રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત

શ્રી એકનાથ રાનડે વિદ્યાિય રાજકોટ
15, જ ંકશન પિોટ, ડાક બંગિો,
ગે બનશાહપીર માગગ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧
ફોન નં. ૨૪૪૨૯૨૦


સ્થાપના િર્ગ :- ૧૯૯૧/ગ/૧૫૨૧૯/ર૬



એસ.એસ.સી. કોડ ૬૪.૩૪૩



ડી.પી.પે કોડ નં. ૨૪૯/ક-૫

માહહતી (મેળિિાના) અવિકાર અવિવનયમ
ુ બની માહહતી
કિમ - ૪ મજ
(2017-18)

પ્રમાણપત્ર

આથી પ્રમાણણત કરવામા આવે છે કે માહિતી અધિકાર અધિધિયમ િી કલમ -૪
અંતર્ગત સ્વયં જાિેર કરવાિી બાબતે ‘પ્રોએક્ટિવ હિસ્કલોઝર’ (P.A.D) મારા ધવભાર્
દ્રારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .અિે તા ૦૪ /૦૫/૨૦૧૭

િી સ્સ્થધતએ અમારી મંજૂરી

મેળવી અધ્યતિ કરવામા આવેલ છે .

તા ૦૪ /૦૫/૨૦૧૭

..............................................
પી.આઇ.ઓ
ધવભાર્ન ં િામ અિે ધિક્કો

રાજકોટમહાનગર પાલિકા સંચાલિત
શ્રી એકનાથ રાનડે વિદ્યાિય
જ ંકશન પિોટ, ડાક બંગિા - રાજકોટ.
ફોન નં. ૨૪૪૨૯૨૦
પ્રવતશ્રી,
માહહતી અવિકારીશ્રી,
એકનાથ રાનડે વિદ્યાિય,
રાજકોટ.
વિર્ય

:

માહહતી મેળિિાના અવિકાર અવિવનયમની ર00પ હેઠળ પ્રો. એકટીિ

ડીસ્કિોરર તયયાર કરીને પવુ સ્તકા સ્િરૂપે પ્રવસઘ્િ કરિા ંગગે .
સંદર્ગ

:

રામનપા/આરટીઆઈ/જા.નં. ૪૫ તા. ૦૨/૦૫/૨૦૧૪

જય ર્ારત સાથ ઉપરોકત વિર્ય સંદર્ગના પત્રથી મદદનીશ માહહતી અવિકારીને જાહેર માહહતી
ુ બના કમગચારીશ્રીના નામ તથા વિગત
અવિકારી તરીકેની વનમણક
ંુ કરિામાં આિેિ છે . નીચે મજ
દશાગ િેિ છે . જે ઘ્યાને િઈ ીટીત થિા.
ક્રમ
1

માહહતી અવિકારીશ્રી
શ્રીપાઠક આવશસર્ાઇ ડી.

મદદનીશ માહહતી
અવિકારી/કમગચારી/હોદો
આચાયગ

ર

સાિિીયા એમ.બી.

મ.વશ.

3

શ્રી બારસીયા જી.આર.

મ.વશ.

4

શ્રી શુકિ એસ.િી.

“

5

શ્રી જોર્ી સી.પી.

“

6

શનીસરા ર્ારતીબેન

“

7

ર્ટ્ટ મુકેશ પી.

મ.વશ.

8

કાંજારીયા શયિેશ સી.

પટ્ટાિાળા

બેઠક

ફોન નં.

વ્યિસ્થા

૯૪૨૭૧૭૧૨૭૮
૯૯૦૪૦૮૮૦૫૨
૨૩૭૨૦૦૮
૯૯૯૮૯૨૭૬૩૭
૯૮૯૮૩૩૯૫૫૮
૯૯૨૫૦૭૩૮૧૧
૯૯૦૪૦૮૮૦૫૨

એકનાથ રાનડે
વિદ્યાિય, ડાક
બંગિો,
રાજકોટ

૯૯૭૮૭૬૩૮૯૨

આચાયગશ્રી
એ.રા.િી.રાજકોટ

પ્રકરણ-૧ (પ્રસ્તાવિા)
૧.

આ પધસ્તકાિી પાદભમીકા અંર્ેિી જાણકારી

ર.

આ પધસ્તકાિો ેદે

અિે િેત

માહિતી અધિધિયમ ૨૦૦૫ મજબ જાિેર જિતાિે પારદ ગક વહિવિિી
માહિતીઆપવી.
3.

આ પધસ્તકા કવ યયહકતઓ / િંસ્થાઓ / િંર્ઠિો વર્ેરેિે ેપયોર્ી છે .
 જાિેર જિતા માિે .
 શ્રી પાઠક એ. િી., મદદિી

માહિતી અધિકારી, (એ.પી.આવ.ઓ)

 આચાયગશ્રી એકિાથ રાિિે ધવિાલય રાજકોિ.
 શ્રી વોરા એ.એિ. માહિતી અધિકારી, (પી.આવ.ઓ) રાજકોિ
મિાિર્રપાણલકા,
 િી.વ.ઓ.શ્રી એિ.વી. રાજ ાખા (એપેલેિ ઓથોરીિી)
િી.વ.ઓ. કચેરી, રાજકોિ
૪.

આ પસ્તીકાન ં માળં  ં ં  ં છે ?
૧ થી ૩૧ બંિારણિી કલમ મજબ પ્રકરણ ૧થી ૧૮ િા િમ ૂિા પ્રમાણે.
ગજરાત કક્ષા એ ધ ક્ષણ માહિતી અધિકારી, સ્થળઃ ધ ક્ષણ કધમ િર
િવા િણચવાલય ર્ાંિીિર્ર

પ.

યયાખ્યાઓ

-- િીલ -૬

કોવ યયહકત પસ્તકિી આવરી લેવાયેલા ધવયયો અંર્ે માહિતી માર્ે તો િંપકગ
કરવા માિે િી યયધતિા િામ અિે િરિામા
(૧)

િણચવશ્રી,
ગ. મા. ધ . બોિગ ,
િેકિર ૧0-બી., જિા િણચવાલય,
ર્ાંિીિર્ર

૭.

આ પધસ્તકા ેપલધિ િ િોય તો પણ તેિી કાયગપ્િધત અિે ીીિી રકમ.
રા. ર0/- ભરીિે ધિયત િમિામાં અરત્ત ્ કરી

કા ે જે

ાળામાંથી

આચાયગ પાિેથી મળ ે.
તેિા અનિંણર્ક પ્રમાણપત્રો અિે િકલો રા. ર ભરી ચકવવાિા રિે ે.

ર્રીબી રે ખા િીચે ત્તત્તવતા યયહકત એિલે કે બી.પી.એલ. કાિગ િારકિે
મીત સધવિા મળ ે.
વધ ધવર્ત માિે જજલ્લા ધ ક્ષણાધિકારી કચેરી, મોિિદાિ ર્ાંિી
ધવદ્યાલય જયબેલી બાર્ પાિે રાજકોિ િો િંપકગ કરવો.

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ-ર (ધિયમ િંગ્રિ-૧)
િંર્ઠિિી ધવર્તો કાયો અિે ીરજો

ર.૧

જાિેરતંત્ર ેદે

/ િેત

ર.ર

જાિેર તંત્રન ં ધમ િ

::-

ાળામાં ધવદ્યાથી ધ ક્ષક
ધ ક્ષણ અિે કેળવણીિા ઘિતર દ્વારા ધવદ્યાથીિે
આત્તમ ધિભગર બિાવીિે િમાજમાં િમ ૂિા રપ
માિવ િં ાિિ ધવકાિમાં ીાળો આપવો.

ર.3

જાિેર તંત્રિો ટંકો વધતિાિ
અિે રચિાિો િંદભગ

:-

જિ, ૧૯૯૧ માં

ાળા

ર કરવામાં આવી

ાળામાં િોરણ ૮,૯,૧૦ મા્યધમક

ધવભાર્િા-

03 વર્ગિી િંખ્યા આ રે ૧૫0 ધવદ્યાથીઓ અિે
આચાયગ-૧ ધ ક્ષકો-૧(કાયમી) ૩ (માિદ વેતિ),
કલાકગ -૧ (માિદ વેતિ) પટ્ટાવાળા-1 (કાયમી)૧
(માિદ વેતિ). કલ – ૭.
ર.૪

જાિેર તંત્રિી ીરજો

:-

ધવદ્યાથીઓિા ેત્તથાિ માિે િી તમામ પ્રત િધતઓ
કરવી કરાવવી. ગ્રાન્િ વિ કોિ ધવધિયમ ર7
મજબ.

ર.૫

જાિેર તંત્રિા રાજય ધવિામકિી કચેરી વર્ેરે પ્રદે

જજલ્લા વર્ેરે સ્તરિો

િંસ્થાર્ત માળખો આલેખ
---- DEO કચેરી - ેચ્ચ ધ ક્ષણ કચેરી ર્ાંિીિર્ર
ાળા -

---- કધમં િરિી
મિાિર્રપાણલકા મંિળ
્
---- િણચવશ્રી / ગ. મા. બોિગ િો-૧૦

ર.૬ જાિેર તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી િેવાઓિી યાદી િહિત િંણક્ષપ્ત ધવવરણ
:-

ધવદ્યાથીઓિે ધ ક્ષણ, માર્ગદ ગિ, કેરીયર અંર્ે ર્ાવિિ

ર.૭ જાિેર ક્ષેત્રિી અિરકારકતા માિે કાયગદક્ષતા દ્વારા લોકો પાિેથી િેવાિી
અપેક્ષાઓ

:-

પી.િી.એ.

