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આય.એભ.સી./ી.આય.ન.ં:-                             
-: અખફાયી માદી:- 

તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૯ના ંયોજ ગજુયાત પ્રદેળ કોંગે્રસ દ્વાયા આલાભા ંઆલેર અખફાયી 
માદીની સ્ષ્ટતા આલા ફાફત. 

તાયીખ: ૧૧-૧૦-૨૦૧૯ 

 તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૯ના યોજ  ગજુયાત પ્રદેળ કોંગે્રસ દ્વાયા પે્રસ કોન્પયન્સ ફોરાલી અખફાયી 
માદી પ્રસીદ્ધ કયી છે તે અભાયા ધ્માને આલેર છે.  યાજકોટ ભહાનગયાલરકા  હસ્તકની NULM સેર 
અંતગગત ચરાલલભા ંઆલતા તારીભલગો અંગે એજન્સી દ્વાયા ખોટા દસ્તાલેજો ઉબા કયી કૌબાડં 
આચયલાભા ંઆલેર છે  તે ફાફતે અહલેાર આલાભા ંઆલેર છે.  આ સદંબે જણાલલાનુ ંકે આ 
અહલેાર અંગે યાજકોટ ભહાનગયાલરકા યદદમો આે છે, તેભજ આ ફાફત સત્મથી તદ્દન લેગી 
છે. આ ફાફતની સ્ષ્ટ વલગતો આતા નામફ મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ચેતન નદંાણીએ વલસ્તતૃ 
વલગત યજુ કયી હતી જે નીચે મજુફ છે. 

સભગ્ર એન.ય.ુએર.એભ મોજનાની અભરલાયી યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ગજુયાત 
યાજ્મના ગજુયાત અફગન રાઈલરીહુડ વભળનના ંવનમભો અને ભાગગદળગનને અધીન કયલાભા ં
આલે છે. 

 નાણાકીમ લષ ૨૦૧૯-૨૦ભા GULM, ગાાંધીનગય દ્વાયા કુર ૬૮ એજન્વી ટેન્ડય ભાયપત 
તારીભ લગો ચરાલલા ભાટે નનભણુાંક કયેર છે. આ એજન્વીઓનુાં  મૂ MOU, GULM, 

ગાાંધીનગય વાથે યશ ેછે અને તેઓને લકષ ઓડષય ણ તમાાંથી આલાભાાં આલે છે. આ પ્રક્રિમા 
દય લે કયલાભાાં આલે છે,.  

  યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા તારીભ લગોભાાં જોડાલા ઈચ્છુક નલદ્યાથીઓ જોગ 
લખતોલખત જાશયેાત પ્રનવદ્ધ કયે છે.જેની નકર આ વાથે વાભેર છે.   જેથી પયૂી ાયદનળિતા 
જલાઈ યશ ેતે ભાટે પ્રમતન કયલાભાાં આલે છે. 



 જે વાંસ્થાઓ યાજકોટ ળશયે નલસ્તાયભાાં જમાયે તારીભ લગો ચરાલલા ભાાંગતા શોમ તમાયે 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને દયખાસ્ત કયે છે. આ તારીભ લગોની હાજયી ણ આધાય ફેઝ 
ફામોભેદિકસને ધોયણે કયલાભા ંઆલે છે.  

 તારીભ લગો ળરુ થમાના ૩૦ ક્રદલવ પણૂષ થમે ૩૦% રેખેનુાં પલૂષ નનમત ગાઇડરાઇન 
મજુફ તારીભ લગષ ચરાલતી વાંસ્થાને ચકુલણુાં કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા તભાભ નલગતો ચકાસ્મા ફાદ જી.ય.ુએર.એભ. - ગાાંધીનગય ભોકરે છે 
અને ેભેન્ટ ણ મોગ્મ જણામે તમાાંથી કયલાભાાં આલે છે. 

 તારીભ લગષ નો વભમગાો પણૂષ થમે પલૂષ નનધાષક્રયત ગાઈડરાઈન મજુફ વાંસ્થાએ તારીભ 
ાભેર નલદ્યાથીઓનુાં મલૂમાાંકન કયલાનુાં યશ,ે જે મોજનાની ગાઈડરાઈન મજુફ યાષ્ટ્રીમ 
કક્ષાએ નનભણુાંક થમેર થડષ ાટી એજન્વી દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે. યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકાને આ ફાફતે ભાત્ર યીઝલટ કોી પાલલાભાાં આલે છે. “ એસેસભેન્ટ 
એજસીની વનભણુકં ણ યાજકોટ ભહાગયાલરકા દ્વાયા કયલાભા ંઆલતી નથી.” 
 

