રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત

શ્રી મહારાણી િક્ષ્મીબાઈ કનયા દ્યાિય
ભકિતનગર સટે  શન પાસે, ટાગોર માગગ,
રાજિોટ-ર. ફોન નં. ર૪૬૩૧૩૮

માકિતી (મેળવવાના) અધિિાર

અધિધનયમ-ર૦૦૫
ર૦૧૭ - ર૦૧૮
િલમ - ૪ મુજબની માકિતી

૫રરરૂ૫
સંગઠનની દ્ગતો કયો અને ફરજો
(૧)

જાિે રતંત્ર ઉદ્દે શ / િે ત ુ

:-

શાળામાં ધવદ્યાર્થી ધશક્ષિ

(ર)

જાિે ર તંત્રનું ધમશન

:-

િે ળવણીના સવરૂપે સમધ્ૃ િ ધશક્ષણ દ્વારા ખરા
અર્થગમાં સમાજનુ ં ઘડતર િરવા ધવદ્યાર્થીઓને
આત્મ ધનભગર બનાવીને સમાજનો યો્ય બળ પુરૂ
પાડે  તેવા સાચા નાગકરિ બનાવવા.

(૩)

જાિે ર તંત્ર

:-

ટુંિો ઈધતિાસ અને રચનાનો સંદભગ
સર્થા૫ના :- ૧૯૭૮ િનયા િે ળવણી અર્થ શાળાની
સર્થા૫ના િોરણ ૯ ર્થી ૧ર માં ૨૪૦ ધવદ્યાર્થીનીનો
અભયાસ ચા ુ ૧

ઈ. આચાયગ-૧ માધ્યધમિ-૩

ઉ.મા.-૪, કુલ-૧૦, િે ડ િલાિગ -૧, જુ-િલાિગ -૧,
કુલ-ર િલાિગ , ૧-પટ્ટાવાળા ફરજ બજાવે છે .
(૪)

જાિે ર તંત્રની ફરજો

:-

ધવદ્યાર્થીઓના

શૈક્ષણણિ,

સામાજીિ

ઉત્ર્થાનની

પ્રવ ૃધતઓ િરવી િોમવિગ માં િરાવવી.

(૫)

જાિે ર તંત્રના રાજય ધવનામિની િચેરી વગેરે  પ્રદે  શ જજલલા વગેરે  સતરનો
સંસર્થાગત માળખો આલેખ

---- DEO િચેરી - ઉચ્ચ ધશક્ષણ િચેરી ગાંિીનગર
શાળા - ---- િધમશ્નરની મિાનગર પાણલિા મંડળ
---- સણચવશ્રી / ગુ. મા. બોડગ િો-૧૦,
િો-૧ર
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(૬)

જાિે ર તંત્ર દ્વારા આ૫વામાં આવતી
સેવાઓની યાદી સકિત સંણક્ષપ્ત ધવવેચના
ધવદ્યાર્થીઓ

-- ઉત્કૃષ્ઠ શ ધશક્ષણ
-- યો્ય માગગદશગન
-- િે કરયર અને ગાઈનડસ
-- મેકડિલ સવાસ્યની માકિતી
-- ધવધવિ ૫કરક્ષાલક્ષી માગગદશગન
-- સાવગધત્રિ ધવિાસ

(૭) જાિે ર ક્ષેત્રની અસરિારિતા
માટે  િાયગદક્ષતા દ્વારા લોિો
પાસેર્થી સેવાની અપેક્ષા
:-

પી.ટી.એ. દ્વારા લોિ સિિાર મેળવી ધવધવિ
સંસર્થાના

સર્થવારે 

યો્ય

ઉત્કૃષ્ઠ શ

ધશક્ષણના

િાયગક્રમો યોજવા

(૮)

લોિ સિયોગ માટે  ની ગોશવણ અને પધ્િધત A.T.A. P.T.A. ની રચના દ્વારા
ધવદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, િમગચારીઓ માટે  સંરચના

(૯)

સેવા આ૫વાના દે  ખરે  ખ અને તેના ધનવારણ માટે  ઉ૫લબ્િ તંત્ર

(૧૦) શાળાનો સમય

:-

:-

ઓ૫ન ફકરયાદ બુિ

:-

અણભપ્રાય બુિ

:-

ફકરયાદ પેટી

સવારે  ૬/૫૦-૧/ર૫ ર્થી ૧ર/૪૫
(રજાનો કદવસો ધસવાય)
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પ્રિરણ - ૩ ધનયમ સંગ્રિ-ર
અધિિારી - િમગચારીઓની સતા અને ફરજો

શાળાના વડાનો િાદ્દો :- આચાયગ

-: ્હી્ટી સત્તાઓ :(૧)

સમગ્ર શાળાનુ ં સંચાલન િરવુ ં

(ર)

વાલીઓને તેમના બાળિોને શાળામાં ધનયધમત િાજરી આ૫વા પ્રેરવાની
જવાબદારી

(૩)

શાળાના સમય૫ત્રિ મુજબ તાસ લેવડાવવાની ધનરીક્ષણ િરવાની જવાબદારી.

(૪)

શાળાના તમામ િમગચારીઓને ૫ત્રિો, રે  િોડગ ની યો્ય જાળવણી ર્થાય તેની
જવાબદારી

(૫)

ધવદ્યાર્થીઓ વાલીઓ વચ્ચે આધત્મય સેત ુ બની યો્ય માગગદશગન પુરૂ પાડશે.

(૬)

શાળાની તમામ નાણાિીય જવાબદારીના આખરી સત્તાિીશ દા.ત. બીલોમાં
પ્રધતિસતાક્ષર, ગ્રાનટ, ફી વસુલી વગેરે .

(૭)

શાળા છોડયાના પ્રમાણ૫ત્ર, જનમ તારીખના દાખલા વગેરે માં સિીની અબાધિત
સત્તા.

(૮)

સમગ્ર સકુલના કિતમાં તિધતમ ધનણગય લેવો િોઈ૫ણ પ્રશ્ન િોય તેમા.

(૯)

શૈક્ષણણિ વર્ગના પ્રારં ભે વગગવાર ધવર્યવાર શૈક્ષણણિ આયોજન િરી તે પ્રમાણે
િામ િરાવવુ.ં

(૧૦) મંડળ તરફર્થી મળતા સ ૂચનો આદે  શોનુ ં પાલન િરવુ ં િરાવવુ.ં
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(૧૧) ધશક્ષિ િધમશ્નર અને બોડગ તરફર્થી મળતી સ ૂચનાઓની અમલવારી િરવી.

-: નાણાકીય સત્તાઓ :- (દ્દનમય સરહત) :(૧)

મંડળ દ્વારા આચાયગને સોંપાયેલા શાળાના તમામ પ્રિારના નાણાંકિય વ્યવિારો
માટે  મંડળને પ્રવતગમાન ધનયમોને આધિન જવાબદારી.

(ર)

તમામ પ્રિારની સિોલરશી૫, ફ્રીશી૫, જરૂરી મંજુરી મેળવાશે. ધનયત સમયમાં
બીલો બનાવી જે તે અધિિારીને મોિલી નાણા શાળામા આવ્યે તુરંત કુિવં ુ ં
િરશે.

(૩)

દરે  િ ધવદ્યાર્થીઓ પાસેર્થી ફી ઉઘરાવવી વ્યવસર્થા સમયસર ભરવાની વ્યવસર્થા
િરવી.

(૪)

બોડગ ની ૫રીક્ષા ફી સવીિારશે. શાળાના બોડગ ના આવેદન૫ત્રોની ચિાસણી
વ્યકિતગત િરવી સણચવશ્રી ગુ.ફ મા. બોડગ ને સમયસર ૫િોંચતા િરવા ફીનો
કિસાબ રજૂ િરવો.

(૫)

િમગચારીના લોનો, ઈજાફા, ૫ગાર, વગેરે  નાણાિીય િાયગવાિીમાં યો્ય િરવુ.ં

(૬)

શાળાના િમગચારીના પ ૂરવણી બીલો રજુ િરવા.

(૭)

ધશક્ષણાધિિારી તરફર્થી સુચવાયેલ વસુલાત િરી રીિવરી સત્વરે  કુિવં ુ ં િરવુ.ં

(૮)

રોજમેળ તૈયાર ર્થાયે દરરોજ અ૫ટુડે ટ રાખી તેમાં ખરાઈ િરી પ્રધત િસતાક્ષર
િરવા.

(૯)

ખાતાના ઓકડટની િઈબઈ ઓકડટ, ઉ.ધશ. િધમશ્નરશ્રીના ઓડીટની ધનભાવણી
િરવી.

