પ્રકરણ-૨ (નિયમ સંગ્રહ-૧)
સંગઠિિી નિગત, કાયય અિે ફરજો
૨.૧

જાહેર તંત્રિો ઉદેશ્ય/હેતુ

૨.૨

જાહેરતંત્રિું
નમશિ/દૂરદં શ
ે ી(નિઝિ)
જાહેરતંત્રિો ેુંકો ઇનતહાસ અિે
તેિી રું િાિો સંદર્ય

૨.૩

ગુજરાત રાજયમાં શ્રમયોગી અિે તેમિા પરરિારોિા આર્થયક, શૈક્ષનણક,
સામાજીક, સાંસ્કૃનતક ઉકર્ષય માેે અિે તેમિું જીિિોોરણ ઉું ું ાાિિા સાુ
શ્રમયોગી કલ્યાણિી નિનિો પ્રિૃનતઓ માેે િાણાં પુરા પાડિા અિે તેિી
અિેકનિો પ્રિૃનતઓ ું ાાિિા ઉપરાંત જીજા કેેાાંક હેતઓ
ુ માેે ાેજર િેલ્ફેર
ફંડિી રું િા કરિી.
સમગ્ર રાજયિા શ્રમયોગી જિસમુદાયિો આર્થયક, શૈક્ષનણક, સામાજીક અિે
શારરરરક નિકાસ
ઔોૌનગક નિકાસિો પાયો – ગુજરાત રાજયિો કાપડ ઉોૌગ અિે તેિું
ઉપાદિ સ્થળ  મીાો- આ મીાિા કામદારો જે રાજયિા િાિા/મોેા
િગર/ગામો માંથી, દેશિા નિનિો રાજયોમાંથી સ્થળ ાંતર કરીિે સમગ્ર
રાજયિા મોેા શહેરોમાં મીા-કામદાર તરીકે રાજય અિે દેશિા નિકાસમાં
પોતાિો ફાળ ો આપતાં હતા, પરંતુ તેમિા નિકાસ અિે તેમિા પરરિારિા ઉકર્ષય
માેે કોઇ વ્યિસ્થાતંત્ર કાયયરત િ હોિાથી કામદાર પરીિારો યોય રહેણાંકિા
અર્ાિે, પુરતા પોર્ષણિા અર્ાિે, નશક્ષણિા અર્ાિે -વ્યસિ અિે જદીમાં
ફસાયેાા જિસમુદાયિે યોય માગયદશયિ, રમતગમત, મિોરંજિ અિે આિંદ
પ્રમોદિી પ્રિૃનતઓ થી વ્યસિ મુકત કરી સશકત જિાિિા સાુ પાયાિી
નશક્ષણ, રમતગમત, મિોરંજિ, આિંદપ્રમોદ, પ્રિાસ-પયયેિ નિગેરે સુનિોાઓ
ઉપાબ્ો કરિા, કામદાર મનહાાઓિે સ્િરોજગારાક્ષી તાાીમ આપી આર્થયક
સહયોગ આપિા સક્ષમ જિાિિા સાથે નશષ્ે અિે સંસ્કારી િાંું િ માેે
પુસ્તકાાયો અિે સાંસ્કૃનતક અિે સમાજીક પ્રિૃનતઓ િારા તેમિા સામાજીક
અિે આર્થયક ઉકર્ષય માેે ર્ારત દેશિા િૈોાનિક ઇનતહાસમાં સૌ પ્રથમ મુજ
ં ઇ
નિોાિસર્ામાં મુજ
ં ઇ મજૂ ર કલ્યાણ ફંડ અનોનિયમ, ૧૯૫૩ પસાર કરિામાં
આવ્યો અિે રાજયમાં કામદાર કલ્યાણ પ્રિૃનતઓિા મંડાણ થયા યારજાદ
ગુજરાત રાજયિા નિર્ાજિ જાદ ગુજરાત સરકાર િારા ગુજરાત રાજયિી ાેજર
પોાીસી ઘડિા માેે સ્ેેે એડિાઇઝરી જોડયિી રું િા કરી અિે તેિી ર્ાામણોિે પગાે
ગુજરાત સરકાર િારા અનોનિયમિે સ્િીકાર કરી ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ જોડયિી
રું િા કરિામાં આિી અિે આમ ગુજરાત રાજયિી સ્થાપિા જાદ સમગ્ર ગુજરાત
રાજયિા કામદાર જિસમુદાયિા સિાાંગી નિકાસ માેે કામદાર િસાહતો/ નિસ્તારોમાં

