોણા રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (Shelter for Urbun Homeless - SUH) 

ઘટક ભી કુર – ૦૬ ઘટકનુ અભરીકયણ કયલાભાાં આલે છે.  

 

૨. ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના (Mukhay Mantri Mahila Utkrsh Yojana-MMUY) 

 કોલલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઉદબલેર પ્રલતકુ આર્થથક રયલસ્થલતભાાં યાજ્મના અથતતાંત્રને ુનઃલેગલાંતુ કયલા ભાટે ગુજયાત 

આત્ભલનબતમ ેકેજ જાશેય કયલાભાાં આલેર  જે અાંતગતત યાજ્મની ભશત્તભ ભલશરાઓને "જોઈન્ટ રામાલફલરટી અર્નનગ એન્ડ 

વેવલગ ગ્રુ (JLESG)  ભાાં વાાંકી તેઓભાાં લનમલભત ફચત કયલાની આદત કેલામ તેભજ તેઓ નાણાકીમ વધ્ધય અને 

આત્ભલનબતય ફને તેલા ળુબાળમ વાથે "ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના" કામાતલન્લત કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૩. પ્રધાનભાંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi-

PMSVANidhi)  

 કોલીડ–૧૯ ભશાભાયીનો ચે પેરાતો અટકાલલા વયકાયશ્રી ધ્લાયા તફકકાલાય રોકડાઉન જાશેય કયલાભાાં આલેર. જેભાાં 

ળેયી પેરયમાઓના ધાંધાયોજગાય ફાંધ યશેર શોમ તેભને ુનઃકામાતલન્લત કયલા ળેયી પેરયમાઓને કામતકયી ભૂડી ભાટે તાત્કાલરક રોન 

ભી યશે તે શેતુથી  Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) ધ્લાયા Pradhan Mantri Street 

Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) મોજના રાગુ કયલાભાાં આલી છે. જે અાંતગતત ળાકબાજી , પ, 

ખાણીીણી, ચાની રાયીલાા, ાથયણાલાા, કરાકાયીગયીની લસ્તુનુાં લેચાણ કયતા, ધોફી, નાઈ, ભોચી તથા અનેક જીલનજરૂયી 

ચીજલસ્તુઓ પેયી કયીને અથલા ફુટાથ અથલા ખુલ્રી જગ્માભાાં લેચાણ  કયનાય ળેયી પેરયમાઓને રૂા. ૧૦ ,૦૦૦/– રૂલમાની 

રોનની જોગલાઈ કયલાભાાં આલેર. જેભાાં વયકાયશ્રી ધ્લાયા ૦૭% વ્માજ વફવીડી આલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત આ મોજના 

અાંતગતત રડઝીટર રાન્ઝેકળનને પ્રોત્વાશન ભે તે શેતુથી રાબાથી ધ્લાયા થમેર લનમત રાન્ઝેકળન્વ ય ભાલવક રૂા.૧૦૦ /- વુધી 

પ્રોત્વાશન યકભ ણ ભલાાત્ર છે. 
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A દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન  (DAY-NULM) અાંતગતત વુયત 

 ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લત ય૦૨૧-૨૦૨૨ દયમ્માન થમેર કાભગીયીની લલગત.  

 

Comp.-1. Social Mobilization And Institutional Development (SM&ID) 

ઘટક-૧ વાભાલજક ગલતળીરતા અને વાંસ્થાગત લલકાવ :-   

 આ  ધટક અાંતગતત ળશેયી ગયીફોના સ્લ વશામ જુથ (SHG)ની યચના કયી આ જૂથોને વાાંકી લલસ્તાય કક્ષાના ભાંડ  

(Area Level Federation) અને ળશેય કક્ષા ભાંડો  (City Level Federation) ની યચના કયલાભાાં આલે છે , ૩ ભાવ 

ૂણત થમેર સ્લ વશામ જુથોને ગ્રેડીંગ ાવ થમેથી  રૂા.૧૦,૦૦૦ યીલોલ્લીંગ પાંડ ચુકલલાની જોગલાઈ છે. 

વભમગાો યચામેર સ્લવશામ જુથો 

(SHG) ની વાંખ્મા 

યચામેર  જુથો (SHG) નાાં 

વભ્મોની વાંખ્મા 

યીલોલ્લીંગ પાંડ ચુકલામેર   જુથો 

(SHG)ની વાંખ્મા 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 
૩૨૫ ૩૨૫૪ ૨૨૭ 

 

 

Comp.-2. Self Employment Programme (SEP)  

ઘટક-ય સ્લયોજગાય કામતક્રભ  

   ળશેયી ગયીફોને વ્મરકતગત ધોયણે/ જુથભાાં ોતાના કૌળરને અનુરૂ  સ્લયોજગાય વાશવો/રધુ ઉધોગ વાશવો ઉબા 

કયલા ભાટે નાણાાંકીમ વશામ આલાની જોગલાઈ છે.  જે અાંતગતત ળશેયી ગયોફોને ઉધોગ વાશવ ઉબુાં કયલા ભાટે વ્મરકતગત 

રાબાથીને રૂ. ય.૦૦ રાખ વુધીની અને ૦૩ કે તેથી લધુ ળશેયી ગયીફો બેગા ભી ઉધોગ વાશવ સ્થાલા વ્મલક્ત દીઠ રૂ.૨.૦૦ 

રાખ રેખે અને લધુભાાં લધુ રૂ.૧૦.૦૦ રાખ વુધીની ફેંક ભાયપતે રોન ભલાાત્ર છે.  ભેર રોન ઉય ૭%થી ઉય વ્માજ દય 

ેટે વ્માજુકી વશામ ચુકલલાભાાં આલે છે.  આ ઉયાાંત ગ્રેડડગ થમેર સ્લવશામ જૂથોને ૦૬ ભાવ ૂણત થમે SHG ફેંક લરન્કેજ 

કામતક્રભ અાંતગતત ફેંક લધયાણ ભેલલા વશામ કયલાભાાં આલે છે. જેભાાં સ્લવશામ જૂથને ભેર રોન ઉય ૭%થી ઉય વ્માજ દય 

ેટે વ્માજુકી વશામ ચુકલલાભાાં આલે છે.  સ્લવશામ જૂથ ધ્લાયા રોનની લનમલભત બયાઈ થમેથી લધુ ૦૩% વ્માજ વફવીડી 

આલાભાાં આલે છે.   