(૧૦) વાધર્િિ તિદાજ૫ત્રો રજુ િરવા, ધનભાવવા.
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-: આચાયયની ફરજો :(૧)

વગગ િે  વગોમાં વ્યકિતગત ધશક્ષણ મળી રિે  તે માટે  વખતો વખત સરિાર, બોડગ
દ્વારા મોિલાતી સ ૂચનોનું પાલન િરવુ,ં િમગચારીને માગગદશગન આ૫વુ.ં

(ર)

શાળાના પ્રત્યેિ ધવદ્યાર્થીઓના અસરિારિ ધશક્ષણ માટે  સંપ ૂણગ જવાબદારી અદા
િરવી.

(૩)

આયોજન મુલયાંિન માટે  ધવસત ૃત યો્ય માગગદશગન પુરૂ પાડવુ.ં

(૪)

તમામ વગગખડં ોમાં સુયો્ય ધશક્ષણ વ્યવસર્થા, ધવદ્યાર્થીઓને ઉ૫લા વગગની
બઢતી, પરીક્ષાનું આયોજન, સંચાલન, ધનયતિાલીન િે  અવાર નવાર પરીક્ષા
લેવાતી િોય તેન ું આયોજન અમલ.

(૫)

રજાના રીપોટગ માં પ્રધતિસતાક્ષર િરવા, સધવિસ બુિમાં ઉિારવા, ઉમેરવા સુચના
આપવી.

(૬)

િે નડબુિ, વિગ બિુ , લોગબુિ વગેરે  ચિાસવી યો્ય ઉ૫યોગ માટે  પ્રેરવા.

(૭)

પ્રધશક્ષણના વગોમાં ઉપધસર્થત સફળતા માટે  ના પ્રયત્નો.

(૮)

વગગધશક્ષિ મારફત ધવદ્યાર્થીનીના સતત સં૫િગ માં ઉ૫ચારાત્મિ ધશક્ષણ ઉજવળ
તેજધસવ છાત્રોનું સતત મુલયાંિન માગગદશગન.

(૯)

િમગચારીની સેવાપોર્થી ધનભાવવી પ્રધતિસતાક્ષર િરવા.

(૧૦) તમામ પ્રિારના કિસાબો સમજવા લખવા વિીવટી તિધતમ સત્તાઓ.
(૧૧) ધશક્ષિોનો ખાનગી અિે વાલ લખવો રજુ િરવો.
(૧ર) િો.૧૦/૧રની પરીક્ષા, તેની ફી તર્થા ણલધવિંગ સકટિફીિે ટની સંપ ૂણગ જવાબદારી
(૧૩) મંડળ તરફર્થી સોં૫વામાં આવતી તમામ ફરજો
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-: ધશક્ષિો :વિીવટી સત્તાઓ

:- --

Nil---

નાણાિીય સત્તાઓ

:- --

Nil---

ફરજો :(૧)

પોતાના ચાર્જમાં રિે તા તમામ ધવદ્યાર્થીઓના અસરિારિ ધશક્ષણ માટે  મ ૂળભ ૂત
જવાબદારીઓ.

(ર)

શાળામા િાજર રિી ધશક્ષણ િાયગ િે  વગગની િામગીરી પર પોતાનુ ં ધ્યાન આપશે.

(૩)

માસના છે લલા કદવસે આચાયગની સ ૂચના અનુસાર માસના તિધતમ પત્રિો ભરશે.

(૪)

ધવદ્યાર્થીઓની િાજરી ધનયધમત પ ૂરવી, લોગબુિ લખવી, સી.એલ. િે . અનય
રજાના કરપોટગ સમયસર િાયાગલયમાં જમા િરાવવા.

(૫)

દરે  િ વગગમાં વગગધશક્ષિ ફી ઉઘરાવશે જે આચાયગશ્રીને આ૫શે જે િાયાગલય દ્વારા
આચાયગશ્રી જે તે શાખામાં જમા િરાવશે.

(૬)

આચાયગશ્રીની સુચનાનો સખ્ત ૫ણે અમલ િરવો ધવદ્યાર્થીઓને ધવજ્ઞાનલક્ષી
માકિતી આ૫વી. શૈક્ષણીિ, સામાજીિ, સાંસકૃધતિ િાયગક્રમમાં સેવાઓ આ૫વી.

(૭)

શાળાની ધવધવિ પ્રવ ૃધતઓ ધનયતિાલીન સવરૂપે પ ૂણગ િરવી અચાયગની સ ૂચના
અનુસાર િામ િરવુ.ં

(૮)

આચાયગશ્રી, મંડળ સોંપે તે િામગીરી ધનભાવશે.

(૯)

ધવદ્યાર્થીઓનો િાયગિરો, આચાયગ, વાલીઓ, ણબન-શૈક્ષણણિ િમગચારીઓ વગેરે 
સાર્થે તેન ુ ં વતગન ધવવેિી અને નમ્ર બનશે.
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(૧૦) ધવદ્યાર્થીઓમાં સવચ્છતા, સુઘડતાની ટે  વો પાડવી વ્યવધસર્થત વતગન માટે  પ્રેરણા
આપવી.
(૧૧) િોઈ૫ણ જ્ઞાતીના ભેદભાવ ધવના સંપ ૂણગ સમાનતાર્થી ધશક્ષણ આ૫વુ ં વ્યવિાર
જાળવવો.
(૧ર) શૈક્ષણણિ વર્ગના પ્રારં ભે વગગવાર ધવર્યવાર શૈક્ષણણિ આયોજનો િરવા,
ધનભાવવા.
(૧૩) ધશક્ષણિાયગમાં આવતી પરીક્ષાઓ ઉ૫રાંત ધવધવિ સપિાગત્મિ પરીક્ષામાં સાર્થ
સિિાર આ૫વા.
(૧૪) લોિલ પરીક્ષાના પેપર જોવા-પકરણામો આપવા.
(૧૫) ધશખવવાના ધવધવિ ધવર્યોના મુદ્દાઓની યો્ય છણાવટ િરવી. શબ્દો, શબ્દ
સમ ૂિો, િિે વતો, માનયતાઓ, ધસધ્િાંતો, સુત્રો ધવદ્યાર્થીઓને સમજાવવાના
વૈજ્ઞાધનિ પ્રયોગો િરવા.
ુ ન રાખવુ ં વગગિામ વચ્ચે સંતલ
ુ ન રાખવુ ં
(૧૬) િામના િરે  લ આયોજન વચ્ચે સંતલ
વગગિામ વચ્ચે સુગમતા સાિવી.
(૧૭) ધવદ્યાર્થીઓને યો્ય ગૃિિાયગ આ૫વુ ં સમજાવવુ.ં
(૧૮) મા.અને ઉ.મા. ધશ. બોડગ ને પકરક્ષા લગતી િામગીરી પ્રમાણણિતાર્થી િરવી
(૧૯) પોતાને

સોંસપવામાં આવેલ

ડે ડસટોિમાં નોંિ

િરશે.

ખોવાયેલ

વસતુની

આચયગશ્રીને જાણ િરશે.
(ર૦) દરે  િ ધવદ્યાર્થીની પકરક્ષા ધનસપક્ષપાતી િશે ઓછા ગુણ આપી અનયાય િરી શિશે
નકિ.
(ર૧) વેિે શન દરધમયાન, રજા દરધમયાન, યો્ય સરનામુ રજૂ િરવાનુ ં રિે શે.
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-:: સંસર્થાના અિીિારીઓ અને ફરજો ::(૧)

િે ડ િલાિગ :-

-: વિીવટી સત્તાઓ : શાળાનું તમામ પ્રિારના ઓકડટ સમયસર િરાવવુ.ં
 સાર્થી િમગચારી સાર્થે માકિતીની આપલે િરી સમયસર ધવધવિ જવાબદારીઓ
સાર્થે પ્રત્ુુતર પાશવવા.
 શાળામાં ખરીદાતી વસતુઓના બીલો બનાવવા રજૂ િરવા
 બેનિમાં ફી જમા િરાવવી. પૈસાનો કિસાબ રાખવો.
 આચાયગશ્રી સાર્થે સંિલન સાિી તિદાજ૫ત્ર તૈયાર િરાવવા.
 ગ્રાનટના કિસાબો તૈયાર િરવા.
 પગાર બીલો, પુરવણી બીલો તૈયાર િરવા સંબધં િત અધિિારીઓને સમયસર
મોિલી આ૫વા.
 વ્યવસાય વેરો િે  અનય િોઈ૫ણ વેરો જે િાંઈ વસ ૂલ ર્થાય તે સમ જમા લેવી.
 આવિવેરા, સી.ડી.એસ., વ્યવસાયવેરો, વીમો વેરાના સંદભ િામગીરી.
 શાળાના તમામ સભયોના પે-ફીિક્ષેશન અને પેનશન બાબતે તમામ િામગીરી.