 તારીભ લગષ પણૂષ થમે ફાકી યશતેા ૭૦% ેભેન્ટ ભાટે તારીભ લગષ ચરાલનાય એજન્વીએ 
ઉત્તીણષ થમેર તભાભ તારીભાથીઓને પ્રેવભેન્ટ આી એક લષ નાાં ફેંક સ્ટેટભેન્્વ/વેરેયી 
સ્રી જેલા પયુાલા તેઓને પાલેર રોગ ઇન ભાયપત જી.ય.ુએર.એભના ોટષર ય 
અરોડ કયલાનાાં યશ ેછે. આજક્રદન સધુી તારીભ લગો ભાયપત કુર ૧૯૪૮ નલદ્યાથીઓને 
તારીભ આલાભાાં આલેર છે. 

 

 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા એન.ય.ુએર.એભ સેર પ્રોજેક્ટ ળાખા અંતગગત કુર ૩૮ના ંભહકેભ 
ભાથંી, ૪ એન.ય.ુએર.એભ ભેનેજય અને ૨૩ જુવનમય સભાજ સગંઠક જી.ય.ુએર.એભ.દ્વાયા લષ  
૨૦૧૪ તા. ૨૫ નલેમ્ફય નાાં યોજ થમેર ઠયાલ અન્લમે ળયતો અને નનમભોને આધીન યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયાય આધાક્રયત તભાભ બયતી અંગેનાાં વયકાયી નનમભો ધ્માને યાખી બયતી 
પ્રક્રિમા કયલાભાાં આલેર છે. 
આ તભાભ કભષચાયીઓના કયાય યીન્ય ુણ લખતો લખત જી.ય.ુએર.એભ, ગાાંધીનગય દ્વાયા યબાયે 
કયલાભાાં આલેર છે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ભાત્ર આ કભષચાયીઓ ાવેથી જી.ય.ુએર.એભ.ની 
સચુના અને ઘટક દીઠ ભાગષદળષન શઠે આ કભષચાયીઓ ાવેથી ભાત્ર જી.ય.ુએર.એભ નાાં ઘટક 
વાંફાંનધત કાભગીયીનુાં દેખયેખ અને નનમાંત્રણ કયે છે. 



 

 એજન્સી દ્વાયા તારીભલગો પણૂગ થમે ઉસ્સ્થત કયલાભા ંઆલતા દસ્તાલે જો તેભજ કયલાભા ં
આલેર પ્રેસભેન્ટ સફંવંધત દાલાઓ અને વલગતો સપંણૂગ યીતે ચકાસ્મા ફાદ તેઓ ને 
ચકૂલલા ાત્ર યકભ નક્કી થામ છે.  અતે્ર ઉલ્રેખનીમ છે કે તારીભ ભાટે વનભામેરી તભાભ 
એજન્સીઓ GULM ગાધંીનગય દ્વાયા વનભણુકં કયલાભા ંઆલેર છે, અને યાજકોટ ળહયે 
કક્ષાએ એજન્સી દ્વાયા દયખાસ્ત ભળ્મે  એજન્સી જે સ્થે  તારીભલગગ ચરાલલા ભાગેં છે,  
તેની સપંણૂગ સ્થ તાસ કમાગ ફાદ GULMના ંવનમભોને આધીન અને GULM દ્વાયા ભજુંય 
કયામા ફાદ ળરુ કયલાભા ંઆલે છે. 

 અહલેારભા ં જણાવ્મા મજુફ GULM ગાધંીનગય દ્વાયા વનમત ૩૦%  + ૭૦%ના ં બાગરૂે 
એજન્સીને આલાભા ંઆલતી યકભ સપંણૂગ ચકાસણી ફાદજ ચકુલલાભા ંઆલે છે.  આ અંગે 
કોઈણ ચકૂ કે ગેયયીતી જાણભા ંઆલેર નથી. 
 

(એ.એભ. ) 
પ્રોજેક્ટ ળાખા, યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