૨.૪

૨.૫

જાહેર તંત્રિી ફરજો

જાહેરતંત્રિા મુખ્ય કાયગો  અિે
પ્રિૃનતઓ

કામદાર કલ્યાણ કેરો શુ કરિામાં આવ્યા.
(૧) કામદાર જિમસુદાયિા સામાજીક અિે શૈક્ષનણક નિકાસ માેે કામદાર
કલ્યાણ કેરો ાતે િાંું િાાય અિે પુસ્તકાાય ઉપાબ્ો કરાિિા(૨) કામદાર
જિસમુદાયિા શારરરરક નિકાસ અિે રમતગમત િારા તેમિામાં કુશળ તા અિે
ું પળ તા આિે તે સાુ કેરો ાતે નિનિો રમત ગમત પ્રિૃનતઓ ું ાાિિી
અિે પ્રાથનમક જ્ઞાિ આપિું(૩) કામદારો અિે તેમિા પરરિારોિે માિનસક
હતાશા દૂર કરિા પ્રિાસ, પયયેિો અિે નિહારોામ યોજિા ું ાાિિી(૪)
કામદાર જિસમુદાયિે મિોરંજિ અિે આિંદપ્રમોદ મળ ી રહે તે સાુ કેરો
ાતે રેડીયો, ેી.િી. અિે કામદાર િસાહતોમાં નસિેમા શો કરિા (૫) કામદાર
આનશ્રત મનહાાઓિે પુરક રોજગાર/સ્િરોજગાર મેળ િિા સક્ષમ જિાિિા
ગુજરાત સરકારિા ેેકનિકા નશક્ષણ જોડય માય સીિણ િગગો  ું ાાિિા જયાં
ેેકનિકા ટ્રેઇડ નશનક્ષકાઓ િારા શૈક્ષનણક િગગો  ું ાાિિા જયાં
તાાીમાથીઓિે નસાાઇિી તાાીમ પણ આપિી આ ઉપરાંત અય
સ્િરોજગાર ાક્ષી તાાીમ િગગો  િારા નિનિો તાાીમ આપિી. (૬) સામાજીક
અિે સામુદાનયક નિકાસિી નિિીો પ્રિૃનતઓ ું ાાિિી (૭) કામદારોિા
જાળ કોિે મોેેસરી પોનતથી નશક્ષણ આપિા નશશુનિહારો ું ાાિિા
ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ જોડયિી નિનિો પ્રિૃનતઓ
(૧) ગુજરાત રાજયિા િાિા/મોેા િગરો/શહેરોમાં આિેાા કામદાર કલ્યાણ
કેરો/ઉપકેરો મારફતે કામદાર જિસમુદાયિા સિાાંગી નિકાસ માેે િીું ે

મુજજિી પ્રિૃનતઓ ું ાાિિામાં આિે ે .

(અ) પુુર્ષ નિર્ાગઃ-(૧) િાંું િાાય અિે પુસ્તકાાય
(૨) રમત-ગમત- મૈદાિી અિે ઇડોર રમતો
(૩) સંઘ-વ્યાયામ અિે કસરત
(૪) સ્િરોજગાર ાક્ષી તાાીમ િગગો 
(જ) મનહાા નિર્ાગઃ- (૧) િાંું િાાય અિે પુસ્તકાાય (૨) રમત-ગમત અિે
ેાકુદ (૩) સ્િરોજગાર ાક્ષી તાાીમ િગગો  (૪) િૈકનલ્પક વ્યિસાય માેે સીિણ અિે
ર્રત-ગુથ
ં ણ િગગો  (૫) સામાજીક નિકાસ માેે િાિગી િગગો , સાંસ્કૃનતક કાયયરમો,
આરોય અિે પરરિાર કલ્યાણ ાક્ષી, માતૃ કલ્યાણ, જાળ -ઉ ે ર તેમજ કુેજ
ું નિયોજિ
ાક્ષી પ્રિું િો/પ્રદશયિ/સેમીિાર (૬) પ્રિાસ-પયયેિ અિે મિોરંજિ
(ક) નશશુ નિર્ાગઃ- (૧) મોેેસરી પોનત િારા ટ્રેઇડ નશનક્ષકાઓ િારા પૂિય
પ્રાથમીક િગગો  (૨) જાળ ક દીઠ દૈનિક પોર્ષણક્ષમ િાસ્તો (૩) જાળ કોિે રાનષ્ટ્રય પિગો /
રદિંગત મહાિુર્ાિોિી જમ જયંતી ઉજિણી િારા રાનષ્ટ્રય એકતાિી ર્ાિિા
દેશર્કનત જે િા સદગુણોિો નિકાસ કરિો
૨.૬