 

વભમગાો રોનની લલગત 

ફેંકોભાાં ભોકરલાભાાં 

આલેર અયજીઓની 

વાંખ્મા 

ફેંકો ધ્લાયા ભાંજુય 

કયલાભાાં આલેર 

અયજીઓની વાંખ્મા 

ભાંજુય રોનની 

યકભ રૂ. (રાખભાાં) 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 

થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 

વ્મલક્તગત રોન (SEP-I) ૪૭૯ ૧૦૪ ૧૧૫.૨૧ 

સ્લવશામ જૂથને રોન 

(SHG LONE) 
૩૨ ૨૩ ૨૨.૭૩ 
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Comp.-3.  Employment Through Skills Training & Placement (EST&P) 

ઘટક-૩ ક્ષભતા વાંફધી તારીભ અને પ્રેવભેન્ટ ધ્લાયા યોજગાય :- 

 ળશેયી ગયીફોના કૌળલ્મો લલકવાલલા/ તેભની કક્ષા ઉચીં રઈ જલા ભાટે વશામ ુયી ાડલા ઉય ધ્માન કેન્રીત કયલા 

તથા રાબપ્રદ યોજગાયી ુયી ાડલાભાાં ભદદરૂ થામ છે. આ કોમ્ોનન્ટ શેઠ વુયત ભશાનગયાલરકા શદ લલસ્તાયભાાં તારીભ 

લગો ળરૂ કયલા ભાટે GULM ધ્લાયા ભાન્મતા આલાભાાં આલેર તારીભ વાંસ્થાઓ ધ્લાયા લલલલધ લલમોને રગતી તારીભ 

આલાભાાં આલે છે. 

વભમગાો એનયોલ્ભેન્ટ થમેર તારીભાથીઓની વાંખ્મા તારીભ ૂણત કયેર તારીભાથીઓની વાંખ્મા 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ થી  

૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 
૨૪૩ ૨૪૩ 

Comp.-4.  Support to Urban Street Vendors- (SUSV) 

ઘટક- ૪.  ળશેયી ળેયી પેરયમાઓને વશામ:- 

 દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (DAY- NULM)નાાં ળશેયી ળેયી પેયીમાઓને વશામ 

(SUSV) ઘટક અાંતગતત ઓખામેર ળશેયી ળેયી પેયીમાઓને કૌળરો ળીખલા, રઘુ વાશવો ઉબા કયલા અને લધયાણ ભેલલા 

ભાટે વક્ષભ ફનાલલા તથા ામાની ફેવન્કગ વેલાઓ ભેલલા ભાટે પ્રોત્વાલશત કયલા ભાટેની જોગલાઈ કયલાભાાં આલેર છે.  

 મોજનાના આ ઘટક અાંતગતત ભશાનગયાલરકા લલસ્તાયનાાં ળશેયી ળેયી પેરયમાઓ ભાટે તારીભ કામતક્રભ અને 

પાઈનાન્વીમર લરટયવી કેમ્નુાં આમોજન કયલાનુાં યશે છે. જે અન્લમે ળશેયી ળેયી પેરયમાઓને ફૂડ વેપટી, સ્લાસ્થ વાંફાંધી 

સ્લચ્છતાની જાણલણી, કચયાનો મોગ્મ લનકાર લગેયે લલમ વાંદબતભાાં તારીભ કામતક્રભનાાં આમોજન થકી જાગૃત કયલાભાાં આલે છે. 

લી, ફેવન્કગ વેલાઓને રગતા પાઈનાન્વીમર લરટયવી કેમ્નુાં આમોજન કયલાભાાં આલે છે. જેથી તેઓ ફેંકો ભાયપતે લધયાણ 

ભેલી યોજગાય લલકાવ પ્રલૃલત્ત કયી આર્થથક વક્ષભ થઈ ળકે.  
 

Comp.-5.   Shelter for Urban Homeless- (SUH)  

ઘટક- ૫. ળશેયી ઘયલલશોણા રોકો  ભાટે  આશ્રમ  મોજના:-  

 નેળનર અફતન શાઉવવગ અને શેફીટેટ ોલરવી  (એનમુએચએચી) ૨૦૦૭નો ઉદ્દેળ વભાજના તભાભ લગોને ોામ 

તેલી ડકભતોએ વભાન જભીન, આશ્રમ અને વેલાઓ ૂયી ાડલાના શેતુથી દેળભાાં આલાવનાાં લનયાંતય લલકાવને ઉત્તેજન 

આલાનો છે.  

 ળશેયી ઘયલલશોણા વ્મલક્તઓ આનૌચારયક ક્ષેત્રભા વસ્તા શ્રભ ધ્લાયા ળશેયોનાાં અને તે યીતે  યાષ્ટ્રનાાં અથતતાંત્રભા પાો 

આે છે. તેભ છતાાં તેઓ કોઈણ આશ્રમ કે વાભાલજક વુયક્ષા, યક્ષણ લવલામ  જીલન વ્મતીત  કયતા શોલાની ળક્મતા છે.  ળશેયી 

ઘયલલશોણાઓને આયોગ્મ, લળક્ષણ, ખોયાક, ાણી અને સ્લચ્છતા જેલી  પ્રાથલભક જાશેય વેલાઓની વુલલધાઓ ભે તે જરૂયી છે. 