અિે

એમ.િી.એ.

દ્વારા

લોક

િિકાર

મેળવવો અિે િંસ્થાિો િિયોર્ લેવો.
ર.૮

લોક િિયોર્ માિેિી ર્ોઠવણ અિે પ્િધત:- M.T.A. P.T.A. િી
રચિકરવામાં આવી છે .

ર.૯

િેવા આપવાિા દે ખરે ખ અિે તેિા ધિવારણ માિે ેપલધિ તંત્ર

ર.૧૦ કચેરી

:-

ીહરયાદ પેિી

:-

પી.િી.એ. અિે એમ.િી.એ. દ્વારા

:-

ભધવષ્યમાં

ર થવાિો િમય :-

િવારે ૭:૩0

કચેરી બંિ થવિો િમય :-

િાંજે ૧રઃ૫0

ાળાિી વેબિાવિ દ્વારા

ર.૧૧ મખ્ય કચેરી અિે જદા-જદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓિાં િરિામા :-

(M.I.O.) :-શ્રી એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય-રાજકોિ
૧૫, જકં િ પ્લોિ, િાકબંર્લો,
રાજકોિ-૧
એપ્લેિ અધિકારી :-જજલ્લા ધ ક્ષણાધિકારી કચેરી

(I.O.)

ર્ાંિી ધવદ્યાલય,જબેલી પાિે,રાજકોિ.

પ્રકરણ - 3 (ધિયમ િંગ્રિ-ર)
અધિકારી - કમગચારીઓિી િતા અિે ીરજો
ાળાિા વિાિો િોદ્દો:-

આચાયગ
-: વિીવિી િત્તાઓ :-

(૧)

ાળાિા િરળ અિે અિરકારક વિીવિ માિે પ્રવતગમાિ ધિયમોિી મયાગ દામાં
જવાબદાર.

(૨)

વાલીઓિે તેમિા બાળકોિે

ાળામા રીતે િાજરી આપવા માિે પ્રેર ે

(૩)

બોિગ દ્વારા ધિયત થયેલ િારાિોરણ માળખામાં રિી તે રજાઓ અિે કામિા
હદવિોિી િંખ્યા િક્કી કર ે અિે િમય5ત્રક તૈયાર કર ે.

(૪)

ાળાિા ણબિ

ૈક્ષણણક કમગચારીઓિે

ાળા વિીવિિી કામર્ીરી િોંપા ે - રે કિગ

અિે પત્રકિી યોગ્ય જાળવણી થાય તે જો ે.
(૫)

રમતો અિે ખેલકદો િિીતિી િામાન્ય િંયોજિ તથા િેિઅ્યાિિી પ્રત િધતઓ
આયોજવા જવાબદાર

(૬)

પોતાિા મદદિી ો પર ધિરીક્ષણ કર ે. અિે તેિા પર ધિયંત્રણ રાખ ે.
મદદિી ોિા ધ સ્તિો ભંર્ અથવા ર્ેરવતગૂંકં ૂ જેવી કોવ બાબત ્યાિમાં આવે
તો તેિી જાણ મંિળિ કર ે.

(૭)

ગજરાત મા્યધમક

ાળા પહરક્ષામાં પરીક્ષક િમક્ષક કે ધિહરક્ષક બીજી કોવ

માહિતીિી કામર્ીરી િોંપવામાં આવ ે તો ગપ્તતા જાળવીિે ધિષ્ઠા અિે
િમયિર િંચાલિ કર ે.
(૮)

ધવધવિ ધવયયોિી િમીતીિી મીિીંર્ો બોલાવવાિી રિે ે.

(૯)

બોિગ કે મંિળ દ્વારા માંર્વામાં આવેલ માહિતી િમયિર પરી પાિવાિી રિે ે.

(૧0) કમગચારીિા ખાિર્ી અિેવાલ માિે અિે તિી ધવર્િ િોંિિી જાણ કરવા માિે
જવાબદાર રિે ે.
(૧૧) િમગ્ર

ાળાન ં િંચાલિ કરત ં

(૧૨) વાલીઓિે તેમિા બાળકોિે

ાળામાં ધિયધમત િાજરી આ5વા પ્રેરવાિી

જવાબદારી
(૧૩)

ાળાિા િમયપત્રક મજબ તાિ લેવિાવવાિી ધિરીક્ષણ કરવાિી જવાબદારી.

(૧૪)

ાળાિા તમામ કમગચારીઓિે પત્રકો, રે કોિગ િી યોગ્ય જાળવણી થાય તેિી
જવાબદારી

(૧૫) ધવદ્યાથીઓ વાલીઓ વચ્ચે આધત્તમય િેત બિી યોગ્ય માર્ગદ ગિ પર પાિ .ે

(૧૬)

ાળાિી તમામ િાણાકીય જવાબદારીિા આખરી િત્તાિી

દા.ત. બીલોમં

પ્રધતરસ્તાિર, ગ્રાન્િ, ીી વસલી વર્ેરે.
(૧૭)

ાળા છોિયાિા પ્રમાણપત્ર, જન્મ તારીખિા દાખલા વર્ેરેમાં િિીિી અબાધિત
િતા.

(૧૮) િમગ્ર સ્કલિા હિતમાં અંધતમ ધિણગય લેવો કોવપણ પ્રશ્િ િોય તેમા.
(૧૯)

ૈક્ષણણક વયગિા પ્રારં ભે વર્ગવાર ધવયયવાર

ૈક્ષણણક

આયોજિ કરતી તે

પ્રમાણે કામ કરાવત.ં
(૨૦) મંિળ તરીથી મળતા સ ૂચિો આદે ોન ં પાલિ કરત ં કરાવત.ં
(૨૧) ધ ક્ષક કધમ િર અિે બોિગ તરીથી મળતી સ ૂચિાઓિી અમલવારી કરવી.
-: િાણાકીય િત્તાઓ :- (ધવધિમય િહિત) :(૧)

ાળાિા તમામ પ્રકારિી મંિળ દ્વારા આચાયગિે િોંપાયેલ િાણાકીય વિેવારો
માિે મંિળિા ધિયમોિે આધિિ રિીિે જવાબદાર રિે ે.

(ર)

તમામ પ્રકારિી સ્કોલર ીપ, ફ્રી ીપ, જરરી મંજરી મેળવા ે. ધિયત િમયમાં
બીલો બિાવી જે તે અધિકારીિે મોકલી િાણા

ાળામા આયયે તરં ત ચકવૂં ં

કર .ે
(3)

ાળાિા રોજબરોજિા રોકિ યયવિારિા રોજમેળ દે ખરે ખ રાખ ે. વાધયિક
હિિાબો તૈયાર કરી ઓિીિ કરાવવા - ગ્રાન્િ એિેિમેન્િ કરાવ ે તેમજ ીાયિલ
ધ ક્ષણ ધિયામકશ્રીન ં ઓહિિ કરાવત.ં

(૪)

બોિગ િી પરીક્ષા ીી સ્વીકાર ે.

ાળાિા બોિગ િા આવેદિપત્રોિી

ચકાિણી

યયહકતર્ત કરવી િણચવશ્રી ગ. મા. બોિગ િે િમયિર પિોંચતા કરવા, ીીિો
હિિાબ રજૂ કરવો.
(૬)
(૬)

કમગચારીિી લોિો, વજાીા, પર્ાર, વર્ેરે િાણાકીય કાયગવાિીમાં યોગ્ય કરત.ં
ાળાિા કમગચારીિા પરવણી બીલો રજ કરવા.

(૭)

ધ ક્ષણાધિકારી તરીથી સચવાયેલ વસલાત કરી રીકવરી િત્તવરે ચકવૂં ં કરત.ં

(૮)

રોજમેળ તૈયાર થયે દરરોજ અપટિેિ રાખી તેમાં ખરાવ કરી પ્રધત િસ્તાક્ષર
કરવા.

(૯)

ખાતાિા ઓહિિિી C.A. ઓહિિ, ે.ધ . કધમ િરશ્રીિા ઓિીિિી ધિભાવણી
કરવી.

(૧૦) વાધયિક અંદાજપત્રો રજ કરવા, ધિભાવવા.

-: આચાયગિી ીરજો :(૧)

વર્ગ કે વર્ોમાં યયહકતર્ત ધ ક્ષણ મળી રિે તે માિે વખતો વખત િરકાર, બોિગ
દ્વારા મોકલાતી સ ૂચિોન ં પાલિ કરત,ં કમગચારીિે માર્ગદ ગિ આપત.ં

(૨)

ાળાિા પ્રત્તયેક ધવદ્યાથીઓિા અિરકારક ધ ક્ષણ માિે િંપણગ જવાબદારી અદા
કરવી.

(3)

આયોજિ મલ્યાંકિ માિે ધવસ્ત િત યોગ્ય માર્ગદ ગિ પર પાિત.ં

(૪)

તમામ વર્ગખિં ોમાં સયોગ્ય ધ ક્ષણ યયવસ્થા, ધવદ્યાથીઓિે ેપલા વર્ગિી
બઢતી, પરીક્ષાન ં આયોજિ, િંચાલિ, ધિયતકાલીિ કે અવાર િવાર પરીક્ષા
લેવાતી િોય તેન ં આયોજિ અમલ.