-: ફરજો : લેવડ દે  વડના કિસાબો રજુ િરવા
 ફી ના કિસાબો તૈયાર િરવા.
 ડે ડસટોિ રજીસટર તૈયાર િરવી રાખવા ધનભાવવા
 બેનિોમાંર્થી રિમો ઉપાડવી જરૂરી ચિાસણી િરી સમયસર રિમો જમા િરવી.
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 ખાતામાં કિસાબી પત્રિો મોિલવા
 કિસાબોની તપાસણી િરાવવા.
 પગાર ધસવાયની ગ્રાનટની બાબતોની દરિાર િરવી.
ુ
 આચાયગ તરફર્થી મળે લી સુચનાનો અમલ િરી ચીજ વસતઓ
પરીક્ષા લક્ષી,
ઓકફસને લગતી ખરીદી િરવી.

 આવિ જાવિના ૫ત્રિો તૈયાર િરવા.
 શૈક્ષણણિ સટાફને લગતી માકિતી ખાતાને પુરી પાડવી
 સેવા પોર્થીમા રજાના કિસાબો તૈયાર િરવા.
 ૫ગાર બીલો તૈયાર િરવા પ્રધત સિીઓ લેવી
 વખતો વખતોના ધનયમોને આધિન આચાયગ, િમગચારીઓના પ્રધત િસતાક્ષર
િરાવવા.

 પ્રોધવડનટ ફંડના કિસાબો રાખવા, રજુ િરવા.
 ધશષ્ઠ યવ ૃધતના અર તૈયાર િરી જે તે શાખાને મોિલવી
 પેનશનસગ પે૫રો, ધનમં ુિ૫ત્રો તૈયાર િરવા
 ધશક્ષિોને નોિરી બાબતોની લગતી ફાઈલો.


૫ત્રિો, ૫ગારબીલ, સટે ટમેનટ વગેરે  તૈયાર િરવા.



આચાયગ, મંડળ દ્વારા સોંપાતી િમગચારીઓને લગત િામગીરી.

(ર) જુનીયર િલાિગ :-: ્હી્ટી સત્તાઓ :-

-- Nil---: નાણાકિય સત્તાઓ :-

-- Nil---
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-: િમગચારીની ફરજો :o સામાધયિ, વતગમાન૫ત્રિોનુ ં લવાજમ ભરવુ.ં
o માધ્યધમિ ધશક્ષણ બોડગ , મંડળ, જજલલા ધશક્ષણાધિિારી સાર્થે ૫ત્ર વ્યવિાર િરવો.
o િાયાગલય સંબધં િ ધવધવિ ફરજો.
o મંડળ તરફર્થી સોં૫વામાં આવે તે તમામ ફરજો.
o ધવદ્યાર્થીઓને શાળામાં પ્રવેશના આવેદનપત્ર આપી પ્રવેશ આપવા.
o જી.આર. પર નોંિ લખી પ્રવેશ આપવો.
o શાળાનું ઈનસપેિશન સેટ તૈયાર િરવા.
o ગુ.મા. અને ઉ.મા. ધશ. બોડગ સાર્થે પત્ર વ્યવિાર િો.૧૦ અને િો.૧રના
આવેદનપત્રોની માકિતી. પરીક્ષા ફોમગ મોિલવા.
o વાલીઓને જરૂર પડયે પરીક્ષાલક્ષી આવશ્યિ માકિતી આપવી.
o શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર તૈયાર િરાવી આચાયગશ્રીના પ્રધતિસતાક્ષર િરાવવા.
o શાળામા યોજાતા ધવધવિ સાંસકૃધતિ િાયગક્રમ સામાજજિ પ્રવ ૃધતના િાયોમાં
યર્થાયો્ય સિયોગ આપવો નોંિો તૈયાર િરવી.
o શાળાકિય પકરક્ષાઓ, કિનદી, ણચત્રિામ વગેરે  પકરક્ષા લગત િામગીરીમાં મદદ
િરવી.
o રમતગમત, શાળામાં યોજાતા ધવધવિ િાયગક્રમ, નાટિો, ધવધવિ સપિાગઓને
લગત પત્ર વ્યવિાર િરવો.
o પરીક્ષા (બોડગ ની) ધવધવિ િામગીરી અનવયે શાળા સટાફને લગત માકિતી પેપર
જોવા જવાની યાદી, ધવર્યોની યાદી આચાયગશ્રી દ્વારા તૈયાર િરી બોડગ ને રજૂ
િરવી.
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o બોડગ ની પકરક્ષાને લગતી વ્યવસર્થાનો પત્ર વ્યવિાર આચાયગશ્રી દ્વારા િરવો.
o પ્રમાણપ્રત્રો, માિગ શીટનુ ં ધવતરણ (િો.૧૦/૧ર) શાળાપકરવારના સિયોગર્થી
િરવુ.ં
o બોડગ ની પરીક્ષાની રશીદ ઓળખિાડગ ન ુ ં ધવતરણ શાળા પકરવારના વગગ ધશક્ષિ
દ્વારા િરવુ.ં
o પરીક્ષા ધવશેની સ ૂચના-માકિતી ધવદ્યાર્થીઓને પુરી પાડવી.
o િો. ૧૦/૧રના શાળાના જ ખાનગી ધવદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાની માકિતી આપવી,
આવેદનપત્ર ભરવા.
o ગુ.મા.ધશ. બોડગ સાર્થેના પત્ર વ્યવિાર માં બોડગ દ્વારા જે માકિતી માંગવામાં આવે
તેમાં આચાયગશ્રીને સાર્થ સિિાર આ૫વો.
o શાળામાં પ્રવેશ મેળવેલ ધવદ્યાર્થીની ફી મેનેજમેનટ ન્ી િરે  લ બકિાં ચોિમાં જમા
િરવાવા આચાયગરીને સાર્થ સિિાર આ૫વો.
o શાળાની અખબારી સવૈધછિ યાદી તૈયાર િરવી. વતગમાન૫ત્ર ધપ્રનટ, ઈલેિટ્રોધનિ
ધમકડયાને મોિલવી.
o શાળાના ધવદ્યાર્થીના સતત ઉત્િર્ગ સમાજસેવા ધવધવિ સંસર્થાના સં૫િગ માં રિી
િાયગક્રમ યોજવાની જિે મત ઉશાવવી ક્ષણે ક્ષણે શાળાનુ ં નધવનતા અ૫ણગ
વાતાવરણને જીવંત િબિતુ બનાવવા પ્રયત્નશીલ કૃધતધનશ્ચયી રિે વ ુ ં

પટ્ટા્ાળા :-: નાણાકિય સત્તા :-

--- Nil---: વકિવટી સત્તા :-
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--- Nil---

ફરજ :

શાળા શરૂ ર્થવાના સમય ૫િે લા એિ િલાિ અગાઉ અને શાળાના સમય પ ૂરો
ર્થયા બાદ એિ િલાિ સુિીનો સમય ફરજ ૫ર િાજર રિે શે.



સંસર્થાએ ન્ી િરે  લ ગણવેશ ફરજીયાત ૫િે રવાનો રિે શે.



િચેરીને લગતા િાયો ઉ૫રાંત વગગ સફાઈ અનય પ્રિારની સફાઈની જવાબદારી
ધસવિારશે.

 ધવધવિ ટપાલો ૫િોંચતી િરવાની. દા.ત. મંડળ, DEO િચેરી, ટ્રે ઝરી વગેરે 
જ્યાએ ટપાલ ૫િોંચતી િરવાની રિે  છે .


સંસર્થામાં ફધનિચરનુ ં ધ્યાન રાખવુ ં યો્ય જ્યાએ ગોશવવુ.ં



સંસર્થા દ્વારા લેવાતી જાિે ર ૫રીક્ષા િે  ધવધવિ ૫રીક્ષાઓમાં આચાયગશ્રી સોપે તે
િામગીરી િરવાની રિે  છે .



આચાયગશ્રી, ધશક્ષિ, વકિવટી િમગચારીઓ સોપે તે િામગીરી િરવાની છે .



આચાયગશ્રીની દે  ખરે  ખમાં જે િામગીરી સોંપાય તે ધનષ્ઠ શાપ ૂવગિ બજાવવાની રિે 
છે .



બી જ્યાએ સધવિસ િરવાની ફરજ બજાવવાની રિે  છે .
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પ્રકરણ - ૪ (દનયમ સંગ્રહ-૩)
કાયો કર્ા માટેના દનયમો, દ્દનયમો, સ ૂચનાઓ
દનયમસંગ્રહ અને દફતરો
૪.૧

જાિે રતંત્ર અર્થવા તેના િે શળના અધિિારીઓ અને િમગચારીએ ઉ૫યોગ િરવાના
ધનમયો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રિ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમ ૂના
મુજબ આપો. આ નમ ૂનો દરે  િ પ્રિારના દસતાવેજ માટે  ભરવાનો છે .