નેળનર અફતન રાઈલરીશુડ લભળન અાંતગતત ળશેયી ઘયલલશોણા રોકો ભાટે આશ્રમ ઘટકનો ઉદ્દેળ ળશેયી  ઘયલલશોણાને તફક્કાલાય 

આલશ્મક વેલાઓ વલશત કામભી આશ્રમનુાં વાધન ૂરાં ાડલાનો છે. જે અાંતગતત ઘયલલશોણા રોકોને ાણી ુયલઠો,  સ્લચ્છતા, 

વુયક્ષા અન ેવરાભતી જેલી ામાની આધાય વ્મલસ્થા વલશત કામભી આશ્રમની ઉરભ્મતા વુલનલશ્રત કયલાભાાં આલે છે.  

 આ ઘટક શેઠ ળેલ્ટયનાાં રાબાથીઓને વાભાજીક વુયક્ષા પ્રદાન કયલાના શેતુથી વયકાયશ્રીની પ્રલતતભાન લલલલધ મોજના 

તથા વેલાઓ વાથે જોડાણ કયલાભાાં આલે છે. 
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B   ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના  (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) અાંતગતત  વુયત 

ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લત ય૦૨૧-૨૦૨૨ દયમ્માન થમેર કાભગીયીની લલગત.  

 કોલલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઉદબલેર પ્રલતકુ આર્થથક રયલસ્થલતભાાં યાજ્મના અથતતાંત્રને ુનઃલેગલાંતુ કયલા ભાટે ગુજયાત 

આત્ભલનબતમ ેકેજ જાશેય કયલાભાાં આલેર  જે અાંતગતત યાજ્મની ભશત્તભ ભલશરાઓને "જોઈન્ટ રામાલફલરટી અર્નનગ એન્ડ 

વેવલગ ગ્રુ (JLESG)  ભાાં વાાંકી તેઓભાાં લનમલભત ફચત કયલાની આદત કેલામ તેભજ તેઓ નાણાકીમ વધ્ધય અને 

આત્ભલનબતય ફને તેલા ળુબાળમ વાથે "ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના"  કામાતલન્લત કયલાભાાં આલેર છે.  આ મોજના અાંતગતત 

૧૦ ભલશરાઓના જૂથને રૂ. ૦૧.૦૦ રાખનુાં વ્માજ યલશત ફેંક લધયાણ ભેલલા વશામ કયલાભાાં આલે છે. 

 આ મોજના અાંતગતત વુયત ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ૧૩૧૮ જૂથોને રૂા. ૧૩.૧૮ કયોડનુ વ્માજભૂકત  ફેંક  લધયાણ 

આલાભાાં આલેર છે. તેભજ ૧૩,૧૮૦ ભલશરાઓને મોજના અાંતગતત વયકાયશ્રી ધ્લાયા કુર રૂ.૭૩.૮૦ રાખ વ્માજ વશામ ેટે 

ચુકલણી કયલાભાાં આલેર છે.  

 

C  પ્રધાનભાંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar   

Nidhi-PMSVANidhi)  અાંતગતત વુયત ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લત ય૦૨૧-૨૦૨૨ દયમ્માન  થમેર કાભગીયીની લલગત. 

 કોલીડ–૧૯ ભશાભાયીનો ચે પેરાતો અટકાલલા રાદલાભાાં આલેર તફકકાલાય રોકડાઉનના કાયણે ળેયી પેરયમાઓની 

યોજગાયી ય ભાઠી અવય ડી છે. ળેયી પેરયમાઓને કામતકયી ભૂડી ભાટે તાત્કાલરક રોન ભી યશે તે શેતુથી Ministry of 

Housing and Urban Affairs (MoHUA) ધ્લાયા Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar 

Nidhi (PM SVANidhi) મોજના રાગુ કયલાભાાં આલી છે. જે અાંતગતત ળાકબાજી , પ, ખાણીીણી -  ચાની રાયીલાા , 

ાથયણાલાા, કરાકાયીગયીની લસ્તુ , ધોફી, નાઈ, ભોચીકાભ તથા જીલનજરૂયી અન્મ ચીજલસ્તુઓ પેયી કયીને અથલા ફુટાથ 

અથલા ખુલ્રી જગ્માભાાં લેચાણ કયનાય ળેયી પેરયમાઓને રૂા.૧૦ ,૦૦૦/– રૂલમાની રોનની જોગલાઈ છે. જેભાાં વયકાયશ્રી ધ્લાયા 

૦૭% વ્માજ વફવીડી આલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત આ મોજના અાંતગતત રડઝીટર રાન્ઝેકળનને પ્રોત્વાશન ભે તે શેતુથી 

રાબાથી ધ્લાયા થમેર લનમત રાન્ઝેકળન્વ ય ભાલવક રૂા.૧૦૦/-  વુધી પ્રોત્વાશન યકભ ણ ભલાાત્ર છે. 

 લત દયમ્માન ૫૧,૩૨૧ જેટરા ળેયી પેરયમાઓની ઓખ કયી તેઓની રોન અયજી ઓનરાઈન કયલા અાંગેની કાભગીયી 

શાથ ધયલાભાાં આલેર, જે ૈકી ૧૯,૨૩૬ જેટરા રાબાથીઓને રૂા.૨૧.૫૪ કયોડનુ ફેંક ધીયાણ કયલાભાાં આલેર છે. 
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કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૨) વાંસ્થાના અલધકાયીઓ અને કભતચાયીઓની વત્તા અને પયજો 

  મુ.વી.ડી. લલબાગના અલધકાયીશ્રીઓ/કભતચાયીશ્રીઓની વત્તા અને પયજો  

 

અ.નાં. શોદો જોફચાટત/ કાભગીયીની લલગત 

  ૧. પ્રોજેકટ ઓરપવય મુ.વી.ડી. લલબાગના ખાતાકીમ અલધકાયી , લલબાગની લશીલટી તેભજ ક્ષેત્રીમ કાભગીયી વાંદબતભાાં 

અલધકાયી- કભતચાયીઓને ભાગતદળતન આલુાં. ખાતાની તભાભ કાભગીયીનુાં લનરયક્ષણ -લનમાંત્રણ 

યાખલુાં. આલાભાાં આલેર ાલય ઓપ ડેરીગેળન ભુજફની કાભગીયી કયલી. 
 