(૫)

રજાિા રીપોિગ માં પ્રધતિિતાક્ષર કરવા, િધવિિ બકમાં ેિારવા, ેમેરવા સચિા
આપવી.

(૬)

િેન્િબક, વકગ બક, લોર્બક વર્ેરે ચકાિવી યોગ્ય ેપયોર્ માિે પ્રેરવા.

(૭)

પ્રધ ક્ષણિા વર્ોમાં ેપધસ્થત િીળતા માિે િા પ્રયત્તિો.

(૮)

વર્ગધ ક્ષક મારીત ધવદ્યાથીિીિા િતત િંપકગ માં ેપચારાત્તમક ધ ક્ષણ ેજવળ
તેજધસ્વ છાત્રોન ં િતત મલ્યાંકિ માર્ગદ ગિ.

(૯)

કમગચારીિી િેવાપોથી ધિભાવવી પ્રધતિિતાક્ષર કરવા.

(૧૦) તમામ પ્રકારિા હિિાબો િમજવા લખવા વિીવિી અંધતમ િત્તાઓ.
(૧૧) ધ ક્ષકોિો ખાિર્ી અિેવાલ લખવો રજ કરવો.
(૧ર) િો.10/1રિી પરીક્ષા, તેિી ીી તથા ણલધવિંર્ િહિિીીકેિિી િંપ ૂણગ જવાબદારી
(૧૩) મંિળ તરીથી િોંપવામાં આવતી તમામ ીરજો

-: અન્ય િત્તાઓ :(૧)

િમયિર કમગચારીઓિી ધિયત તારીખે વજારો આપ ે.

ાળાિા તમામ

કમચારીઓન ં પર્ાર બીલ બિાવિાવ ે. િંપ ૂણગ ચકાિણી કરી િિી કરીિે
ધિયત કરે લ તારીખ કે પિેલા મોકલી આ5 ે.
(ર)

ધિયમ અનિાર ખચગ જોર્વાવ મજબ અંદાજપત્ર તૈયાર કર ે અિે િંચાલક
મંિળિી મંજરી માંર્ ે અિે તે મજબ વયગ દરમયાિ ખચગ કર ે.

(3)

િરકારશ્રીિા વખતોવખતિ પહરપત્ર ઠરાવ હકમો તેમજ ગ્રાન્િ વિ એવિ કોિ
એકિ અિે ધવધન્યમોન ં પાલિ અિે યયવસ્થા5િ ર્ોઠવવાન ં રિે .ે

(૪)

રિીકરણ, આરોગ્ય ધવયયક તથા વસ્તી ર્ણતરી, મતદાિ િંચાલિ, પરીક્ષા
િંચાલિ, મતર્ણતરી, વખતોવખતિી તાલીમ અિે યયવસ્થાપિ કરવાન ં
રિે ે.

(૫)

ાળા ધવદ્યાથી વાલી અિે િમાજિી િિભાર્ીદારીતા સ્થાપીિે

ાળાિે

વૈધિકરણ તરી વેબિાવિ ેભી કરીિે ધવજ્ઞાિ, ધવજાૂં ં ક્ષેત્રે આર્ળ લવ
જવાિી કાયગધવિી કરવી.
-: ીરજો :(૧)

વયગ દરમયાિે િેિઅપિી ખાલી જગ્યા ભરવાિી કાયગવાિી કરાવ ે.

(ર)

વયગ દરમયાિ ધિત િત થતા કમગચારીિે ધિત િધત લાભો અપાવવા અિે ચ ૂકવવાિી
કાયગવાિી કરાવ ે.

(3)

ાળાિા ધવધવિ રે કિગ તૈયાર કરવા તેિી ચકાિણી કરવી.

(૪)

ાળાિા તમામ કમગચારી કેિર અનરપ ીરજ બજાવવા પર ધિહરક્ષણ કરત.ં

-: ધ ક્ષકો :વિીવિી િત્તાઓ

:- --

Nil---

િાણાકીય િત્તાઓ

:- --

Nil---

ીરજો :(૧)

પોતાિા ચાર્જમાં રિેતા તમામ ધવદ્યાથીઓિા અિરકારક ધ ક્ષણ માિે મ ૂળભ ૂત
જવાબદારીઓ.

(ર)

ાળામા િાજર રિી ધ ક્ષણ કાયગ કે વર્ગિી કામર્ીરી પર પોતાન ં ્યાિ આપ ે.

(3)

માિિા છે લ્લા હદવિે આચાયગિી સ ૂચિા અનિાર માિિા અંધતમ પત્રકો ભર ે.

(૪)

ધવદ્યાથીઓિી િાજરી ધિયધમત પરવી, લોર્બક લખવી, િી.એલ. કે. અન્ય
રજાિા હરપોિગ િમયિર કાયાગલયમાં જમા કરવવા.

(૫)

દરે ક વર્ગમાં વર્ગધ ક્ષક ીી ેઘરાવ ે જે આચાયગશ્રી આપ ે જે કાયાગલય દ્વારા
આચાયગશ્રી જે તે

(૬)

આચાયગશ્રીિી સચિાિો િખ્ત પણે અમલ કરવો ધવદ્યાથીઓિે ધવજ્ઞાિલક્ષી
માહિતી આપવી.

(૭)

ાખામાં જમા કરાવ ે.
ૈક્ષણીક, િામાત્તત્તક, િાંસ્કિધતક કાયગરમમાં િેવાઓ આપવી.

ાળાિી ધવધવિ પ્રત િધતઓ ધિયતકાલીિ સ્વરપે પ ૂણગ કરવી અચાયગિી સ ૂચિા
અનિાર કામ કરત.ં

(૮)

આચાયગશ્રી, મંિળ િોંપે તે કામર્ીરી ધિભાવ ે.

(૯)

ધવદ્યાથીઓિો કાયગકરો, આચાયગ, વાલીઓ, ણબિ- ૈક્ષણણક કમગચારીઓ વર્ેરે
િાથે તેન ં વતગિ ધવવેકી અિે િમ્ર બિ ે.

(૧૦) ધવદ્યાથીઓમાં સ્વચ્છતા, સઘિતાિી િે વો પાિવી યયવધસ્થત વતગિ માિે પ્રેરણા
આપવી.
(૧૧) કોવપણ જ્ઞાતીિા ભેદભાવ ધવિા િંપ ૂણગ િમાિતાથી ધ ક્ષણ આપત ં યયવિાર
જાળવવો
(૧૨)

ૈક્ષણણક વયગિા પ્રારં ભે વર્ગવાર ધવયયવાર

ૈક્ષણણક આયોજિો કરવા,

ધિભાવવા.
(૧૩) ધ ક્ષણકાયગમાં આવતી પરીક્ષાઓ ેપરાંત ધવધવિ સપિાગ
ત્તમક પરીક્ષામાં િાથ
્
િિકાર આપવા.
(૧૪) લોકલ પરીક્ષાિા પેપર જોવા-પહરણામો આપવા.
(૧૫) ધ ખવવાિા ધવધવિ ધવયયોિા મોઓિી યોગ્ય છણાવિ કરવી.

ધદો,

ધદ

િમ ૂિો, કિેવતો, માન્યતાઓ, ધ ્િાંતો, સત્રો ધવદ્યાથીઓિે િમજાવવાિા
વૈજ્ઞાધિક પ્રયોર્ો કરવા.
(૧૬) કામિા કરે લ આયોજિ વચ્ચે િંતલિ રાખત ં વર્ગકામ વચ્ચે િંતલિ રાખત ં
વર્ગકામ વચ્ચે સર્મતા િાિવી.
(૧૭) ધવદ્યાથીઓિે યોગ્ય ગિિકાયગ આપત ં િમજાવત.ં
(૧૮) મા.અિે ે.મા. ધ . બોિગ િે પરીક્ષા લર્તી કામર્ીરી પ્રમાણણકતાથી કરવી
(૧૯) પોતાિે

િોંિપવામાં આવેલ

િેિસ્િોકમાં િોંિ

કર ે.

ખોવાયેલ

વસ્તિી

આચયગશ્રીિે જાણ કર ે.
(ર0) દરે ક ધવદ્યાથીઅિી પરીક્ષા ધિષ્પક્ષપાતી િ ે ઓછા ગણ આપી અન્યાય કરી
કારે િહિ.
(૨૧) વેકે િ દરધમયાિ, રજા દરધમયાિ, યોગ્ય િરિામ રજૂ

કરવાન ં. રિે

-:: િંસ્થાિા અધિકારીઓ અિે ીરજો ::
(૧)

જિીયર કલાકગ :-: વિીવિી િત્તાઓ :-

-- Nil ---: િાણાહકય િત્તાઓ :-

-- Nil -- -: કમગચારીિી ીરજો : ધવદ્યાથીઓિે

ાળામાં પ્રવે િા આવેદિપત્ર આપી પ્રવે

 જી.આર. પર િોંિ લખી પ્રવે


આપવા.

આપવો.

ાળાન ં વન્સપે
્ ક િ િેિ તૈયાર કરવા.