દસતાવેજનુ ં નામ / મર્થાળુ

:-

દસતાવેજનો પ્રિાર : ગુજરાત માધ્યધમિ અને
ઉચ્ચતર માધ્યધમિ ધશક્ષણ બોડગ ધવધનમય ૧૯૭ર૧૯૭૪. નીચે આ૫ેેલા પ્રિારોમાંર્થી એિ ૫સંદ
િરો.
(ધનયમો,

ધવધનયમો,

સ ૂચનાઓ,

ધનયમસંગ્રિ,

દફતરો, અનય)
દસતાવેજ ૫રનું ટૂંકુ લખાણ

:-

ગ્રાનટ ઈન એડ િોડ ૧૯૬૫

વ્યકિતને ધનયમો, ધવધનયમો,

:-

સરનામુ ં :- શ્રી મ.લ.િ.ધવ. રાજિોટ

સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રિ અને
દફતરોની નિલ અકિિંર્થી મળશે.
ટે લીફોન નંબર :- ર૪૬૩૧૩ર૮
ફે િસ :
ઈમેઈલ :
અનય :
ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, :-

વખતો વખતના ધનયમોનુસાર પ્રવતગમાન દર
પ્રમાણે

સુચનાઓ, ધનયમસંગ્રિ અને
દફતરોની નિલ માટે  લેવાની ફી
જો િોય તો
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પ્રકરણ - ૫ (દનયમ સંગ્રહ-૪)
નીદત ઘડતર અથ્ા નીદતના અમિ સંબધ
ં ી જનતાના સભયો
સાથે સિાહ-૫રામર્ય અથ્ા તેમના પ્રદતદનદધત્્ માટે ની
કોઈ વ્ય્્થા હોય તો તેની દ્ગત

નીદત ઘડતર :-

૫.૧

શું નીધતઓના ઘડતર માટે ની જનતાની તેના પ્રધતધનધિઓની સલાિ-૫રામશગ/
સિભાણગતા મેળવવા માટે ની િોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો, નીચેના નમુનામાં
આવી નીધતની ધવગત આપો.

અનુ.

ધવર્ય/મુદ્દો

નં.

શું જનતાની સિભાગીતા

જનતાની

સુધનધશ્ચત િરવાનું જરૂરી છે ?

સિભાગીતા

(િા/ના)

મેળવવા માટે ની
વ્યવસર્થા

૧

શૈક્ષણણિ ઉતિર્ગ

િા

વાલી સંમેલન

ર

બોડગ ૫રીણામ

િા

વાલી સંમેલન

સુિારણા
આનાર્થી નાગકરિને િયા આિારે  નીધત ધવર્યિ બાબતોના ઘડતર અને અમલમાં
જનતાની સિભાણગતા ન્ી િરાઈ છે . તે સમજવામાં મદદ ર્થશે.

નીદતનો અમિ
૫.ર

શું નીધતઓના અમલ માટે  ની જનતાની અર્થવા તેમના પ્રધતધનધિઓની સલાિ૫રામશગ/ સિભાણગતા મેળવવા માટે  ની િોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો, આવી
જોગવાઈઓની ધવગતો નીચેના નમ ૂનામાં આપો.
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અન.ુ નં.

૧.

દ્ષય/મદ્દુ ો

જી્િેણ રોગો

સામાજજક એઈડ્ સ તથા
સે્ારકય

વ્યસન મરુ કત

શંુ જનતાની

જનતાની

સહભાગીતા

સહભાગીતા

સદુ નદ્ચત કર્ાન ંુ

મેળ્્ા માટે ની

જરૂરી છે ? (હા/ના)

વ્ય્્થા ?

્ાિીઓ

સમાજના ્ચચે

આસમજનતા

૫રરસં્ાદ ચચાય
દ્ચારણા

પ્રવ ૃદતઓ અલભયાન ્ગેરે
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પ્રકરણ - ૬ (દનયમ સંગ્રહ-૫)
જાહેર તંત્ર અથ્ા તેના દનયંત્રણ હેઠળની વ્યરકતઓ પાસેના
દ્તા્ેજોની કક્ષાઓ અંગે ન ુ ૫ત્રક

૬.૧

સરિારી દસતાવેજો ધવશેની માકિતી આ૫વા નીચેના નમ ૂનાનો ઉ૫યોગ િરશો.
જયાં આ દસતાવેજો ઉ૫લબ્િ છે તેવી જ્યઓ જેવી િે  સણચવાલય િક્ષા,
ધનયામિની િચેરી િક્ષા, અનયનો ૫ણ ઉલલેખ િરો. (‘અનયો’ લખવાની જ્યાએ
િક્ષાનો ઉલલેખ િરો.

અનુ.

દસતાવેજની

દસતાવેજનુ ં નામ

દસતાવેજ

ધનચેની વ્યકિત

નં.

િક્ષા

અને તેની એિ

મેળવવાની

પાસે છે / તેના

લીટીમાં ઓળખાણ

િાયગ૫દ્ધધત

ધનયંત્રણમાં છે .

સકૂલ માકિતી

અરજી િરવાર્થી

આચાયગ

૧

આચાયગશ્રી
મ.લ.િ.ધવ.

ર

તત્િાલીન ડે .

સરિારી માકિતી

મકિતી પ્રાપ્ય
“

િધમશ્નર RMC

ડે પ્ુુટી
િધમશ્નર RMC

રાજિોટ

રાજિોટ
૩

ધવભાણગય

“

“

જજલલા

અધિિારી

ધશક્ષણાધિિારી

જજલલા

રજિોટ.

ધશક્ષણાધિિારી
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પ્રકરણ - ૭ (દનયમ સંગ્રહ-૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોડય , ૫રરષદ, સદમદતઓ અને અનય સં્થાઓન ંુ ૫ત્રક

૭.૧

જાિે ર તંત્રને લગતાં બોડગ , ૫કરર્દો, સધમતીઓ અને અનય મંડળો તિગેની ધવગત
નીચેના નમ ૂનામાં આપો.


માનયતા પ્રાપ્ત સંસર્થાનું નામ અને સરનામુ.ં :- મહારાણી િક્ષ્મીબાઈ કનયા
દ્યાિય, ભરકતનગર રે લ્્ે
્ટે ર્ન પાસે,ટાગોર માગય, રાજકોટ



માનયતા પ્રાપ્ત સંસર્થાનો પ્રિાર (બોડગ , ૫કરર્દ, સધમધતઓ, અનય મંડળો) :અનય મંડળ
્થાદનક ્્રાજયની સં્થા



માનયતા પ્રાપ્ત સંસર્થાનો પ્રિાર (સંસર્થાના વર્ગ, ઉદ્દે શ/મુખ્ય પ્રવ ૃધતઓ)
:-

શિે રની

સુખાિારી

માટે 

ધનયમો

ધવધનયમોના આિારે  િામ િરવુ.ં
:-

ધશક્ષણ પુરૂ પાડવાનો ઉદ્દે શ

ઉદે ર્ અને પ્રવ ૃદતઓ :ધવદ્યા વડે  મનુષ્ઠ ય અમરત્વ પ્રાપ્ત િરે 
તેવા શુભ આશયર્થી મિારાણી લક્ષ્મીબાઈ
િનયા

ધવદ્યાલયની

સર્થા૫ના

૧૯૭૮માં

િરવામાં આવી. શિે રના ધવિધસત ટાગોર
માગગ ખાતે સર્થપાયેલી શાળામાં િો. ૯ ર્થી
િો. ૧રના ૦૪ વગો ચાલે છે . જેમા કુલ
આશરે  ર૪૦ ની ધવદ્યાર્થી સંખ્યા અભયાસ
િરે  છે . શાળામાં 7 િમગચારી આચાયગ
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સકિત તર્થા 3 વિીવટી િમગચારીઓ ફરજ
બનાવે છે .

પ્રવ ૃદતઓ :o શાળામાં

તેજસવી

અભયાસની

સાર્થો

સાર્થ

ધવદ્યાર્થીઓમાં વિત ૃત્વશકિત ખીલવવાનો ધ્યેય
સાર્થે ધવધવિ ધવર્યોની વિત ૃત્વ સપિાગઓ કિનદી,
ણચત્રિામની ધવધવિ સપિાગઓ, ગણણત ધવજ્ઞાન
ધનદશગન પ્રયોગ િાયગક્રમમાં ધવજ્ઞાનમેળામાં ભાગ
લેવો

પ્રવેશોત્સવ,

૫કરક્ષાઓ,
સપિાગ ,

નાટિ

દે  શભકિત

બાલોત્સવ,
સપિાગઓ,
ગીત

ધવજ્ઞાનલક્ષી

એઈડ્ સ

સપિાગ,

ધનબંિ

રક્ષાગુફં ન,

નવરાત્રી, રં ગોળી, કદવાળી િાડગ , યોગ સકિતની
સપિાગની સાર્થે ધવશ્વ વસતી કદનની ઉજવણી, તિિો
માકિતીનુ ં

એિત્રીિરણ

િસત

ણલણખત

તિિોનુ ં

ધવસત ૃતી િરણ િરી માકિતીની આ૫લેના િાયગક્રમો
રજૂ િરવા.