   

   

  ૨. ડેપ્મુટી પ્રોજેકટ 

ઓરપવય 

 મુ.વી.ડી.  લલબાગભાાં  અભરીકૃત  મોજનાઓના  અભરીકયણની  દેખયેખ , તેભજ કોમ્મુનીટી  

ઓગેનાઈઝયોને તથા લશીલટી સ્ટાપને મોજનાકીમ ભાગતદળતન  ુરાં  ાડી મોજનાના  રક્ષમાાંકો  

વાંદબતભાાં  યીવ્મુ  કયલો ,  તેભજ  ખાતાના  લડાશ્રીના ભાગતદળતન- વુચના ભુજફ કાભગીયી તેભજ 

ાલય ઓપ ડેરીગેળન ભુજફની કાભગીયી કયલી. 
 

   

   

  ૩. આવી. એકાઉન્ટન્ટ ખાતાભાાં  થતી નાણારકમ  રેલડ-દેલડની ચકાવણી  તેભજ  લાર્થક લશવાફો તૈમાય કયલાની 

કાભગીયી, તેભજ વયકાયશ્રીભાાંથી મોજનાકીમ ગ્રાાંટ ભેલલા વાંદબે જરૂયી કાભગીયી કયલી- 

કયાલલી. 
 

   

  ૪. વેકળન ઓરપવય લશીલટી તેભજ ભશેકભને રગતી તભાભ કાભગીયી કયલી/ કયાલલી. 
 

  ૫. 

  

ઈન્લેસ્ટીગેટય મુ.વી.ડી. લલબાગ અભરીકૃત મોજનાઓ વાંદબે એકળન પ્રાન તૈમાય કયલા , યીોટત - 

ત્રવ્મલશાય કયલો. તેભજ ઉરા અલધકાયીઓના ભાગતદળતન અને વુચના ભુજફની કાભગીયી 

તથા તભાભ મોજનાઓની આાંકડારકમ ભાલશતી એકત્ર કયી , વાંકરનની કાભગીયી કયલી  તેભજ 

મોજનાકીમ કાભગીયી વાંદબે યેકોડત લનબાલલો. 

 

  

   ૬. કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય  મુ.વી.ડી.   લલબાગ   અભરીકૃત   મોજનાઓના   પ્રચાય-પ્રવાયથી   તેના અભરીકયણ વુધીની 

ક્ષેલત્રમ કાભગીયી તથા તે અાંગે જરૂયી યીોટત યજુ કયલા તથા ખાતાના અલધકાયીશ્રીઓના 

ભાગતદળતન- વુચના ભુજફ કાભગીયી. 

 

  ૭. વીની.કરાકત મુ.વી.ડી.  લલબાગ  અભરીકૃત  મોજનાઓ  અાંગે  લશીલટી ,  લશવાફી, આય.ટી.આઈ., તેભજ 

ભશેકભ અાંગેની કાભગીયી વાથે લશીલટી વયતા ખાતય રાગત અલધકાયીશ્રીઓના ભાગતદળતન 

અને વુચના ભુજફની કાભગીયી. 
 

   

  ૮. ત્રીજી શ્રેણી કરાકત મુ.વી.ડી.  લલબાગ  અભરીકૃત  મોજનાઓ  અાંગે લશીલટી  કાભગીયી , ટાઈીંગ, રડસ્ેચ તેભજ 

અન્મ આનુાંવાલગક કાભગીયી. 
 

  ૯. ટાલાા  મુ.વી.ડી. લલબાગની  ઓરપવની  વાપ- વપાઈ ,  ઓરપવ  ટારો  તેભજ ખાતાની આનુાંવાલગક 

કાભગીયી કયલી.    
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-: વ્મલસ્થાતાંત્ર :- 

મુ.વી.ડી. લલબાગનુાં વ્મલસ્થાતાંત્ર નીચે ભુજફ છે. 
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કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૩) 

 દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ વલશત લનણતમ રેલાની પ્રરક્રમાભાાં અનુવયલાની કામતધ્ધલત 

 મુવીડી લલબાગ ધ્લાયા અભરીકૃત મોજનાઓભાાં શાથ ધયલાભાાં આલતી ભુખ્મ કાભગીયી નીચે ભુજફ છે . 

> દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (DAY-NULM)                   

 વુલણત જમાંલત ળશેયી યોજગાય મોજનાનુાં ુન: ઘડતય કયી તેનુાં  National Urban Livelihood Mission (DAY-

NULM) મોજના તયીકે ુન: નાભાલબધાન કયલાભાાં આલેર છે.  જે અાંતગતત નીચે ભુજફના લલલલધ ધટકો ભાયપતે મોજનાનુાં 

અભરીકયણ કયલાનુાં યશે છે 

૧. વાભાજીક ગલતળીરતા  અને  વાંસ્થાગત  લલકાવ  (Social Mobilization And Institution 

 Development) - (SM&ID) 

આ ઘટક અાંતગતત ળશેયી ગયીફોના સ્લ વશામ જુથ(SHG)ની યચના કયી જૂથોને વભાલી લલસ્તાય કક્ષાના ભાંડો 

(Area Level Federation) તથા ળશેયી કક્ષાનાાં ભાંડો (City Level Federation) ની યચના કયલાની યશેળે.  

ય. ક્ષભતા  ધડતય  અને  તારીભ (Capacity Building & Training)-(CB&T) 

કેન્રીમ, યાજમ અને ળશેય સ્તયે વભમવય અને ઉચ્ચ ગુણલત્તાુણત ટેકલનકર વશામ ઉબી કયલી. 