 ગ.મા. અિે ે.મા. ધ . બોિગ િાથે પત્ર યયવિાર િો. ૧૦ અિે િો. ૧૨િા
આવેદિપત્રોિી માહિતી. પરીક્ષા ીોમગ મોકલવા.
 વાલીઓિે જરર પિયે જરર પિયે આવશ્યક માહિતી આપવી.


ાળા છોિયાન ં પ્રમાણપત્ર તૈયાર કરાવી આચાયગશ્રીિા પ્રધતિસ્તાક્ષ્રર કરાવવા.



ાળામા યોજાતા ધવધવિ િાંસ્કિધતક કાયગરમ િામાજજક પ્રત િધતિા કાયોમાં
યથાયોગ્ય િિયોર્ આપવો િોંિો તૈયાર કરવી.



ાળાહકય પરીક્ષાઓ, હિન્દી, ણચત્રકામ વર્ેરે પરીક્ષા લર્ત કામર્ીરીમાં મદદ
કરવી.

 રમતર્મત,

ાળામાં યોજાતા ધવધવિ કાયગરમો, િાિકો, ધવધવિ સપિાગ
ઓિે
્

લર્ત પત્ર યયવિાર કરવો.
 પરીક્ષા (બોિગ િી) ધવધવિ કામર્ીરી અન્વયે

ાળા સ્િાીિે લર્ત માહિતી પેપર

જોવા જવાિી યાદી, ધવયયોિી યાદી આચાયગશ્રી દ્વારા તૈયાર કરી બોિગ િે રજૂ
કરવી.
 બોિિી પરીક્ષાિે લર્તી યયવિથાિો પત્ર યયવિાર આચાયગશ્રી દ્વારા કરવો.
 પ્રમાણપ્રત્રો, માકગ ીિન ં ધવતરણ (િો.૧૦/૧૨)

ાળાપહરવારિા િિયોર્થી

કરત.ં
 બોિગ િી પરીક્ષાિી રિીદ ઓળખકાિગ ન ં ધવતરણ

ાળા પહરવારિા વર્ગ ધ ક્ષક

દ્વારા કરત.ં
 પરીક્ષા ધવ ેિી સ ૂચિા-માહિતી ધવદ્યાથીઓિે પરી પાિવી.

 િો. ૧૦/૧૨િા

ાળાિા જ ખાિર્ી ધવદ્યાથીઓિે પરીક્ષાિી માહિતી આપવી,

આવેદિપત્ર ભરવા.
 ગ.મા.ધ . બોિગ િાથેિા પત્ર યયવિારમાં બોિગ દ્વારા જે માહિતી માંર્વામાં આવે
તેમાં આચાયગશ્રીિે િાથ િિકાર આપવો.

 ાળામાં પ્રવે

મેળવેલ ધવદ્યાથીિી ીી મેિેજમેન્િ િક્કી કરે લ બકકાં RMCમાં

જમા કરવાવા આચાયગરીિે િાથ િિકાર આપવો.


ાળાિી અખબારી સ્વૈધછક યાદી તૈયાર કરવી. વતગમાિપત્ર ધપ્રન્િ, વલેકટ્રોધિક
ધમહિયાિે મોકલવી.



ાળાિા ધવદ્યાથીઅિા િતત ેત્તકયગ િમાજિેવા ધવધવિ િંસ્થાિા િંપકગ માં રિી કાયગઞ્મો
યોજવાિી જિેમત ેઠાવવી ક્ષણે ક્ષણે

ાળાન ં િધવિતા અપગણ વાતાવરણિે જીવંત

િબકત ં બિાવવા પ્રયત્તિ ીલ ક્રુતધિશ્રયી રિેત ં
-:પટ્ટાિાળા :-: િાણાહકય િત્તા :-

--- Nil ---: વહિવિી િત્તા :-

--- Nil --

ાળા

ર થવાિા િમય પિેલા એક કલાક અર્ાે અિે

ાળાિો િમય પ ૂરો

થયા બાદ એક કલાક સિીિો િમય ીરજ પર િાજર રિે ે.


િંસ્થાએ િક્કી કરે લ ર્ણવે

ીરજજયાત પિેરવાિો રિે ે.



કચેરીિે લર્તા કાયો ેપરાંત વર્ગ િીાવ અન્ય પ્રકારિી િીાવિી
જવાબદારી ધસ્વકાર ે.

 ધવધવિ િપાલો પિોંચતી કરવાિી. દા.ત. મંિળ, DFO કચેરી, ટ્રેઝરી વર્ેરે
જગ્યાએ િપાલ પિોંચતી કરવાિી રિે છે .


િંસ્થામાં ીધિિચરન ં ્યાિ રાખત ં યોગ્ય જગ્યાએ ર્ોઠવત.ં



િંસ્થા દ્વારા લેવાતી જાિેર પરીક્ષા કે ધવધવિ પરીક્ષાઓમાં આચાયગરી િોપે તે
કામર્ીરી કરવાિી રિે છે .



આચાયગશ્રી, ધ ક્ષક, વહિવિી કમગચારીઓ િોપે તે કામર્ીરી કરવાિી છે .



આચાયગશ્રીિી દે ખરે ખમાં જે કામર્ીરી િોંપાય તે ધિષ્ઠાપ ૂવગક બજાવવાિી રિે
છે .

બીજી જગ્યાએ િધવિિ કરવાિી ીરજ બજાવવાિી રિે છે .
-:િીાવ કામદાર :


ાળાિા બાથરમ-િંિાિિી િીાવ કરવી
ાળાિા ગ્રાેન્િિી િીાવ કરવી.
આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - ૪ (ધિયમ િંગ્રિ-3)
કાયો કરવા માિેિા ધિયમો, ધવધિયમો, સ ૂચિાઓ ધિયમિંગ્રિ અિે દીતરો
૪.૧

જાિેરતંત્ર અથવા તેિા િેઠળિા અધિકારીઓ અિે કમગચારીઅએ ેપયોર્
કરવાિા ધિમયો, ધવધિયમો, સ ૂચિાઓ, ધિયમિંગ્રિ અિે દીતરોિી યાદી
િીચેિા િમ ૂિા મજબ આપો. આ િમ ૂિો દરે ક પ્રકારિા દસ્તાવેજ માિે ભરવાિો
છે .

દસ્તાવેજન ં િામ / મથાળુ

:-

દસ્તાવેજિો પ્રકાર : ગજરાત મા્યધમક અિે
ેચ્ચતર

મા્યધમક

ધ ક્ષણ

બોિગ

ધવધિમય

૧૯૭૨-૧૯૭૪ િીચે આપેલા પ્રકારોમાંથી એક
પિંદ કરો.
(ધિયમો,

ધવધિયમો,

સ ૂચિાઓ,

ધિયમિંગ્રિ,

દીતરો, અન્ય)
દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

:-

ગ્રાન્િ વિ એિ કોિ ૧૯૬૫ ધ ક્ષણ અધિિીયમ
૧૯૭૨ આચાર િીંિતા ર000

યયહકતિે ધિયમો, ધવધિયમો,

:-

િરિામ-ં શ્રી એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય - રાજકોિ

સ ૂચિાઓ, ધિયમિંગ્રિ અિે

:-

મેિેજર, િરકારી પ્રેિ, ભફ્ હકલ્લાપાિે, લાલ
દરવાજા,

દીતરોિી િકલ અહિિંથી મળ ે. :- અમદાવાદ-1 િેલીીોિ િંબર :- ર44ર9ર0
ીેકિ :-

વમેવલ :-

ધવભાર્ દ્વારા ધિયમો, ધવધિયમો,
વખતોવખતિા

ધિયમોનિાર

:પ્રવતગમાિ

દર

પ્રમાણે
સચિાઓ, ધિયમિંગ્રિ અિે

કોપોરે િ દ્વારા થતા ઠરાવો.

દીતરોિી િકલ માિે લેવાિી ીી

ગજરાત માિયધમક ધ ક્ષણ િારા ધવધિયમ બક

જો િોય તો

આત િધત - ૪, (૨૦૦૧) હકિંમત રા. ર0 થી મળ ે.
આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - ૫ (ધિયમ િંગ્રિ-૪)
િીધત ઘિતર અથવા િીધતિા અમલ િંબિ
ં ી જિતાિા િ્યો
િાથે િલાિ-પરામ ગ અથવા તેમિા પ્રધતધિધિત્તવ માિેિી
કોવ યયવસ્થા િોય તો તેિી ધવર્ત
િીધત ઘિતર :૫.૧

ં  ં િીધતઓિા ઘિતર માિેિી જિાિી તેિા પ્રધતધિધિઓિી િલાિ-પરામ ગ /

િિભાણર્તા મેળવવા માિેિી કોવ જોર્વાવ છે ? જે િોય તો, િીચેિા િમિામાં આવી
િીધતિી ધવર્ત આપો.
અન. ધવયય/મદ્દો

ં  ં જિતાિી િિભાર્ીતા

જિતાિી િિભાર્ીતા

િં.

સધિધશ્ચત કરવાન ં જરરી

મેળવવા માિે િી યયવસ્થા

છે ? (િા/િા)
૧

ૈક્ષણણક ેત્તકયગ

િા

વાલી િંમેલિ

ર

બોિગ પરીણામ સિારણા

િા

વાલી િંમેલિ

3

યયવિાય માર્ગદ ગિ

િા

જીલ્લા રોજર્ાર અધિકારી

૪

ધવદ્યાથી ઘિતર

િા

સ્વૈચ્છીક િંસ્થાઓ

૫.