માનયતા પ્રાપ્ત સંસર્થાની ભ ૂધમિા
(સલાિિાર/સંચાલિ/િાયગિારી/અનય) :- ્થાદનક ્્રાજયની સં્થા
:- દ્યાથીઓના ઉત્કષય અને
જ્ઞાન માટે સતત દર્ક્ષણ આ૫વ ંુ
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માળખું અને સભય બંિારણ

:-

્થાદનક ્્રાજયની સં્થા હો્ાથી

રશ્રી

ચટ
ં ૂ ાયેિા

ટી કદમ્નર

રાજયો

સહાયક કદમ્નર
સંસર્થાના વડા

:-

કદમ્નરશ્રી રાજકોટ મહાનગર પાલિકા

મુખ્ય િચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા :મુખ્ય િચેરી
આચાયગ
શ્રી મિારાણી લક્ષ્મીબાઈ િનયા ધવદ્યાલય
ટાગોર માગગ, રાજિોટ

મંડળ

વકિવટી અધિિારી

િમીશ્નરશ્રી

જજલલા ધશક્ષણાધિિારી

રાજિોટ મિાનગર પાણલિા

રાજિોટ

 બેશિોની સંખ્યા

:- ---

 શું જનતા બેશિોમાં ભાગ લઈ શિે  છે ?

:-

 શું બેશિોની િાયગનોંિ તૈયાર િરવામાં આવે છે ? :-

Nil---

--- Nil----- Nil—
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 બેશિોની િાયગનોંિ જનતાને ઉ૫લબ્િ છે ? જો તેમ િોય તો તે મેળવવા
માટે ની ૫દ્ધધતની માકિતી આપો.

Nil---

:- ---

પ્રકરણ - ૮ (દનયમ સંગ્રહ-૭)
સરકારી મારહતી અદધકારોના નામ, હાદ્દો અને અનય દ્ગતો
૮.૧

જાિે ર તંત્રના સરિારી માકિતી અધિિારીઓ, મદદનીશ સરિારી માકિતી
અધિિારીઓ અને ધવભાગીય િાયદાિીય (એપેલેટ) સત્તાધિિારી ધવશેની
સં૫િગ માકિતી નીચેના નમ ૂનામાં આપો.

સરકારી તંત્રન ંુ નામ :
મદદનીર્ સરકારી મારહતી અદધકારીઓ :
અનુ

નામ

િોદો

નં.
૧

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ફે િસ

ઈમેઈલ

-

-

સરનામુ

ડી. િોડ
શ્રી વી.

ઈનચાર્જ

પી.

આચાયગ

0281

િચેરી

ઘરમો.

2463138

94264

શેરી ન, 13,

83026

બીગ બજારની

ગાજીપરા

209, ચનરપાિગ ,

બાજુમા, રાજિોટ

સરકારી મારહતી અદધકારીઓ :
અનુ

નામ

િોદો

નં.
૧

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ફે િસ

ઈમેઈલ

સરનામુ

રરર૪ર૫૮

DMCR

મિાનગર

ડી. િોડ
તત્િાલીન

ડે પ્ુુટી

ડે .

િધમશ્નર

િધમશ્નર
RMC
રાજિોટ

૦ર૮૧

િચેરી
રરર૮૭૫૦
રરર૯૯૪૦
ર્થી ૪૭

ઘર
-

MC
@
yahoo.
com

પાણલિા,
આંબેડિર
ઢે બરભાઈ
રોડ, રાજિોટ
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દ્ભાગીય એપેિેટ (કાયદા) સત્તાદધકારી
અનુ નામ

િોદો

નં.
૧

એસ.ટી ફોન નંબર

ફે િસ

ઈમેઈલ

સરનામુ

રરર

D.E.O.

જજલલા

.ડી.િોડ
જે તે

જજલલા

સમયના

ધશક્ષણા

જજલલા

ધિિારી

ધશક્ષણા-

૦ર૮૧

િચેરી

ઘર

રરર૩૪૫૩ ર૫૯૫૫ર૮

૩૪૫૩

@

Yahoo. com

ધશક્ષણાધિિારી
ની િચેરી,
રાજિોટ.

ધિિારી,
રાજિોટ
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પ્રકરણ - ૯
ુ ર્ાની કાયય૫દ્ધદત
દનણયય િે્ાની પ્રરિયામાં અનસ

૯.૧

જુદા જુદા મુદ્દાઓ તિગે ધનણગય લેવા માટે  િઈ િાયગ૫દ્ધધત અનુસરવામાં આવે છે ?
(સણચવાલય ધનયમસંગ્રિ અને િામિાજના ધનયમોના ધનયમસંગ્રિ, અનય ધનયમો
વગેરે નો સંદભગ ટાંિી શિાય)

 ધવધનમય અનુસાર

૯.ર

અગત્યની

બાબતો

માટે 

િોઈ

ખાસ

ધનણગય

લેવા

માટે  ની

દસતાવેજ

િાયગ૫દ્ધધતઓ/શરાવેલી િાયગ૫દ્ધધતઓ ધનયત મા૫દંડો / ધનયમો િયા િયા છે ?
ધનણગય લેવા માટે  િયા િયા સતરે  ધવચાર િરવામાં આવે છે ?
 મુુધનધસ૫લ િધમશ્નર - જજલલા ધશક્ષણાધિિારીશ્રી - આચાયગશ્રી

૯.૩

ધનણગયને જનતા સુિી ૫િોંચાડવાની િંઈ વ્યવસર્થા છે ?
િા, વેબસાઈટ, શાળા પુસતિાલય

૯.૪

ધનણગય લેવાની પ્રકક્રયામાં જેના મંતવ્યો લેવાનાર છે તે અધિિારીઓ િયા છે ?

 આધસ. મુુની. િધમ. - ડે પ્ુુટી િધમશ્નર - મુુધનધસ૫લ િીમશ્નર - આચાયગ જજલલા ધશક્ષણાધિિારી
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૯.૫

ધનણગય લેનાર તિધતમ સત્તાધિિારી િોણ છે ?

 મુુધનધસ૫લ િધમશ્નર અને જજલલા ધશક્ષણાધિિારીશ્રી
૯.૬

જે અગત્યની બાબતો ૫ર જાિે ર સત્તાધિિારી દ્વારા ધનણગય લેવામાં આવે છે તેની
માકિતી અલગ રીતે નીચેના નમ ૂનામાં આપો.

ક્રમ નંબર
જેના ૫ર ધનણગય લેવાનાર છે તે ધવર્ય

ભરતી, NOC, બિાલી, ગ્રાનટ સિોલરશી૫

માગગદશગિ સ ૂચન/કદશાધનદે શ જો િોઈ િોય

વખતો વખતના ધનયમોને આિીન

તો
અમલની પ્રકક્રયા

ધનયમાનુસાર હુિમનું પાલન

ધનણગય લેવાની િાયગવાિીમાં સંિળાયેલ

મુુધનસી૫લ િધમશ્નરશ્રી રાજિોટ

અધિિારીઓનો િોદ્દો

મિાનગરપાણલિા

ઉ૫ર

જણાવેલ

અધિિારીઓના

સં૫િગ (૧) રાજિોટ મિાનગરપાણલિા રાજિોટ

તિગેની માકિતી

િધમશ્નર
(ર) જજલલા ધશક્ષણાધિિારીની િચેરી રાજિોટ - જજલલા ધશક્ષણ ભવન
(૩) મિારાણી લક્ષ્મીબાઈ િનયા ધવદ્યાલય
- રાજિોટ - આચાયગ

જો ધનણગયર્થી સંતોર્ ન િોય તો, િયાં અને

અદાલતના આંગણે

િે વી રીતે અપીલ િરવી ?
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પ્રકરણ - ૧૦
અદધકારીઓ અને કમયચારીઓની મારહતી-પદુ ્તકા
(ડીરે કટરી)

૧૦.૧ નીચેના નમ ૂનામાં જજલલાવાર માકિતી આપો.
અનુ નામ
નં.

િોદો

એસ.ટી.