૩. ક્ષભતા  વાંફધી  તારીભ  અને  પ્રેવભેન્ટ  ધ્લાયા  યોજગાય  (Employment through Skills Training  & 

 Placement)-(EST&P) 

ળશેયી ગયીફોના કૌળરો લલકવાલલા/ તેભની કક્ષા ઉચીં રઈ જલા ભાટે વશામ ુયી ાડલા ઉય ધ્માન કેન્રીત કયળે તથા 

રાબપ્રદ યોજગાયી ુયી ાડલાભાાં ભદદરૂ થળે.  

૪. સ્લયોજગાય  કામતક્રભ (Self-Employment Programmer)-(SEP) 

ળશેયી ગયીફોને વ્મરકતગત ધોયણે/ જુથભાાં ોતાના કૌળરને અનુરૂ નપાકાયક સ્લયોજગાય વાશવો/રઘુ ઉધોગ વાશવો 

ઉબા કયલા ભાટે નાણાાંકીમ વશામ આલાની જોગલાઈ છે , જે અાંતગતત ળશેયી ગયોફોને ઉધોગ વાશવ ઉબુાં કયલા ભાટે 

ફેંક તયપથી ભેર રોન ઉય વ્માજુકી વશામ લનમત ભમાતદાભાાં ચુકલલાભાાં આલે છે.  

. ળશેયી  પેરયમાઓને  વશામ (Support to Urban Street Vendors)-(SUSV) 

ળશેયી ગયીફ પેરયમાઓને કૌળરો ળીખલા , રધુ વાશવો ઉબા કયલાભાાં વશામ કયલા , લધયાણ ભેલલા ભાટે વક્ષભ 

ફનાલલા જરૂયી આમોજન કયલુાં.  

૬. ળશેયી ઘયલલશોણા રોકો  ભાટે  આશ્રમ  મોજના (Shelter for Urban Homeless)-(SUH) 

ળશેયી ઘયલલશોણા  રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (સ્કીભ ઓપ ળેરટય પોય અફતન શોભરેળ- SUH)નો ભુખ્મ ઉદેૃળ ળશેયી 

વભાજના વૌથી ગયીફ લગતને ાણી ુયલઠો , સ્લચ્છતા, વુયક્ષા અને વરાભતી જેલી ામાની આધાય વ્મલસ્થા વલશત 

કામભી આશ્રમની ઉરભ્મતા વુલનલશ્રત કયલાની છે. 
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 ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના  (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) 

 બાયત વયકાયશ્રી વશાલમતા ભલશરા આજીલલકા ભાટેની ળશેયી લલસ્તાય ભાટે નેળનર અફતન રાઇલરીશૂડ 

લભળન (NULM) મોજના અભરભાાં છે.યાજ્મની ભશત્તભ ભલશરાઓને "જોઈન્ટ રામાલફલરટી અર્નનગ એન્ડ વેવલગ 

ગ્રુ (JLESG)ભાાં વાાંકી જોડામેર ભલશરાઓભાાં લનમલભત ફચત કયલાની આદત કેલામ તેભજ તેઓ નાણાકીમ 

વધ્ધય અને આત્ભલનબતમ થામ તેલા ળુબાળમ વાથે કોલલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઉદબલેર પ્રલતકુ આર્થથક રયલસ્થલતભાાં 

યાજ્મના અથતતાંત્રને ુનઃલેગલાંતુ કયલા ભાટે ગુજયાત આત્ભલનબતમ ેકેજ જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. જેભાાં " ભુખ્મભાંત્રી 

ભલશરા ઉત્કત મોજના"નો વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે. 

  ''ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના '' અાંતગતત ૧૦(દળ) ફશેનોના જુથને રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/– નુાં વ્માજભુકત ફેંક 

લધયાણ આલાભાાં આલે છે. 

  આ મોજના અાંતગતત વુયત ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ૧૩૧૮ જૂથોને રૂા. ૧૩.૧૮ કયોડનુ વ્માજભૂકત  ફેંક  

 લધયાણ આલાભાાં આલેર છે. તેભજ ૧૩,૧૮૦ ભલશરાઓને મોજના અાંતગતત વયકાયશ્રી ધ્લાયા કુર રૂ.૭૩.૮૦ રાખ 

 વ્માજ વશામ ેટે ચુકલણી કયલાભાાં આલેર છે.  

 

કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૪) કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયેર ધાયા ધોયણો 

મુ.વી.ડી લલબાગના કામો (અભર શેઠની મોજના) ફજાલલાના નક્કી કયેર ધોયણો  

૧. યાષ્ટ્રીમ  ળશેયી  આજીલલકા  લભળન (નેળનર  અફતન  રાઈલરીશુડ  લભળન-NULM)   

 વદય મોજનાનુાં લભળન ડોકમુભેન્ટ તથા યાજમ વયકાયશ્રીની લખતો લખતની વુચનાને ધ્માને રઈ મોજનાનો અભર 

કયલાનો યશે છે. 
 

૨. ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના (Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana-MMUY) 

 વદય મોજના  અાંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીના  ાંચામત, ગ્રાભ ગૃશલનભાતણ અને ગ્રાભલલકાવ લલબાગના ઠયાલ  ક્રભાાંક 

GLP/૧૦૨૦૨૦/ ૧૦૩૯૨૩/ એવ.એપ.એવ.-૬/ ખ-૧ વલચલારમ ગાાંધીનગયના તા. ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ તથા 

યાજમ વયકાયશ્રીની લખતો લખતની વુચનાને ધ્માને રઈ મોજનાનો અભર કયલાનો યશે છે. 

 

૩. પ્રધાનભાંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi-

 PMSVANidhi)   

 વદય મોજનાની ભાગતદર્થળકા તથા વયકાયશ્રીની લખતો લખતની વુચનાને ધ્માને રઈ મોજનાનો અભર કયલાનો યશે છે. 
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કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૫) કામો ફજાલલા ભાટે અથલા લનમાંત્રણ શેઠના અથલા કભતચાયીઓ ધ્લાયા ઉમોગભાાં રેલાતા લનમભો, 

લલલનમભો, વૂચનાઓ, લનમભ વાંગ્રશો અને યેકડત. 