ાળાિો ધવકાિ

િા

મય. કોપો. તથા િામાન્ય
િભા દ્વારા

આિાથી િાર્હરકિે કયા આિારે િીધત ધવયયક બાબતોિા ઘિતર અિે અમલમાં
જિતાિી િિભાણર્તા િક્કી કરાવ છે . તે િમજવામાં મદદ થ ે.
િીધતિો અમલ
૫.ર

ં  ં િીધતઓિા અમલ માિે િી જિતાિી અથવા તેમિા પ્રધતધિધિઓિી િલાિ-

પરામ /
ગ િિભાણર્તા મેળવવા માિેિી કોવ જોર્વાવ છે ? જો િોય તો, આવી
જોર્વાવઓિી ધવર્તો િીચેિા િમ ૂિામાં આપો.

અન. િં.

ધવયય/મદ્દો

ં  ં જિતાિી

જિતાિી િિભાર્ીતા

િિભાર્ીતા સધિધશ્ચત

મેળવવા માિેિી

કરવાન ં જરરી છે ?

યયવસ્થા ?

(િા/િા)
૧.

જીવલેણ રોર્ો એવડ્ િ

િામાજજક તથા યયિિ મહકત
િેવાહકય
પ્રત િધતઓ

અણભયાિ વર્ેરે

વાલીઓ

િમાજિા વચ્ચે

િિભાર્ીદારીતા

પહરિંવાદ ચચાગ

િા

ધવચારણા

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - ૬ (ધિયમ િંગ્રિ-૫)
જાિેર તંત્ર અથવા તેિા ધિયંત્રણ િેઠળિી યયહકતઓ પાિેિા
દસ્તાવેજોિી કક્ષાઓ અંર્ેન પત્રક

૬.૧

િરકારી દસ્તાવેજો ધવ ેિી માહિતી આપવા િીચેિા િમ ૂિાિો ેપયોર્ કર ો.

જયાં આ દસ્તાવેજો ે5લધિ છે તેવી જગ્યઓ જેવી કે િણચવાલય કક્ષા, ધિયામકિી
કચેરી કક્ષા, અન્યિો પણ ેલ્લેખ કરો. (ભઅન્યોભ લખવાિી જગ્યાએ કક્ષા િો ેલ્લેખ
કરો.
અન. દસ્તાવેજિી કક્ષા

દસ્તાવેજન ં િામ

દસ્તાવેજ

ધિચેિી યયહકત

િં.

અિે તેિી એક

મેળવવાિી

પાિે છે / તેિા

લીિીમાં

કાયગપદ્ધધત

ધિયંત્રણમાં છે .

આચાયગશ્રી એકિાથ સ્કૂલ માહિતી

અરજી કરવાથી

આચાયગ

રાિિે ધવદ્યાલય

માહિતી પ્રાપ્ય

ઓળખાણ
૧
ર

સાિિીયા એમ.બી.

મ.વશ.

3

શ્રી બારિીયા જી.

સ્કલ માહિતી

---

----

મ.વશ.

મ.ધ .

આર.

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - ૭ (ધિયમ િંગ્રિ-૭)
તેિા ભાર્ તરીકે રચાયેલી બોિ, પહરયદ, િધમધતઓ અિે
અન્ય િંસ્થાઓન ં પત્રક

૭.૧ જાિેર તંત્રિે લર્તાં બોિગ ,પહરયદો, િધમતીઓ અિે અન્ય મંિળો અંર્ેિી ધવર્ત
િીચેિા િમ ૂિામાં આપો.
માન્યતા પ્રાપ્ત િંસ્થાન ં િામ અિે િરિામ.ં :-

શ્રી એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
૧૫, જકં િ પ્લોિ, િાક બંર્લો,
રાજકોિ-૧

માન્યતા પ્રાપ્ત િંસ્થાિો પ્રકાર (બોિગ , 5હરયદ, િધમધતઓ, અન્ય મંિળો) :અન્ય મંિળસ્થાધિક સ્વરાજયિી િંસ્થા
માન્યતા પ્રાપ્ત િંસ્થાિો પ્રકાર (િંસ્થાિા વયગ, ેે /મખ્ય પ્રત િધતઓ)
:-

િેરિી સખાકારી માિે ધિયમો ધવધિયમોિા આિારે કામ કરત.ં ધ ક્ષણ પર

પાિવાિો ેદે
ઉદે શ અને પ્રવ ૃવતઓ :ધવદ્યા વિે મનષ્ય અમરત્તવ પ્રાપ્ત કરે તેવા ં ભ આ યથી શ્રી એકિાથ
રાિિે ધવદ્યાલયિીસ્થાપિા ૧૯૯૧ માં કરવામાં આવી.
ખાતે સથ્યપાયે
લી
્

ાળામાં િો. ૯ થી િો. ૧૦ િા ૨ વર્ો ચાલે છે . જેમા કલ ૧૦૦ િી

ધવદ્યાથી િંખ્યા અ્યાિ કરે છે .
બજાવે છે .

િેરિા ધવકધિત જકં િ પ્લોિ

ાળામાં ૮ કમગચારી આચાયગ િહિત કમગચારીઓ ીરજ

પ્રત િધતઓ :

ાળામાં તેજસ્વી અ્યાિિી િાથો િાથ ધવદ્યાથીઓમાં વકત િત્તવ હકત

ખીલવવાિો ્યેય િાથે ધવધવિ ધવયયોિી વકત િત્તવ સપિાગ
ઓ હિન્દી, ણચત્રકામિી
્
ધવધવિ સપિાગ
ઓ, ર્ણણત ધવજ્ઞાિ ધિદ ગિ પ્રયોર્ કાયગરમમાં ધવજ્ઞાિમેળામાં
્
ભાર્ લેવો પ્રવે ોત્તિવ, બાલોત્તિવ, ધવજ્ઞાિલક્ષી પહરક્ષાઓ, િાિક સપિાગ
ઓ,
્
એવડ્ િ ધિબંિ સપિાગ
, દે ભહકત ર્ીત સપિાગ
, રક્ષગથ
ં િ, િવરાત્રી, રં ર્ોળી,
્
્
હદવાળી કાિગ , યોર્

િહિતિી સપિાગ
િી િાથે ધવિ વિતી હદિિી ેજવણી,
્

અંકો માહિતીન ં એકત્રીકરણ િસ્ત ણલણખત અંકોન ં ધવસ્ત િતી કરણ કરી માહિતીિી
આપલેિા કાયગરમો રજૂ કરવા. માન્યતા પ્રાપ્ત િંસ્થાિી ભ ૂધમકા
(િલાિકાર/િંચાલક/કાયગકારી/અન્ય) :- સ્થાધિક સ્વરાજયિી િંસ્થા
:- ધવદ્યાથીઓિા ેત્તકયગ અિે જ્ઞાિ માિે



િતત ધ ક્ષણ આપત ં
માળં  ં અિે િ્ય બંિારણ

:-

સ્થાધિક સ્વરાજયિી િંસ્થા િોવાથી

કધમશ્િરશ્રી
િેપ્યિી કધમશ્િર
િિાયક કધમશ્િર

ચિાયે
ં ૂ લા

િંસ્થાિા વિા

:-

મખ્ય કચેરી અિે તેિી

કધમશ્િરશ્રી, રાજકોિ મિાિર્રપાણલકા

ાખાઓિા િરિામા :-

મખ્ય કચેરી
આચાયગ
શ્રી એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
૧૫, જકં િ પ્લોિ, િાક બંર્લો
રાજકોિ-૧

મંિળ

વહિવિી અધિકારી

કમી િરશ્રી

જજલ્લા ધ ક્ષણાધિકારી

રાજકોિ મિાિર્ર પાણલકા રાજકોિ

મિાત્તમા ર્ાંિી ધવદ્યાલય રાજકોિ

 બેઠકોિી િંખ્યા

Nil ---

:- ---

 ં  ં જિતા બેઠકોમાં ભાર્ લવ કે છે ?

:-

--- Nil ---

 ં  ં બેઠકોિી કાયગિોંિ તૈયાર કરવામાં આવે છે ? :-

--- Nil ---

બેઠકોિી કાયગિોંિ જિતાિે ેપલધિ છે ? જો તેમ િોય તો તે મેળવવા માિે િી
પદ્ધધતિી માહિતી આપો.

:- ---

Nil ---

પ્રકરણ-૨, કલમ -૪ તથા પ્રકરણ-૮ (ધિયમ િંગ્રિ-૭)
૮.૧ િરકારી તંત્રન ં મા5

િરકારી માહિતી અધિકારીઓિા િામ, િાદ્દો અિે અન્ય ધવર્ત
માહિતી અધિકારી :અન િામ

િોદો

એિ ીોિ િંબર

ીેકિ

વમેવલ

િરિામ

-

-

એકિાથ

િી

િં.

િી.
કોિ

૧

શ્રી પાઠક

આચાયગ

૦૨
૮૧

આધ િભાઇ

મો.

ઓહીિ

૯૪૨૭૧

૨૪૪૨૯૨૦

રાિિે
ધવદ્યાલય

૭૧૨૭૮
મદદિી
ર

૧૫,

માહિતી અધિકારીઃ

સાિિીયા
એમ.બી.