જાહેર તંત્ર િારા આપિામાં આિતી
અય સેિાઓિી યાદી અિે તેિું
સંનક્ષપ્ત િણયિ

૨.૭

જાહેરતંત્રિી રાજય, નિયામક કું ેરી,
પ્રાદેનશક/નજલ્ાા/બ્ાોક નિગેરે સ્તરોએ
સંસ્થાગત માળ  ાકીય આાે
જાહેરતંત્રિી અસરકારકતા અિે
કાયયક્ષમતા િોારિા માેે ાોકો પાસેથી
અપેક્ષાઓ
ાોક સહયોગ મેળ િિા માેેિી ગોઠિણ
અિે પોનતઓ
સેિા આપિાિી દે રે , નિયંત્રણ અિે
જાહેર ફરીયાદ નિિારણ માેે ઉપાબ્ો
તંત્ર
મુખ્ય કું ેરી અિે જુ દા જુ દા સ્તરોએ
આિેાી અય કું ેરીઓિા
સરિામાં(િપરાશકારિે સમજિામાં
સરળ  પડે તે માેે નજલ્ાાિાર િગીકરણ
કરો

૨.૮

૨.૯
૨.૧૦

૨.૧૧

કામદાર કલ્યાણ કેરો ાતે દૈનિક પ્રિૃનતઓ ઉપરાંત િીું ે મુજજિી નિનશષ્ે
પ્રિૃનતઓ પણ કરિામાં આિે ે .
(અ) મનહાાઓિે સ્િરોજગાર ાક્ષી તાાીમ- (૧) બ્યુેી ફીકેશિ
(૨) મહેંદી મુકિી (૩) હસ્તકાાિા િમુિા જિાિિા
(૪) ાાસ પેઇેીંગ(૫) ફેનિક પેઇેીંગ
(જ) કેર સરકાર/રાજય સરકાર/જેક/એા.આઇ.સી. જે િા જાહેર સાહસો ાતે
િોકરી માેે ાેિાતી સ્પોાયમક પરીક્ષા માેે તાાીમ િગગો .
(ક)કૌશલ્ય િોયિ તાનામ- સરકારી આઇ.ેી.આઇ. સંું ાાીત તાાીમ િગગો  ાતે
હાાિા શ્રમયોગીિી કામગીરીમાં/કૌશલ્ય માં િોારો થાય તે માેે તાાીમ આપિાિો
તમામ ું ય સાથે તાાીમિા રદિસ દીઠ ુા. ૨૦૦/- સ્ેાઇપેડ આપિામાં આિે ે .
(ડ) નિહારોામ યોજિા- રાજયિાઐનતહાનસક/ોાર્મયક/હિા ાિાિા સ્થળ ોએ જિા
આિિા મુસાફરી ર્ાડાિી સહાય...
(ઇ) મોજાઇા મેડીકા િાિઃ- િિા નિકસીત ઔોૌનગક નિસ્તારો જયાં હજુ સુોી
તજીજી સેિા ઉપાબ્ો િથી યાં રહેતા શ્રમયોગી પરીિારોિે મોજાઇા મેડીકા િાિ
િારા તજીજી સાાહ સાથે દિાઓ િીિામુલ્યે આપિા કુા ૦૮ િાિ કાયયરત ે .
૨.૧૧ મુજજ

શ્રમ ફાળ ો અિે ાોક ર્ાગીદારી

કેર સાાહકાર સનમનત અિે ાોક સંપકય
જોડય, િેલ્ફેર કનમશિર અિે ાેજર િેલ્ફેર ઓરફસર/આસી.ાેજર િેલ્ફેર ઓરફસર