 

 મુવીડી લલબાગના કામો ફજાલલા ભાટે ખાતા ાવેના અથલા ખાતાના લનમાંત્રણ શેઠના અથલા ખાતાના કભતચાયીઓ 

ધ્લાયા ઉમોગભાાં રેલાતા લનમભો,  લલલનમભો, વુચનાઓ, લનમભ વાંગ્રશો અને યેકડત. વુલણત જમાંલત ળશેયી યોજગાય 

મોજના અાંતગતત લત ય૦૦૬ તેભજ  લત ય૦૦૮ દયમ્માન સ્રભ લલસ્તાય  તેભજ  સ્રભ  લલસ્તાય  લવલામના  ઓખી  

કાઢલાભાાં  આલેર  ફીીએર  કુટુાંફોની  માદી ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ www.suratmunicipal.gov.in ય 

ભુકલાભાાં આલેર છે. 

 યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (NULM)ની વયકાયશ્રી ધ્લાયા પ્રલવધ્ધ કયલાભાાં આલેર ગાઈડ રાઈન ગુજયાત અફતન 

રાઇલરીશુડ લભળનની લેફ વાઈટ gulm.gujarat.gov.in તથા નેળનર અફતન રાઇલરીશુડ લભળનની લેફવાઈટ 

nulm.gov.in ય ભુકલાભાાં આલેર છે. 

 પ્રધાનભાંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi)ની 

લલગત વયકાયશ્રી ધ્લાયા મોજના વાંદબે તૈમાય કયેર લેફવાઈટ pmsvanidhi.mohua.gov.in ય દળાતલલાભાાં આલે 

છે. 

  

કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૬) લનમાંત્રણ શેઠ શોમ તેલા દસ્તાલેજોના લગતનુાં ત્રક 

૧: વુયત  ભશાનગયાલરકાના વાધાયણ વબાના ઠયાલ ક્રભાાંક : ૧૫૫૮/૨૦૧૪,તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૫ અને સ્થામી વલભલતના 

ઠયાલ ક્રભાાંક નાં. ૧૯૬૧/૨૦૧૪ ભુજફ વુયત ભશાનગયાલરકા  શદ લલસ્તાયભાાં દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના  - નેળનર 

અફતન રાઇલરીશુડ લભળન (DAY-NULM) નુાં અભરીકયણ કયલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આલેર છે. 

૨: દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના- નેળનર અફતન રાઇલરીશુડ લભળન ( DAY-NULM)ની ભાગતદર્થળકા. 

૩: ભુખ્મભાંત્રી ભલશરા ઉત્કત મોજના  (MMUY) અાંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીના ાંચામત , ગ્રાભ ગૃશલનભાતણ અને ગ્રાભલલકાવ 

લલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક GLP/૧૦૨૦૨૦/ ૧૦૩૯૨૩/ એવ.એપ.એવ.-૬/ ખ-૧ વલચલારમ ગાાંધીનગયના તા. 

૧૪/૦૮/૨૦૨૦ તથા યાજમ વયકાયશ્રીની લખતો લખતની વુચનાને ધ્માને રઈ મોજનાનો અભર કયલાનો યશે છે. 

 

કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૭) નીતી ઘડતયના અથલા તેના અભરીકયણના વાંફાંધભાાં જનતાના વભ્મો વાથે  લલચાય લલલનભમ ભાટે 

અથલા તેભના ધ્લાયા યજુઆત ભાટેની લલદ્યભાન કોઈ વ્મલસ્થાની લલગતો :- 

વભમાાંતયે યાજમ વયકાય તેભજ કેન્ર વયકાયની ભાગતદર્થળકા ભુજફ મોજનાનુાં અભરીકયણ કયલાનુાં યશે છે.  

 

કરભો-૪-(૧)-(ફી)-(૮) વરાશના શેતુઓ ભાટે ફે અથલા તેથી લધુ વ્મરકતઓના ફનેરા ફોડત, કાઉન્વીરો, વલભલતઓ લલ. :- 

  કરભ ૪-૧-ફી-૭ ભુજફ અભરીકયણ કયલાનુાં યશે છે.  

http://www.suratmunicipal.gov.in/
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કરભ-૪-(૧)-(ફી)-(૯) અલધકાયીઓ અને કભતચાયીઓની ભાલશતી ુલસ્તકા 

મુ.વી.ડી. લલબાગભાાં પયજ ફજાલતા અલધકાયીશ્રીઓ / કભતચાયીશ્રીઓની લલગત. 

અ.નાં કભતચાયીનુાં નાભ કભતચાયી નાંફય શોદ્દો વાંકત નાંફય 

૧. શ્રીભતી જી.આય.જયીલારા  ૩૪૨૬૬ આવી.કલભળનય અને ઈ.ચા ડે.કલભળનયશ્રી   ૯૭૨૪૩૪૫૪૮૬ 

૨. શ્રી આય.વી.ટેર ૩૫૬૯૭ પ્રોજેક્ટ ઓરપવય  ૯૭૨૪૩૪૫૫૬૦ 

૩. ખારી જગ્મા   ડે.પ્રો.ઓરપવય  

૪. ખારી જગ્મા   ડે.પ્રો.ઓરપવય  

૫. શ્રીભતી કે.ડી.દેવાઈ  ૩૯૪૦૧ ઇન્લેસ્ટીગેટય અને ઈ. ડે. પ્રો. ઓરપવય  ૯૯૨૫૧૫૫૦૯૮ 

૬. ખારી જગ્મા  વેક્ળન ઓરપવય   

૭. શ્રીભતી એભ.એન.ભરેક  ૩૮૦૨૧ આવી.એકાઉન્ટન્ટ ૯૭૨૭૧૪૭૫૭૧ 

૮. શ્રીભતી કે.ી.દેવાઈ  ૩૫૩૭૪ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૯૭૨૪૩૩૧૮૭૨ 