મ.ધ

જકં િ
0ર૮૧

પ્લોિ, િાક

૨૪૪૨૯૨૦

બંર્લો,

૯૮૯૮૯

રાજકોિ-૧

૨૩૪૭૫
ધવભાર્ીય એપેલેિ (કાયદા) િત્તાધિકારી :
અન િામ

િોદો

િં.
૧.

એિ

ીોિ િંબર

િી િી.

કચેરી

કોિ
શ્રી

િે.

િાલાણી

કધમશ્િર

િાિેબ

(િેન્ટ્રલ
ઝોિ)

0ર81

ીેકિ

વમેવલ

િરિામ

૯૬૨૪૭ ૯૭૧૪૫

૨૨૨

rmc.commis

રાજકોિ

૦૧૧૦૨ ૦૩૭૨૦

૪૨૫

sioner@yah

મિાિર્

૮

oo.co.in

રપાણલકા

ઘર

વેસ્િ
ઝોિ,
રાજકોિ૧

પ્રકરણ - ૯
ધિણગય લેવાિી પ્રહરયામાં અનિરવાિી કાયગપદ્ધધત

૯.૧ જદા જદા મદ્દાઓ અંર્ે ધિણગય લેવા માિે કવ કાયગપદ્ધધત અનિરવામાં આવે છે ?
ગ્રાન્િ વિ એવિ કોિ, ગ. મા. ધ . િારો., ગ. મા. ધ . ધવધિમયમાં તેમજ
ધ ક્ષણ ખાતાિા પહરપત્ર હકમો અિે ઠરાવિી જોર્વાવ અનિરીિે ધિણગય
લેવામાં આવે.
૯.ર અર્ત્તયિી બાબતો માિે કોવ ખાિ ધિણગય લેવા માિે િી દસ્તાવેજી
કાયગપદ્ધધતઓ/ઠરાવેલી કાયગપદ્ધધતઓ ધિયત માપદંિો / ધિયમો કયા કયા છે ? ધિણગય
લેવા માિે કયા કયા સ્તરે ધવચાર કરવામાં આવે છે ?
પારા ૯.૧માં જણયયા ધિવાય બી.પી.એમ.િી. એકિ-૧૯૪૯િી જોર્વાવ
અિસરીિે િંચાલક મંિળ દ્વારા ધિણગયો લેવામાં આવે છે .
ધિણગય લેવા માિે િિાયક કધમશ્િર અિે િાયબ કધમશ્િર મારીત
કધમશ્િરિે મોકલવામાં આવે છે .
૯.૩

ધિણગયિે જિતા સિી પિોંચાિવાિી કવ યયવસ્થા છે ?
ધિણગયિી લેણખત જાણ િંબધં િતિે િપાલ દ્વારા મોકલવાિી યયવસ્થા છે .

૯.૪ ધિણગય લેવાિી પ્રરીયામાં જેિા મંતયયો લેવાિાર છે તે અધિકારીઓ કયા છે ?
આચાયગ - િિાયક કધમશ્િર - િાયબ કધમશ્િર - કધમશ્િર
૯.૫ ધિણગય લેિાર અંધતમ િત્તાધિકારી કોણ છે ?
કધમશ્િર અિે જજલ્લા ધ ક્ષણાધિકારીશ્રી
૯.૬

જે અર્ત્તયિી બાબતો ૫૨ જાિેર િત્તાધિકારી બરા ધિણગય લેવામાં આવે છે તેિી
માહિતી અલર્ રીતે િીચેિા િમ ૂિામાં આપો.

રમ િંબર
જેિા પર ધિણગય લેવાિાર છે તે ધવયય
માર્ગદ ગક સ ૂચિ/હદ ાધિદે

જો કોવ

ભરતી, NOC, બિાલી, ગ્રાન્િ સ્કોલર ીપ
વખતો વખતિા ધિયમોિે આિીિ

િોય તો
અમલિી પ્રહરયા

ધિયમાનિાર હકમન ં પાલિ

ધિણગય લેવાિી કાયગવાિીમાં િંકળાયેલ

મયધિિીપલ કધમશ્િરશ્રી રાજકોિ

અધિકારીઓિો િોદ્દો

મિાિર્રપાણલકા

ેપર જણાવેલ અધિકારીઓિા િંપકગ

(૧) રાજકોિ મિાિર્રપાણલકા રાજકોિ

અંર્ેિી માહિતી

કધમશ્િર
(ર) જજલ્લા ધ ક્ષણાધિકારીિી કચેરી રાજકોિ - જજલ્લા ધ ક્ષણ ભવિ
(3) શ્રી એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય રાજકોિ –
આચાયગ

જો ધિણગયથી િંતોય િ િોય તો, કયાં

અદાલતિા આંર્ણે

અિે કેવી રીતે અપીલ કરવી ?
આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - 10
અધિકારીઓ અિે કમગચારીઓિી માહિતી-પધસ્તકા
(િીરે કિરી)
મા્યધમક ધવભાર્

રમ િં.

િામ

િોદ્દો

૧

શ્રી પાઠક આ ીિભાઇ િી.

આચાયગ

ર

ક. બારિીયા ર્ીતાબેિ આર. (માિદ વેતિ)

મદદ. ધ ક્ષક

3

શ્રીમતી રાવલ ધ લપાબે
િ એિ. (માિદ વેતિ)
્

મદદ. ધ ક્ષક

૪

શ્રી જોયી િી. પી. (માિદ વેતિ)

મદદ. ધ ક્ષક

૫

ધિિરા ભારતીબેિ

૬

ભટ્ટ મકે

પી.

૭

ટન્જારીયા

૮

ર્ૌરીબેિ પઢીયાર

ૈલે

મદદ. ધ ક્ષક
મદદ. ધ ક્ષક

િી.. (કાયમી)

પટ્ટાવાળા
પાણીવાળા

પ્રકરણ - 11 (ધિયમિંગ્રિ-10)
ધવધિયમોમાં જોર્વાવ કયાગ મજબ મિેિતાણાિી પદ્ધધત િહિત દરે ક અધિકાર અિ
કમગચારીિે મળત ં માધિક મિેિતાૂં
રમ

િામ

િાદ્દો

િં.

માધિક
મિિતાૂં ં

વળ

દાખલ તારીખ

ધવધિમયમાં
જણાયયા મજબ

તર

મિેિતાૂં ં િક્કી

/

કરવાિી કાયગ

વળ

પ્િધત

તર
ભ
થ્થ
૧

શ્રી પાઠક આ ીિભાઇ િી (કાયમી)

આચાયગ

૪૩૦૦૦

-

૦૪-૦૪-૨૦૧૩

ર

ક. બારિીયા ર્ીતાબેિ આર.

મદદ.

૧૬૫૦૦

-

૧-૦૭-૯૩

(માિદ્ વેતિ)
3
૪

ધ ક્ષક

શ્રીમતી રાવલ ધ લ્પાબેિ એિ.

મદદ.

(માિદ્ વેતિ)

ધ ક્ષક

શ્રી જોયી િી. પી.

મ.ધ ક્ષ

િીિરા ભારતીબેિ

મ.ધ ક્ષ

કોપોરે િ ચકવે
છે .

૧૬૫૦૦

-

૧-૦૭-૯૪

કોપોરે િ ચકવે
છે .

૧૬૫૦૦

-

ર-૮-0૮

ક
૫

પેમન્ે િ

કોપોરે િ ચકવે
છે

૪૫૦૦૦

૧-૮-0૮

પેમન્ે િ

૨૧/૫/૨૦૧૫

પેમન્ે િ

૨૯-૧૨-૯૩

પેમન્ે િ

૧૧-૦૬-૨૦૧૪

પેમન્ે િ

૧-૬-૯૯

કોપોરે િ ચકવે

ક
૬

સાિિીયા એમ.બી.

મ.વશ.

૪૮૦૦૦

૭

ટન્જારીયા

પટ્ટાવા

૩૦૦૦૦

લ
ૈ ે

િી, (કાયમી)

30

ળા
૮

ભટ્ટ મકે

પી.

મદદ.

૪૫૦૦૦

ધ ક્ષક
૯

ર્ૌરીબેિ પઢીયાર

પાણીવા
ળા

ર૫0

-

છે

કધમં િર
આર.એમ.િી.
્

િાયબ કધમં િર
(બી)
્

િિાયક કધમશ્િર (એિ.)