ફોન નંબર

ફે િસ

ઈમેઈલ

સરનામુ

ડી. િોડ
-

અગાઉ

મુજબ

સામેલ

છે . -
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પ્રકરણ - ૧૧ (દનયમસંગ્રહ-૧૦)
ુ બ મહેનતાણાની ૫દ્ધદત સરહત
દ્દનયમોમાં જોગ્ાઈ કયાય મજ
દરે ક અદધકાર અન કમયચારીને મળત ંુ માદસક મહેનતાણંુ

૧૧.૧ નીચેના નમ ૂનામાં માકિતી આપો.
ક્રમ નામ

િોદ્દો

નં.

માધસિ

વળતર /

ધવધનમયમાં

મિે નતાં ુ ં

વળતર

જણાવ્યા

ભ્થુ

મજુબ
મિે નતાં ુ ં
ન્ી
રવાની િાયગ

1.
2.

શ્રી ગાજી૫રા વી.

ઈનચાર્જ

૧૯૦૧૭

-

પી.

આચાયગ

શ્રી ચૌિરી વી.

મ. ધશ.

૧૮૬૪૦

-

“

ઉ. મા. ધશ.

૨૭૭૦૦

-

“

ઉ. મા. ધશ.

૨૨૧૮૦

-

“

ઉ. મા. ધશ.

૨૩૦૪૦

-

“

મા. ધશ.

૨૧૨૧૦

-

“

ધશક્ષણ

૧૭૦૦૦

એમ.
3.

શ્રી જાની એમ.
જી.

4.

શ્રી ખાણીયા િે .
ડી.

5.

શ્રી સોલંિી ટી.
એમ.

6.

૫ધ્િધત
“

શ્રી ત્રીવેદી
આર.િે .

7

શ્રી એ. સી. ૫ટે  લ

સિાયિ
-
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8.

શ્રી ગોસાઈ એ.

િે ડ િલાિગ

૧૭૫૧૦

૧૯૧૪૦

એચ.
9.

શ્રી દવે ડી. બી.

જુ. િલાિગ

10.

શ્રી વાવકડયા

૫ટૃાવાળા

૧૦૨૭૦

આર. ટી.
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પ્રકરણ-૧ર (દનયમસંગ્રહ-૧૧)
પ્રત્યેક સં્થાને ફાળ્ેિ અંદાજ૫ત્ર
તમામ યોજનાઓ, સલુ ચતખચય, અને કરે િ ચકુ ્ણી અંગે અહે્ાિની દ્ગતો દ્કાસ દનમાય ણ અને તકદનકી કાયો અંગે જ્ાબદાર જાહેરતંત્ર માટે
જુદી જુદી યોજનાઓ અન્યે જુદી જુદી પ્રવ ૃદતઓ માટે અંદાજ૫ત્રની દ્ગતોની મારહતી નીચેના નમ ૂનામાં આપો.
શ્રી મહારાણી િક્ષ્મીબાઈ કનયા દ્યાિય
(રિમ રુ લાખમાં)
બજેટ

બજેટ સદર

કિસાબી સંજ્ઞા

કિસાબી સદર

સંજ્ઞા

મંજુર ર્થયેલ

વગગફે રર્થી

ખરે  ખર ખચગ

રીવાઇઝડ

ખચગ તિદાજ

મુળ તિદાજ

સુઘારે  લ

૧/૪/ર૦૧૬ર્થી

ખચગ તિદાજ

ર૦૧૭-ર૦૧૮

ર૦૧૬-

તિદાજ

૩૧/૦૩/ર૦૧૭ ર૦૧૬-

ર૦૧૭
૩ર૦૬

મ.લ.િ. ૫ગાર

રીમાિગ સ

ર૦૧૭

૩૦૧૦૦

૫ગાર

-

૬૫૧૦૦

૦૦૦૦

૧.૫૦

ખચગ
૩ર૦૬

સાદીલવાર

૩૪૦૦૦

સાદીલવાર

-

૬૪૦૮૦

૦૦૦૦

૧.૨૦

૩ર૦૬

ટે લીફોન

૩૪૧૦૦

ટે લીફોન

-

૧૮૮૬૭

૦૦૦૦

૦.૯૦.

૩ર૦૬

ધવજળી ખચગ

૪૩૧૦૩

વીજળી

-

૨૩૨૭૪

૦૦૦૦

૧.૨૫

૩ર૦૬

પોર્ાિ ખચગ

૧૩૪૦૧

પોર્ાિ ખચગ

-

૦૦

૦૦૦૦

૦૦

૩ર૦૬

મિાનભાડુ

૩૫ર૦૦

મિાનભાડુ

-

૦૦

૦૦૦૦

૦૦

28

બજેટ

બજેટ સદર

કિસાબી સંજ્ઞા

કિસાબી સદર

સંજ્ઞા

મંજુર ર્થયેલ

વગગફે રર્થી

ખરે  ખર ખચગ

રીવાઇઝડ

ખચગ તિદાજ

મુળ તિદાજ

સુઘારે  લ

૧/૪/ર૦૧૬

ખચગ તિદાજ

ર૦૧૭-ર૦૧૮

ર૦૧૬-

તિદાજ

ર્થી

ર૦૧૬-

ર૦૧૭
૩ર૦૬

પ્રવ ૃધત

સાંસિધતિ
અને

૫૭૪૦૮

સાંસકૃધતિ

રીમાિગ સ

૩૧/૦૩/ર૦૧૭ ર૦૧૭

૦.૭૦

-

૫૧૭૩૭

૦.૭૦

૧.૦૦

૦.૦૦

-

૪૪૨૫

૦.૨૦

૦.૩૦

૧.૦૦

-

૦૦૦૦

૧૦.૦૦

૧૦.૦૦

પ્રવ ૃધત

ધવિાર્થી

પ્રવાસ

ધવદ્યાર્થી
પ્રવાસ

૩ર૦૬

રમત ગમત

૫૭૪૦૭

સાિનો ૫.ખચગ
૩ર૦૬

ઇમારત મરામત

રમત ગમત
ના સાઘનો

૩૮ર૦૪

શાળામિાન
મરામત
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પ્રિરણ - ૧૩
સિાયિી િાયગક્રમોના અમલ તિગેની ૫દ્ધધત
ુ બ મારહતી આપો.
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મજ


િાયગક્રમ/યોજનાનું નામ

:

ધનલ



િાયગક્રમ/યોજનાનો સમયગાળો

:

ધનલ



િાયગક્રમનો ઉદ્દે શ

:

ધનલ



િાયગક્રમના ભૌધતિ અને નાણિીય લક્ષ્યાંિો (છે લલા વર્ગ માટે  ) :

ધનલ



લાભાર્થીની પાત્રતા

:

ધનલ



લાભ તિગેની પ ૂવગ જરૂકરયાતો

:

ધનલ



િાયગક્રમનો લાભ લેવાની ૫દ્ધધત

:

ધનલ



પાત્રતા નિિી િરવા તિગેના મા૫દંડો

:

ધનલ



િાયગક્રમમાં આપેલ લાભની ધવગતો (સિાયિીની રિમ અર્થવા
આ૫વામાં આવેલ અનય મદદ ૫ણ દશાગવવી)

:

ધનલ



સિાયિી ધવતરણની િાયગ૫ધ્િધત

:

ધનલ



અરજી િયાં િરવી િે  અરજી િરવા માટે  િચેરીમાં િોનો સં૫િગ િરવો.:

ધનલ



અરજી ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)

:

ધનલ



અનય ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)

:

ધનલ



અરજી ૫ત્રિનો નમ ૂનો (લાગુ ૫ડત ુ ં િોય તો જો સાદા િાગળ

તેનો ઉલલેખ િરો.)

:

ધનલ

ણબડાણોની યાદી (પ્રમાણ૫ત્રો/દસતાવેજો)

:

ધનલ

૫ર અરજી િરી િોય તો અરજદારે  અરજીમાં શું શુ ં દશાગવવુ ં
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ણબડાણોનો નમ ૂનો

:

ધનલ



પ્રકક્રયાને લગતી સમસયાઓ તિગે િયાં સં૫િગ િરવો.