૯. શ્રીભતી જે.એ.ટેર ૩૫૩૭૫ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૯૭૨૪૩૩૧૮૬૫ 

૧૦. શ્રીભતી જે.એભ.ગાભીત  ૩૫૩૭૬ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૯૭૨૭૭૪૦૮૭૧ 

૧૧. શ્રી એન.ડી.ડાબી ૩૫૩૭૭ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય  ૯૭૨૪૩૩૧૮૭૮ 

૧૨. શ્રી આય.ફી.ભેય ૩૫૯૬૬ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૯૭૨૭૭૪૦૮૭૫ 

૧૩. શ્રીભતી ી.આય.યભાય ૩૫૫૨૫ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૯૭૨૪૩૩૧૮૮૫ 

૧૪. શ્રી એચ.આય વવધલ   ૪૬૫૩૨ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૬ 

૧૫. શ્રીભતી એ.એન.ટેર  ૪૬૫૩૩ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૫ 

૧૬. શ્રીભતી એ.કે.બાંડેયી  ૪૬૫૩૪ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૨૮ 

૧૭. શ્રી આય.આય.ગાભીત ૪૬૫૩૫ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૩ 

૧૮. શ્રી ડી.એવ.ટેર ૪૬૫૩૬ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૭ 

૧૯. શ્રી એ.ડી.લવાલા ૪૬૫૩૭ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૪ 

૨૦. કુ. ટી.આય.નામક ૪૬૫૩૮ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૨૭ 

૨૧. શ્રી કે.એ.લત્રલેદી  ૪૬૫૩૯ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૨ 

૨૨. શ્રી વી.એભ.વોરાંકી  ૪૬૫૪૦ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૧ 

૨૩. શ્રી એ.વી.ખાતયા ૪૬૫૪૧ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૩૦ 

૨૪. શ્રી એચ.વી.તાલીમા ૪૬૫૪૨ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય ૬૩૫૯૯૦૯૯૨૯ 

૨૫. ખારી જગ્મા  વીનીમય કરાકત  

૨૬. શ્રી એ.આય.બટ્ટ ૧૨૯૪૦ વીનીમય કરાકત અને ઈ.ચા.વેક્ળન ઓરપવય ૯૭૧૨૨૮૦૮૭૦ 

૨૭. ખારી જગ્મા  વીનીમય કરાકત  

૨૮. શ્રીભતી ડી.જે.વયવીમા ૪૭૭૭૧ ત્રીજી શ્રેણી કરાકત  ૯૭૨૭૭૫૩૪૩૨ 

૨૯. શ્રી જી.ફી.વોરાંકી  ૪૭૭૭૨ ત્રીજી શ્રેણી કરાકત ૯૭૨૭૭૧૯૧૨૧ 

૩૦. શ્રી જે. એભ. ચૌધયી ૪૭૯૭૫ ત્રીજી શ્રેણી કરાકત (ઓન રોન) ૮૭૮૦૮૪૩૧૫૦ 

૩૦. શ્રીભતી એભ.લી.યાલદકા ૪૮૨૮૧ ત્રીજી શ્રેણી કરાકત ૯૯૭૪૬૭૦૦૧૧ 

૩૧. શ્રી ડી.ી.લયીમાલલારા  ૧૩૮૬૯ ટાલાા  ૯૭૧૨૬૩૦૯૮૩ 

૩૨. શ્રીભતી એ.એન.ટેર. ૩૫૬૦૯ ટાલાા ૯૯૧૩૩૩૭૪૪૦ 

૩૩. ખારી જગ્મા  ટાલાા  

૩૪. શ્રી એ.ડી.ગરચય ૩૯૩૨૦ ટાલાા (ઓન રોન) ૮૮૬૬૬૬૦૭૬૮ 

૩૫. શ્રી એવ.એન. લભસ્ત્રી ૪૨૭૬૦ ટાલાા ૯૯૦૪૧૪૧૨૪૧ 

૩૬. શ્રી કે.ડી.ગોશીર ૪૨૯૧૯ ટાલાા ૭૩૮૩૯૮૩૬૮૨ 

૩૭. ખારી જગ્મા   ટાલાા  
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કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૦) દયેક અલધકાયીઓ અને કભતચાયીઓને ભતા ભાલવક ભશેનતાણા :- 

 ફીવીએનટી લાઈઝ અલધકાયીઓને કભતચાયીઓની ભાલશતી www.suratmunicipal.gov.in ય વાંમુકત યીતે 

ભુકલાભાાં આલેર છે , તથા અત્રેના ખાતાના કભતચાયીઓના ભશેકભ , દપતય તથા ગાય યજીસ્ટયની નકર ખાતાભાાં 

ઉરબ્ધ છે. 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૧) તભાભ મોજનાઓ, વુલચત ખચત, ચુકલેર નાણા યના અશેલારોની લલગતો દળાતલતુાં અાંદાજત્ર :- 

 ફીવીએનટી લાઈઝ ભાલશતી  www.suratmunicipal.gov.in ય વાંમુકત યીતે ભુકલાભાાં આલેર છે. 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૨) પાલેર યકભો વશીત વફવીડી કામતક્રભોની અભર ફજલણીની યીત અને એલા કામતક્રભોના 

રાબાથીઓની લલગતો 

૧.  દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના- યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન(DAY-NULM)નાાં સ્લયોજગાય કામતક્રભ (SEP) ઘટક 

અાંતગતત વ્મલક્તગત, જૂથ તથા સ્લવશામ જુથને ફેંક ધ્લાયા ધાંધા-યોજગાય ભાટે  ભેર રોન ઉય ફેંકનાાં પ્રલતતભાન વ્માજદય 

અને ૭% લચ્ચેના તપાલતના દયે રાબાથીને વ્માજ વશામ ચુકલલા વયકાયશ્રીને બરાભણ કયલાભાાં આલે છે.  