આચાયગ

મદદ. ધ ક્ષક

કલાકગ

પટ્ટાવાળા

પાણીવાળા

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ-1ર (ધિયમિંગ્રિ-11)
પ્રત્તયેક િંસ્થાિે ીાળવેલ અંદાજપત્ર કોપોરે િ દ્વારા ીાળવાયેલ વયગ ૨૦૧૭-૧૮
બજેિ

બજેિ િદર

િંજ્ઞા

હિિાબી

હિિાબી

પ્રત િધત્ત

પ્રત િધતિા

સ ૂણચત

મંજર

છૂિી

છે લ્લા

િંજ્ઞા

િદર

કાયગિી

અંતિી

રકમ

થયેલ

કરે લ

વયગન ં

તારીખ

તારીખ

રકમ

રકમ

ખચગ

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૭.૬૬

૧૭.૬૬

---

૭.૩૫

ર

3ર૦૫

પર્ાર

30૧00

પર્ાર

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

3ર0૫

િાદીલવાર

3૪000

િાદીલવાર

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૩.૦૦

૧૩.૦૦

---

૦.૪૫

3ર0૫

િે લીીોિ

3૪૧00

િે લીીોિ

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૨.૪૫

૨.૪૫

---

૦.૧૮

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૩.૨૫

૩.૨૫

---

૧.૯૧

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૦.૦

૦.૦

---

૦

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૧૧.૯૦

૧૧.૯૦

---

૧.૦૪

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૩૦.૮૦

૩૦.૮૦

---

૦.૦૨

ખચગ

ખચગ

3ર0૫

મકાિ ભાડ

3૫ર00

3ર0૫

વમારત

3૮ર0૪

મરામત

મકાિ ભાડ
ાળા
મકાિ
મરામત

3ર0૫

િાંસ્કિ ધતક

૫૭૪0૮

પ્રત િધત
3ર0૫

િાિિ

િાંસ્કિ ધતક
પ્રત િધત

૬૧000

િાિિ

િામગ્રી

િામગ્રી

અિે

ીિીચર

કોમપિર

કોમપિર

ખરીદી

ખરીદી

પિરકારશ્રી તરીથી ગજરાત ધ ક્ષણ અનદાિ િિાયકિા િવા ધિયમો મજબ ૧ થી ૧0
વર્ગિી

ાળાિે માધિક રા. ૨૪૦૦ બે વર્ગ માિે × ૨૪૦૦ × ૧૨ માિન ં ૫૭૬૦૦ િી

ગ્રાન્િ મળવા પાત્ર થાય છે . જેમા ૬૫% િેિ િેઠળ

ાળાકીય જરરીયાતો પ ૂણગ કરવી

અિે તે અંર્ેિો ખચગ કરવો. અિે ૩૫% િા િેિ િેઠળ મકાિભાિાિી રકમ જમા કરાવી
અિે જે રકમ િરકારશ્રી તરીથી ચાર િપ્તામાં ગ્રાન્િિી ીાળવણી થાય છે . જેમા ધિયમ
મજબ થતી કપાતો અિે ીી પરત લેવામાં આવે છે .
આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકો

પ્રકરણ - ૧3
(ધિયમ િગ્રિ – ૧ર)
િિાયકી કાયગરમોિા અમલ અંર્ેિી પદ્ધધત
િીચેિા િમ ૂિા મજબ માહિતી :૧.

કાયગરમ યોજિાન ં િામ

:

િમાજ કલ્યાણ તરીથી ધ ષ્યત િધત્ત
ર.

કાયગરમ યોજિાિો િમયર્ાળો એક વયગ

:

3.

કાયગરમિો ેદ્દે

:

ધવદ્યાથીઓિે આધથિક મદદરપ
૪.

કાયગરમિા ભૌધતક અિે િાણાકીય લક્ષયાંકો

:

િરકારશ્રીિા ધિયમ મજબ
પ.

લાભાથીિી પાત્રતા

:

ાળામાં અ્યાિ
૬.

લાભ અંર્ેિી પ ૂવગ જરહરયાતો

:

૭.

કાયગરમિી લાભ લેવાિી પ્િધત

:

ીોમગ ભરવા ધિયાનિાર
૮.

કાયગરમમાં આવેલ લાભિી ધવર્ત

:

િરકારશ્રી દ્દાગ રા વખતોવખત મળતી
ધ ષ્યત િધત
૯.

અરજી કયા કરવી કે અરજી કરવા માિે

કચેરીિાં કોિો િંપકગ કરવો
ાળાિા આચાયગ દ્દારા

:

૧0.

અરજી ીી લાગ િથી પિત ં

:

૧૧.

અન્ય ીી

:ીી િથી

૧૨.

અરત્ત ્ પત્રકિો િમ ૂિો

:િરકારશ્રીિા િમ ૂિા મજબ

૧૩.

ણબિાણોિી યાદી

:

આવકિો દાખલો
માકગ ીિિી િકલ
િોકિરિા િિીીીકેિ (અંપર્ માિે )
૧૪.

પ્રહરયાિે લર્તી િમસ્યાઓ અંર્ે કયાં િંપકગ કરવો. :
િમાજકલ્યાણ અધિકારી - રાજકોિ

૧૫.

ેપલધિ ધિધિિે ધવર્તો ચેક દ્દારા ખાતામાં જમા થયા બાદ િમાજકલ્યાણ
અધિકારી ધવદ્યાથીિે આપી દે વામાં આવે છે .
રાજકોિ.

૧૬.

િીચેિા િમ ૂિામાં લાભાથીઓિી યાદી

ક્ર્મિં. લાભાથીન ં િામ

િિાયકી

માતા-

પિંદર્ીિો િરિામ ં

રકમ

ધપતા

માપદંિ

વાલી
૧.

લઘમધત

૪૦૦/-

આવક

આવક

િમાજ કલ્યાણ

મયાગદા

મયાગદા

૬, બહમાળી
ભવિ, રાજકોિ.

ર.

િા.

3.

ૈ. પ. વર્ગ

૪૦૦/-

“

“

“

અન્ય પછાત

૪૦૦/-

“

“

“

૪.

અન. જાધત

૧૫૦૦/- “

“

“

૫.

અંપર્

૧૫૦૦/- “

“

“

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - ૧૪ (ધિયમિંગ્રિ - ૧3)
તેણે આપેલ રાિતો, પરધમિ કે અધિકિધત મેળવિારિી ધવર્તો
િીચેિા િમ ૂિા મજબ માહિતી આપો.
કાયગરમન ં િામ

:

પ્રકાર

:

ેદ્દે

:

િજક્ક કરે લ લક્ષયાંક

:

પાત્રતા

:

પાત્રતા માિેિા માપદંિો

:

પ ૂવગ જરહરયાત

:

લાભ મેળવવાિી પધ્િત

:

લાગ પિત ં િથી.

રાિત / પરધમિ / અધિકિતિી િમય મયાગદા :
અરજી ીી

:

અરજી િો િમ ૂિો

:

ણબિાણોિી યાદી

:

ણબિાણોિો િમ ૂિો

:

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - ૧૫ (ધિયમિંગ્રિ - ૧૪)
કાયો કરવા માિે િકકી કરે લા િોરણો
ધવધવિ પ્રત િધતઓ / કાયગરમો િાથ િરવા માિે
ધવભાર્ે િકકી કરે લ િોરણોિી ધવર્તો આપો.
(1)

ાળાકીય પ્રત િધતઓિી યાદી

:

સ્વૈધચ્છક િંસ્થાઓિો િિયોર્

(ર)

ધવિ વસ્તી હદિિી ેજવણી

:

જેમ કે પ્રેક્ષા ્યાિ માિે ‘લાવ’

(3)

સ્વાતંર્ય ય હદિિી ેવજણી

:

ધવજ્ઞાિ જાણકારી - લોકધવજ્ઞાિ

ધવવેકાિંદ જન્મજયંધત

:

કારીર્ર ેદ્યોર્ માિે -

કેન્દ્દ
(૪)

આવ.િી.આવ.
(૫)

િરધવ કં ર મિારાજિી પણ્યધતથી

:

લઘેદ્યોર્ ધિર્મ

(૬)

ધ ક્ષક હદિિી ેજવણી

:

બકક દ્દારા

(૭)

વાલી િંમેલિ

:

એલ.આવ.િી.

(૮)

િાર્ોર પણ્ય તીધથિી ેજવણી

:

જજ. ેદ્યોર્ કેન્દ્દ

(૯)

ધવિ ાંધત /ઓઝિો હદિિી ેજવણી :

(૧0) સ્વ. ધવરમ િારાભાવ જન્મ જયંધત

રાષ્ટ્રીય

ાળા

:

ગિિેદ્યોર્ જીવિ

:

પં  ણચહકત્તિા કેન્દ્દ

(૧૧) સ્વ. મેઘાણી જન્મ જયંધતિી ેજવણી
પં  રોર્ ધિવારણ
(૧૨) િંઘ હદિ / માિવ અધિકાર હદિ
(૧૩)

હિદ હદિિી ેજવણી

(૧૪) પ્રજા િતાક હદિિી ેજવણી

:

મરઘા બતકા ેછે ર

:

િેરી પ્રોિેકિ - ર્ોપાલ િેરી

:

એવિઝ ધિવારણ - જજલ્લા હન્િર

ેદ્યોર્
(૧૫) ર્ાંિી /

ાસ્ત્રી જન્મમ જયંધત

:

ાળા પાવગતી દે વી

(૧૬) ધવિ પયાગવરણ હદિ

:

લાવી દ્દારા

(૧૭) હિન્દી હદિિી ેજવણી

:

આરોગ્ય ચકાિણી - ધવધવિ

િોકિરો
(૧૮) િરદાર 5િે લ જન્મ જયંધત

:

(૧૯) ધવિ વિ હદિિી ેજવણી

:

યોર્ ધવદ્યા - આ ારામ યોર્ કેન્દ્ર

(૨૦) રક્ષાબંિિિી ેજવણી

:

(ર3)

:

ગર પ ૂણણિમાિી ેજવણી

કેન્િર રોર્ - કેનિર
ધિદાિ કેન્દ્ર
્

(ર૪) રાષ્ટ્રીય ેજાગ િંરક્ષણ હદિ

:

પસ્તક પ્રેમ - પસ્તકાલય

(ર૫) રોતાજી જન્મ જયંધત

:

ધલિબકક

(ર૬) કધવ કલાપી જન્મજયંધત

:

થેલેિેમીયા િે સ્િ

(ર૭) ધવિગ્રાિક સરક્ષા હદિ

:

વકો કલબ - ર્ાંિીિર્ર

(ર૮) બાલોત્તિવ

:

(30) રમત-ર્મત મિોત્તિવ

:

પતંર્ મિોત્તિવ

:

વાલી મંિળ ્વારા પ્રત િધતઓ

- એમ. િી.એ. (મિિગ િીચિગ એિો.)
માત િમંિળ ્વારા પ્રત િધતઓકરાવવી
-

ાળાકીય િંચાલિ મંિળ

- ધવદ્યાથીઓન ં મંત્રી મંિળિી રચિા
- વેપારીઓ અિે િંસ્થાઓિો િિયોર્
- િંચાલક મંિળ ્વારા િિયોર્
- ધિદાિ કેમપ - િોકિરોિો િ્યો
િોંિ

:આ પ્રત િધતઓમાંથી

ાળાિી અનકળતા મજબ જ ર્ોઠવવામાં આવતી િોય છે .