:

ધનલ



ઉ૫લબ્િ ધનધિની ધવગતો
:

ધનલ

(જજલલા િક્ષા, ઘટિ િક્ષા વગેરે  જેવાં ધવધવિ સતરોએ)

નીચેના નમુનામાં લાભાર્થીઓની યાદી

ક્રમ નં.
િોડ

લાભાર્થીનુ ં નામ

સિાયિીની માતા-

૫સંદગીનો

રિમ

મા૫દંડ

ધપતા/

સરનામુ ં

વાલી
જજલલો શિે ર
નગર/ગામ ઘર નં.
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પ્રકરણ - ૧૪ (દનયમસંગ્રહ - ૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, ૫રદમટ કે અદધકૃદત મેળ્નારની દ્ગતો
ુ બ મારહતી આપો.
નીચેના નમ ૂના મજ


િાયગક્રમનું નામ

:

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



પ્રિાર (રાિત / ૫રધમટ / અધિકૃધત) :

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



ઉદ્દે શ

:

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



નિિી િરે  લ લક્ષ્યાંિ (છે લલા વર્ગ માટે  ):

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



પાત્રતા

:

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



પાત્રતા માટે ના મા૫દંડો

:

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



પ ૂવગ જરૂકરયાતો

:

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



લાભ મેળવવાની ૫દ્ધધત

:

આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



રાિત/૫રધમટ/અધિકૃધતની સમય મયાગદા): આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



અરજી ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)

: આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



અરજીનો નમ ૂનો (લાગુ ૫ડત ું િોય ત્યાં)

: આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .



ણબડાણો ની યાદી (પ્રમાણ૫ત્રો / દસતાવેજો): આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .

 ણબડાણોનો નમ ૂનો

: આ સાર્થે નમુનાપ્રત સામેલ છે .

રાહત માટે નીચેની મારહતી ૫ણ આ૫્ી


આપેલ લાભની ધવગત



લાભોનું ધવતરણ

ુ તી, આદથિક ૫છાતોને
જે તે ્ષયમાં અભયાસ કરતા એસ.સી., એસ.ટી., બક્ષીપંચ, િઘમ
દર્ષ્યવ ૃદતના િાભો અપાય છે .
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પ્રકરણ - ૧૫ (દનયમસંગ્રહ - ૧૪)
કાયો કર્ા માટે નકકી કરે િા ધોરણો
૧૫.૧ દ્દ્ધ પ્રવ ૃદત્તઓ / કાયયિમો હાથ ધર્ા માટે દ્ભાગે નકકી કરે િ ધોરણોની
દ્ગતો આપો.


સવૈચ્છીિ સંસર્થાઓના સર્થવારે  સિયોગ રોટરી િલબ ઓફ મીડટાઉન,
૫યાગવરણીય સંસર્થા વગેરે ના િલબના ઉ૫ક્રમે ઈનટરે  િટ િલબ, ઈસિલબની
સર્થા૫ના પ્રશ્નાઘ્યાન–લાઈફના સર્થવારે  , ધવજ્ઞાન જાણિારી-લોિ ધવજ્ઞાન િે નર
દ્વારા



િારીગર - ઉદ્યોગ માટે , આઈ. ટી.આઈ., લઘુઉદ્યોગ ધનગમ, બકિ ઘ્વારા,
એલ.આઈ.સી. જજ.ઉ. િે નર, રાષ્ઠ ટ્રીય શાળા ગુિ ઉદ્યોગ,



૫શુરોગ ધનવારણ ૫શુ ણચકિત્સા િે નરની ઝિલ.



એઈડ્ સ ધનવારણ - ભારત સરિારના શ્રેધત્રય પ્રચારના િાયાગલય િચેરી દ્વારા
માકિતી ધવશેર્ િાયગક્રમો



આરો્ય જાળવણી :- રોટરી મીડટાઉનના સર્થવારે 



પુસતિોની ઓળખાણ :- ધવધવિ લાઈબ્રેરી સકિત શાળાકિય લાઈબ્રેરી



ર્થેલેસેધમયા :- બ્લડબેનિના સર્થવારે  (રોટરી મીડટાઉન)



શૈક્ષણણિ સંસર્થાઓની મુલાિાત લઈ શૈક્ષણણિ, અત્ર્થાકરિ માકિતી મેળવી રજૂ િરી.



પી. ટી. એ. દ્વારા વાલી મંડળ દ્વારા ધવધવિ પ્રવ ૃધતઓ િરવી.



શાળાિીય માળખાગત સંચાલન અને ધવદ્યાર્થીઓ દ્વારા મંત્રી મંડળની પ્રવ ૃધતઓ



વેપારીઓનો સંસર્થાઓનો સિયોગ



ધનદાન િે મપ ડોિટરોનો સિયોગ લઈ મકિલાઓના ધવધવિ દદીની જાણિારી
યો્ય માગગદશગન.



ધવદ્યાર્થીનીઓના કિતમાં સામાજજિ સેવાિીય શૈક્ષણણિ પ્રવ ૃધતઓ િરવી.
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પ્રકરણ - ૧૬ (દનયમસંગ્રહ - ૧૫)
્ીજાણરૂુ પે ઉ૫િભય મારહતી
૧૬.૧ ્ીજાણરૂુ પે ઉ૫િબ્ધ દ્દ્ધ યોજનાઓની મારહતી દ્ગતો આપો.
(૧)

િોમપ્ુુટર દ્વારા

(ર)

ટે  લીફોન દ્વારા

(૩)

ઈ-મેઈલ િે  વેબસાઈટ દ્વારા

(૪)

ઈનટરનેટ િનેિશન દ્વારા

(૫)

DTH બાયસેગ દ્વારા
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પ્રકરણ - ૧૭ (દનયમસંગ્રહ - ૧૬)
મારહતી મેળ્્ા માટે નાગરરકોને ઉ૫િભય સ્િતોની દ્ગતો
૧૭.૧ લોિોને માકિતી મળે તે માટે  ધવભાગે અ૫નાવેલ સાિનો, ૫દ્ધધતઓ અર્થવા
સવલતો જેવી િે ,


િચેરી ગ્રંર્થાલય

:

ધવદ્યાર્થીઓ માટે  શાળામાંજ
ગ્રંર્થાલયની સગવડતા.



નાટિ અને શો

:

સમયાતંરે  ધવધવિ ધવધશષ્ઠ ટ કદવસે
િે  પ્રજાસતાિ ૫વગના કદવસે નાટિો
યોજાય છે .



વતગમાન ૫ત્રો

:

શાળામાં વતગમાન ૫ત્ર, સામાધયિો
આવે છે .



પ્રદશગનાં

:

સમયાનુતર ધવધવિ ગાણણતિ,
વૈજ્ઞાધનિ, પ્રદશગનો યોજાતા રિે લ.



નોકટસ બોડગ

:

શાળા પ્રવ ૃધત, સુચનો િે  સુચનાઓ
માકિતી અશિય છે .



િચેરીમાં રે  િડગ ન ું ધનરીક્ષણ

:

દશાગ વેલ અશવાડી રે  િડગ ની
ધનરીક્ષણ ર્થાય છે .



દસતાવેજોની નિલો મેળવવાની ૫દ્ધધત:

ધનયમાનુસાર



ઉ૫લભય મુકરત ધનયમસંગ્રિ

ગ્રાનટ ઈન એિ િોડના ધવધનયમ

:

અનુસાર


જાિે ર તંત્રની વેબસાઈટ

:

િાલમાં નર્થી.



જાિે ર ખબરનાં અનય સાિનો

:

ધવદ્યાર્થીઓ અને શાળાકિય
પ્રવ ૃધત્તઓની સમયોસમય યોજાતા
િાયગક્રમોની ધવધવિ યાદીઓ
વતગમાન ૫ત્રો, ધપ્રનટ ધમકડયા
ઈલેિટ્રોધનિ ધમકડયા સુિી
૫િોંચાડાય છે .
ટે લીફોન િોમપ્ુુટર ઉ૫લબ્િ છે .
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પ્રકરણ - ૧૮
ક્રમાંિ ધવગત

ધનિાલ િરવા
આપેલ સમય

૧.
ર.

નોિરી

..............

આ૫વાના

જજલલા

ઉચ્ચ ધશક્ષણ

ધશક્ષણાધિિારી

ફધનિચર િચેરી

િચેરી

િક્ષા

કદવસ - ૧૫

કદવસ - ૧૫

કદવસ ર૦

કદવસ - ૩

કદવસ - ૧૦

-

િોસગ
જી.પી. એિ પેશગી / તિગત
ઉપાડ

આખરી

ઉપાડ

ની

અરજીઓ
૩.

સંસર્થાઓ તિગેની ફરીયાદ

કદવસ - ૩૦

કદવસ - ર૦

-

૪.

રિે મરાિે  ધનમં ુિં ની દરખાસત

કદવસ - ૧૫

કદવસ - ર૦

કદવસ - ર૦

૫.

૫ગાર ધનિાગરણ િે સો

કદવસ - ૧૫

કદવસ - ર૦

કદવસ - ૩૦

૬.

જુર્થ વીમાના દાવાઓનો ધનિાલ

કદવસ - ૭

કદવસ - ૧૫

-

૭.

િમગચારીઓના

કદવસ - ૭

કદવસ - ૩૦

-

૫ગાર

ધસવાય

અનય બીલો જેવા િે  મેડીિલ
રીએમબસગમેનટ રજાઓનું રોિડમાં
રૂપાંતર એરીયસગ ણબલો, પેશગી
૫ગાર અને અનય.