િડી કું ેરીઃ-ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ જોડય, ગિમેે જી કોાોિી,
સુ રામિગર, ર ીયાા રોડ, અમદાિાદ-૨૧
અમદાિાદ નિર્ાગ
િડોદરા નિર્ાગ
રાજકોે નિર્ાગ
િડી કું ેરી, ગિયમેે જી ફતેપર
રાજકોે કામદાર
ુ ા, ર્ુતડીઝાંપા
કોાોિી,
સુ રામિગર,
કલ્યાણ કેર-૧
ર ીયાા રોડ,
અમદાિાદ- પાસે, િડોદરા
૩૮૦ ૦૨૧
કોઠારીયા કોાોિી,
રાજકોે
રાયપુર કેર ,
મ.ુ.અિાથાશ્રમ સામે,
રાયપુર દરિાજા
જહાર,અમદાિાદ

િડોદરા કેર-૧
ફતેપરુ ા, ર્ુતડીઝાંપા
પાસે, િડોદરા

રાજકોે કામદાર
કલ્યાણ કેર-૧
કોઠારીયા કોાોિી,
રાજકોે

અસારિા કેર
ોડીદાસિી ું ાાી,
અસારિા, અમદાિાદ
સરસપુર કેરજોમ્જે
હાઉસીંગ કોાોિી,
િુતિમીા પા ળ ,
સરસપુર, અમદાિાદ
ું મિપુરા કેર કાાપીિગર
હાઉસીંગ કોાોિી, યુ
મેેા જારી સામે,
ું મિપુરા, અમદાિાદ
નહરપુર કેર ગિયમેે
જી કોાોિી સુ રામિગર
પાણીિી ેાંકી સામે,
અમદાિાદ
જાપુિગર કેર-૩
હરદાસિગર હાઉસીંગ
કોાોિી, જિરા
હોસ્પીેા પાસે,
જાપુિગર,અમદાિાદ

ર્રૂું  કેર શકતીિગર
હાઉસીંગ કોાોિી,
ર્ુું 
સુરત કેદ્ મોતી ેોકીઝ
પાસે, દાણાપીઠ, સુરત

ર્ાિિગર કેર-૧
કુંર્ારિાડા, િારીરોડ,
ર્ાિિગર

િિસારી કેર મફતાાા
મીાિી ું ાાી, િિસારી
(નજ.િિસારી)

ર્ાિિગર કેર-૨
કરું ાીયા પરા,
ર્ાિિગર

િાપી કેર
જી.આઇ.ડી.સી. હાઉ.
કોાોિી-સી-ેાઇપ
કિાેસય,
જી.આઇ.ડી.સી.િાપી

મહુ િા કેર
િુતિિગર મહુ િા
(નજ. ર્ાિિગર)

જાપુિગર કેદ-૨,
મ્યુ.સ્કૂા િં.૩/૪ સામે
િિાજાપુિગર
અમદાિાદઅશોકપુરા કેર જયુપીેર
મીાિી ું ાાી, દુોશ્ે િર
રોડ, અમદાિાદ-૪
જહેરામપુરા કેર
પરરનક્ષતાાાિગર સ્ામ્સ
કિાેસય અમરાઇિાડી,
અમદાિાદ
અમરાઇિાડી કેર
મ્યુનિ.સ્ામ્સ કિાેસય
અમરાઇિાડી, અમદાિાદ
કાોા કેર હેતા પ્રાથનમક
શાળ ાિા મકાિમાં રેલ્િે
સ્ેેશિ પા ળ , કાોા
(ઉ.ગુ.)
નસોપુર કેર નજદુ
સરોિર રોડ, નસોપુર
(નજ.પાેણ)

૨.૧૨

કું ેરી શુ થિાિો સમય
કું ેરી જંો થિાિો સમય

િાંકાિેર કેર-૧
જીિપરા, િાંકાિેર
(નજ. રાજકોે)
મોરજી કેર
જે ઇા રોડ, મોરજી
(નજ. રાજકોે)

ર્ાિિગર કેર-૩
નિઠૃાિાડી, ર્ાિિગર

જામિગર કેર-૨ શંકર
ેેકરી, જામિગર
(નજ.જામિગર)
પોરજંદર કેર-૧ કડીયા
પ્ાોે પોરજંદર

પોરજંદર કેર-૨
પાિરહાઉસ કોાોિી
પોરજંદર
સુરે રિગર કેિર-૧ યુ
ાેજર કોાોિી પાસે,
ર્ગિતી ું ાા,
સુરે રિગર
ધ્ાંગધ્ા કેર
હાથી ાિા
ોાંગધ્ા
(નજ.સુરે રિગર)

સિારે ૧૦.૩૦ કાાક
સાંજે ૧૮.૧૦ કાાક