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - 1૬ (ધિયમિંગ્રિ - 1૫)

વીજાૂંરપે ેપલધિ માહિતી

વીજાૂંરપે ેપલધિ ધવધવિ યોજિાઓિી માહિતી ધવર્તો આપો.
(૧)

કોમપ્યિરિો ેપયોર્

(૨)

ાળા તમામ િેિા

(3)

વ-મેવલ એડ્રેિ

(૪)

વેબિાવિ / વન્િરિેિ કિેક િ

(૫)

વેબિાવિ ેભી કરવી

(૬)

િી. િી. અિે ીલોપી ્વારા

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

પ્રકરણ - ૧૭ (ધિયમિંગ્રિ - ૧૬)
માહિતી મેળવવા માિે િાર્હરકોિે ે5લ્ય િવલતોિી ધવર્તો
૧૭.૧ લોકોિે માહિતી મળે તે માિે ધવભાર્ે અપિાવેલ િાિિો, પદ્ધધતઓ અથવા
િવલતો જેવી કે,
કચેરી ગ્રંથાલય

આ અંર્ેન ં પસ્તક ગ્રંથાલય મા. ધ .
વન્ચાર્જ ક. બારિીયા . આર. પાિેથી મળ ે.

િાિક અિે

ો

વતગમાિપત્રો
પ્રદ ગિો
િોહિિ બોિગ

ાળાિા િોિીિ બોિગ ેપર જોવા મળ ે.

કચેરીમાં રે કાિગ ન ં ધિહરક્ષણ

જાિેર બોિગ ઘવારા
સ ૂણચત
્

દસતાવે
જોિી િકલો મેળવવાિી ્

અરજી કરવી.

પઘિધત
અરજી કરવી.
્

-

ધિયત ીી ભરવાિી રિે .ે

ેપલભય
્ મફ્ધત ધિયમ િંગ્રિ

-

ગ્રાંિ વિ કોિ ૧૯૭૨ રા. ર0/-

મેળવવાન ં સથાિ
્

:

ચોથી આત િધત (ર00૧)

ગ. મા. ધ . બોિગ 10, બી જૂિા િણચવાલય

પાિે, ર્ાંિીિર્ર.
-

િરકારી પ્રેિ, ભદ્ર લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૧, વેબિાવિ કયાગ બાદ
જાિેર ખબરિા અિા િાિિો
-

વતગમાિ પત્રો

-

પેમપલ
્

-

ધત્રમાિીક મખપત્ર દ્દારા

રાજકોિ મિાિર્રપાણલકા િંચાણલત
શ્રી એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય રાજકોિ
અધિકાર પત્ર અન્વયે ધિકાલિી

ાળા િી.વ.ઓ

ધિકાલિી િમય મયાગદા
ક્ર્માંક

ધવર્ત

ધિકાલ કરવા આપેલ

જજલ્લા

િમય

ધ ક્ષણાધિકારી ધ ક્ષણકધમશ્િર
કચેરી

૧.

િોકરી જોિી આપ ્ વાિા કેિ

ર.

જી.પી.એી. પે ર્ી / અંર્ત
ેપાિ

આખરી

ેપાિ

િી

ેચ્ચ
કચેરી કક્ષા

હદવિ – ૧૫

હદવિ – ૧૫

હદવિ ર0

હદવિ - 3

હદવિ – ૧૦

--

અરજીઓ

--

3.

િંસ્થાઓ અંર્ેિી ીરીયાદ

હદવિ - ૭

હદવિ - ર0

૪.

રિેમરાિે ધિમૂંકં િી દરખાસ્ત

હદવિ - 30

હદવિ - ર0

૫.

પર્ાર ધિિાગ રણ કેિો

હદવિ – ૧૫

હદવિ - ર0

હદવિ - 30

૬.

જથ વીમા દાવાઓિો ધિકાલ

હદવિ - ૭

હદવિ – ૧૫

--

૭.

કમગચારીઓિા પર્ાર ધિવાય

હદવિ - ૭

હદવિ - 30

--

અન્ય બીલો જેવા કે મેિીકલ
રીએમબિગમેન્િ

રજાઓન ં

રોકિમાં

એરીયિગ

ણબલો,

રપાંતર
પે ર્ી

પર્ાર

અિે

અન્ય.

૮.

સ્વેધચ્છક

ધિત િધત

અંર્ેિી હદવિ - ૭

હદવિ - ર0

૯.

અરજી

હદવિ - ૭

જન્મ તારીખ સિારવા અંર્ેિી
દરખાસ્તો
૧૦.

હદવિ - ૭

હદવિ - 30

હદવિ - ર0

હદવિ - ર0

મત્તિ યિા હકસ્િામાં૧માિિી

પેન્િિ કેિો

અંદર ધિત િધતિી તારીખ

હદવિ – ૧૫

૧ વયગ
૧૧
૧૨.

પ્રવે

હદવિ - ૭

અંર્ેિી અરજીઓ

ાળાિા

હદવિ - ૭

રજીસ્િરોમાં

ધવદ્યાથીઓિા

િામ,

જન્મ

૧3.

હદવિ -૧0

હદવિ - 30

અરજી
ેચ્ચતર

મા.

ાળાઓિા

ધવદ્યાથીઓિા

માવગ્રે િ,

િિી.

પ્રોધવઝિિા

પ્રવે

અથવા

હદવિ - 3
હદવિ - ૭

હદવિ - ૭

ાળાિા ધવદ્યાથીિે એલ.િી.
જન્મ

હદવિ - ૭

-

તારીખિોદ

દાખલો

૧૭

હદવિ-30

અંર્ેિી અરત્ત ્

આપવા

૧૬

--

હદવિ-30
ાળા ઓ ધવર્િ િાર્રીકોિી

૧૫.

--

હદવિ - પ

તારીખ, અિક વર્ેરે ીેરીાર

૧૪.

હદવિ ૧૫

અિામત

િીધતિો

અમલ

બેિાર ૧૬(૪) િારા કલમ 30
રોસ્િર પોવન્િ મજબ
ાળાકીય અનદાિ

-

વખતો વખત થતી ભરતી
વખતે રો.પો. પ્રમાણે
ધિયમાનિાર
ચાર િપ્તામાં ગ્રાન્િમળે .

3 માિ

૧૮

માધિક દર મહિિે બે
ાળાકીય ીી
પ્રવે

વખત

ીી - ર5 રા.

જિ િવેમબરમાં લેવામાં

િત્ર ીી - ર5 રા.

આવે.

માધિક ીી ર5 રા.
૧૯

પ્રવ ે મયાગદા િમગજાધત કે
ાળાકીય પ્રવે ન ં વિેલા તે
પિેલાિા િોરણે એક વર્ગદીઠ

ર0

વધમાં ૬0 ધવદ્યાથીિે િમાવે
ાળાકીય

કિોિીઓ

લીંર્ િે ્યાિમાં રાખ્યા
વર્ર ૩૧.૫ સિી પ્રવે
જલાવ - દરવયેપ્રવે

ધિદાિ િમયે ઓકિોબરિવેમબર

કિોિી - િો. ૯ િત્રાંત કિોિી જાન્યઆરીીેબર
્ આરી

મોકિેસ્િ –રધપ્રલીમિરી પહરક્ષા એધપ્રલ િપ્િે મબર હિિેમબર 30 હદવિ
એિ.એિ.િી. ધપ્રણલ.ર વાધયિક
ર૧

કિોિી
પ્રોજેકિ રજૂ કરવા
(૧) પ્રથમ
(૨) બીજો
પયાગવરણ પ્રોજેકિ

રર

એિ. એિ. િી. િી પરીક્ષા ીી

ીેબર
્ આરી
પરીક્ષા ીી ૧૭૫ આવેદિ
પત્ર ીી ૧૫0 ગણ5ત્રક
ર0 પ્રાયોણર્ક ર0

આચાયગ
એકિાથ રાિિે ધવદ્યાલય
રાજકોિ