૨.  દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના- યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (DAY-NULM)નાાં વાભાલજક ગલતળીરતા અને વાંસ્થાગત 

લલકાવ (SM&ID) ઘટક અાંતગતત યચામેર સ્લવશામ જૂથોને ૩ ભાવ ુયા થમે કયલાભાાં આલતા ગ્રેડીંગભા ાવ થમેર જૂથોને 

યીલોલ્લીંગ પાંડ ેટે રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની વશામ કયલાભાાં આલે છે. 

૩. દીનદમા અાંત્મોદમ મોજના- યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (DAY-NULM)નાાં  વાભાલજક ગલતળીરતા અને વાંસ્થાગત 

લલકાવ (SM&ID) ઘટક અાંતગતત યચામેર સ્લવશામ જૂથો(SHG)ની યચના કયી આ જૂથોને વાાંકી લલસ્તાય કક્ષાના ભાંડ  

(Area Level Federation)ની યચના કયલાભાાં આલે છે. લલસ્તાય કક્ષાના ભાંડ  (Area Level Federation) ને 

યીલોલ્લીંગ પાંડ ેટે રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની વશામ કયલાભાાં આલે છે.   

 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૩) છુટછાટો, યલાનગીઓ અથલા અલધકૃલતઓ ભેલનાયાની લલગતો :- 

 જાશેય વત્તા ભાંડ વાથે વાંમુક્ત છે અત્રેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી. 

  

http://www.suratmunicipal.gov.in/
http://www.suratmunicipal.gov.in/
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કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૪) ઈરેકરોનીક સ્લરૂભાાં ઉરબ્ધ ભાલશતીને રગતી લલગતો :- 

 વુલણત જમાંલત ળશેયી યોજગાય મોજના અાંતગતત લત ય૦૦૬ તેભજ લત ય૦૦૮ દયમ્માન સ્રભ લલસ્તાય તેભજ સ્રભ 

લલસ્તાય લવલામના ઓખી કાઢલાભાાં આલેર ફીીએર કુટુાંફોની માદી ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ 

www.suratmunicipal.gov.in ય ભુકલાભાાં આલેર છે. 

 પ્રધાનભાંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભલનબતય લનલધ (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atma Nirbhar Nidhi)

 ની લલગત વયકાયશ્રી ધ્લાયા મોજના વાંદબે તૈમાય કયેર લેફવાઈટ pmsvanidhi.mohua.gov.in ય 

દળાતલલાભાાં આલે છે. 

 યાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (નેળનર  અફતન  રાઈલરીશુડ  લભળન-NULM)ની લલગત વયકાયશ્રી ધ્લાયા મોજના 

વાંદબે તૈમાય કયેર લેફવાઈટ nulm.gov.in ય દળાતલલાભાાં આલે છે.  

 કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૫) જાશેય ઉમોગ ભાટે લનબાલલાભાાં આલતા શોમ તેલા ગ્રાંથારમ લલગેયે:- 

 જાશેય વત્તા ભાંડ વાથે વાંમુક્ત છે. 
 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૬) 

જાશેય ભાલશતી અલધકાયીઓના નાભ, શોદો અને ફીજી લલગતો 

અ.નાં મુ.વી.ડી. ખાતાની લલગત નાભ શોદ્દો 

૧. જાશેય ભાલશતી અલધકાયીશ્રી શ્રીભતી એભ.એન. ભરેક આવી.એકાઉન્ટન્ટશ્રી 

અીર અલધકાયીઓના નાભ, શોદો અને ફીજી લલગતો. 

અ.નાં મુ.વી.ડી. ખાતાનાાં લડાની લલગત નાભ શોદ્દો 

૧. અીર અલધકાયીશ્રી શ્રી આય. વી. ટેર પ્રોજેક્ટ ઓરપવયશ્રી 

 

 

કરભ:- ૪-(૧)-(ફી)-(૧૭) ઠયાલલાભાાં આલેર તેલી ફીજી ભાલશતીઓ :- 

 જાશેય વત્તા ભાંડ વાથે વાંમુક્ત છે.  
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વુયત ભશાનગયાલરકા 

એનેક્ષય-એ 

પ્રભાણત્ર 

   આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે , ભાયી લડી કચેયી (પ્રોય) તથા ભાયા લશીલટી 

કામતક્ષેત્રનાાં આ વાથેની માદી ભુજફના જાશેય વત્તાભાંડો રાયા ભાલશતી અલધકાય અલધલનમભની 

કરભ-૪ અાંતગતત સ્લમાં જાશેય કયલાની ફાફતો (પ્રોએક્ટીલ રડસ્કરોઝય) (ી.એ.ડી.) તૈમાય કયલાભાાં 

આલી છે અને તા.૦૧-૦૫-૨૦૨ ૨ની લસ્થલતએ તે અઘતન કયલાભાાં આલેર છે. જેનુાં અભાયા 

ધ્લાયા ભાશે ભે/જુન-૨૦૨ ૨ દયમ્માન ઇન્સ્ેકળન-કભ-ઓડીટ કયલાભાાં આવ્મુાં છે અને જે ફાફતે 

ક્ષલત જણાઈ શતી અગય તો અૂયતી લલગતો જણાઈ શતી તેની ૂતતતા કયાલલાભાાં આલી છે. 

   તા.૦૧-૦૫-૨૦૨૧ની લસ્થલતએ શલે કોઈ જાશેય વત્તાભાંડોનાાં (પ્રોએક્ટીલ રડસ્કરોઝય) 

(ી.એ.ડી.)નુાં ઇન્સ્ેકળન-કભ-ઓડીટ ફાકી યશેર નથી. 

 

 

તાયીખ:-          આવી.મ્મુલન.કલભળનય અન ે

ભુખ્મ ભથક:- વુયત           ઈ.ચા.ડે. મ્મુલન.કલભળનયશ્રી. 

                                મ.ુવી.ડી. લલબાગીમ લડા.  

             વુયત ભશાનગયાલરકા.  

 

 

 

 