૮.

સવેધચ્છિ ધનવ ૃધત તિગેની અરજી

કદવસ - ૭

કદવસ - ૭

-

૯.

જનમ તારીખ સુિારવા તિગેની

કદવસ - ૭

કદવસ - ર૦

કદવસ - ર૦

મત્ૃ યના

કદવસ - ૧૫

કદવસ ૧૫

દરખાસતો
૧૦

પેનશનિે  સો

કિસસામાં ૧
માસની
તિદરધનવ ૃધતની
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તારીખ
૧ વર્ગ
બાિી િોય
ત્યારે 

૧૧

પ્રવેશ તિગેની અરજીઓ

કદવસ - ૭

૧ર.

શાળાના

કદવસ - ૭

કદવસ -૧૦

કદવસ - ૭

કદવસ - ૩૦

કદવસ-૧૦

કદવસ - ૩

કદવસ - ૭

કદવસ - ૭

રજીસટરોમાં

ધવદ્યાર્થીઓના

નામ,

જનમ

કદવસ - ૭

તારીખ, અટિ વગેરે  ફે રફાર
૧૩.

૧૪.

શાળા ઓ ધવરુઘ્િ નાગરીિોની
અરજી
ઉચ્ચતર

મા.

શાળાઓના

ધવદ્યાર્થીઓના માઈગ્રેશન, સટી.
અર્થવા

પ્રોધવઝનના

પ્રવેશ

તિગેની અરજી

૧૫.

શાળાના

ધવદ્યાર્થીને

એલ.સી.

કદવસ - ૭

-

-

આ૫વા જનમ તારીખનો દાખલો

૧૬

અનામત નીધતનો અમલ બેિાર

વખતો વખત

૧૬(૪) િારા િલમ ૩૦ રોસટર

ર્થતી ભરતી

પોઈનટ મુજબ

વખતે રો.પો.
પ્રમાણે
ધનયમાનુસાર
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૧૭

શાળાિીય અનામત

નવી જાિે ર
નીધત પ્રમાણે
વગગ કદશ
માધસિ ૧ ર્થી
૫ વગગની
શાળાને
૧૮૦૦ જે દર
ત્રણ મકિને
ચાર િપ્તામાં
મળે .

૧૮

શાળાિીય ફી
પ્રવેશ ફી - ર૫ રૂા.

જુની

સત્ર ફી - ર૫ રૂા.

નવેમબરમાં

માધસિ ફી ર૫ રૂા.

૧૯

લેવામાં આવે.

શાળાિીય પ્રવેશનું વિે લા તે
૫િે લાના િોરણે એિ વગગદીશ
વધુમાં ૬ર ધવદ્યાર્થીને સમાવેશ
+૬

ર૦

શાળાિીય

સત્રાંત િસોટી
મોિટે સટ - ર
ધપ્રલીમરી ૫કરક્ષા
એસ.એસ.સી. ધપ્રણલ.ર
વાધર્િિ િસોટી

નીયમોનુસાર
પ્રવેશની
િાયગવાિી

િસોટીઓ

......................... ધનદાન િસોટી
- િો. ૮

સરિારી નીધત

જુલાઈ દરવર્
પ્રવેશ સમયે
ઓિટોબર
નવેમબર
જાનુુઆરી
ફે બર
્ ુ આરી
એધપ્રલ
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ર૧

પ્રોજેિટ રજૂ િરવા
(૧) પ્રર્થમ
(ર) બીજો
૫યાગવરણ પ્રોજેિટ

રર

એસ. એસ. સી. ની ૫રીક્ષા ફી

સપ્ટે  મબર
કડસેમબર
ુ રી
ફે બ્રઆ

જેતે વર્ગની
ધનયમાનુસાર
બાબતો વખત
સુિારાને
આધિન
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પ્રકરણ - ૧૮ (દનયમસંગ્રહ - ૧૭)
અનય ઉ૫યોગી મારહતી

૧૮.૧

લોિો દ્વારા પ ૂછાતા પ્રશ્રો અને તેના જવાબો.

૧૮.ર

માકિતી મેળવવા તિગે.


અરજી૫ત્રિ (સંદભગ ........................... અરજી ૫ત્રિની નિલ.)



ફી



માકિતી મેળવવા માટે  ની અરજી િઈ રીતે િરવી િે ટલીિ કટપ્પણી.



માકિતી આ૫વાનો ઈનિાર િરવામાં આવે તેવા વખતે નાગકરિના અધિિાર
અને અપીલ િરવાની િાયગવાિી.

૧૮.૩ જાિે ર તંત્ર દ્વારા લોિોને અપાતી તાલીમની બાબતમાં


તાલીમ િાયગક્રમનું નામ અને તેન ુ ં સંણક્ષપ્ત વણગન.



તાલીમ િાયગક્રમ / યોજનાની મુદત.



તાલીમનો ઉદ્દે શ



ભૌધતિ અને નાણાિીય લક્ષ્યાંિો (છે લ ુ વર્ગ)



તાલીમ માટે ની પાત્રતા



તાલીમ માટે ની પ ૂવગ જરૂકરયાતો (જો િોઈ િોય તો)



નાણાિીય તેમજ અનય પ્રિારની સિાય (જો િોઈ િોય તો)



સિાયની ધવગત (નાણાિીય સિાયની રિમ જો િોય તો જણાવો.)
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સિાય આ૫વાની ૫દ્ધધત.



અરજી િરવા માટે  સં૫િગ માકિતી.



અરજી ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)



અરજી ફોમગ (જો અરજી સાદા િાગળ ૫ર િરવામાં આવી િોય તો અરજદારે  પ ૂરી
પાડવાની ધવગતો જણાવો.)



.......................................................



ણબડાણો / દસતાવેજોનો નમ ૂનો



અરજી િરવાની િાયગ૫દ્ધધત.



૫સંદગીની િાયગ૫દ્ધધત.



તાલીમ િાયગક્રમનું સમય૫ત્રિ (જો ઉ૫લભય િોય તો)



તાલીમના સમય૫ત્રિ તિગે તાલીમાર્થીને જાણ િરવાની ૫દ્ધધત



તાલીમ િાયગક્રમ તિગે લોિોમાં જાગરૂિતા લાવવા માટે  જાિે ર તંત્રએ િરવાની
વ્યવસર્થા.



જજલલા િક્ષા, ઘટિ િક્ષા, એમ ધવધવિ સતરે  તાલીમ િાયગક્રમના
કિતાધિિારીઓની યાદી

૧૮.૪ ધનયમસંગ્રિ - ૧૩ માં સમાધવષ્ઠ ટ ન િરાયેલ િોય તેવા, જાિે ર તંત્રએ આ૫વાનાં
પ્રમાણ૫ત્રો, ના-વાંિા પ્રમાણ૫ત્ર


પ્રમાણ૫ત્ર અને ના-વાંિા પ્રમાણ૫ત્રના નામ અને ધવવરણ



અરજી િરવા માટે ની ૫ેાત્રતા



અરજી િરવા માટે ની સં૫િગ માકિતી.



અરજી ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)
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અનય ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)



અરજી ફોમગ (જો અરજી સાદા િાગળ ૫ર િરવામાં આવી િોય તો અરજદારે  પ ૂરી
પાડવાની ધવગતો જણાવો.)



ણબડાણો / દસતાવેજોની યાદી



ણબડાણો / દસતાવેજોના નમ ૂના



અરજી િરવાની ૫દ્ધધત



અરજી મળયા ૫છી જાિે ર તંત્રમાં ર્થનાર પ્રકક્રયા.



પ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામાં સામાનય રીતે લાગતો સમય.



પ્રમાણ૫ત્રનો િાયદે  સરનો સમયગાળો.



નવીિરણ માટે ની પ્રકક્રયા (જો િોય તો)

૧૮.૫ નોંિણી પ્રકક્રયા તિગે


ઉદ્દે શ



નોંિણી માટે ની પાત્રતા



પુવગ જરૂકરયાતો (જો િોય તો)



અરજી િરવા માટે  સં૫િગ માકિતી



અરજી ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)



અનય ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)



અરજી નો નમ ૂનો (અરજી સાદા િાગળ ૫ર િરવામાં આવી િોય તો અરજદારે 
પ ૂરી પાડવાની ધવગતો દશાગવો.



ણબડાણ / દસતાવેજોની યાદી



ણબડાણ / દસતાવેજોના નમ ૂનો
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અરજીની ૫દ્ધધત



અરજી મળયા ૫છી જાિે ર તંત્રમાં ર્થનાર પ્રકક્રયા



નોંિણીની િાયદે  સરતાનો ગાળો (જો લાગુ ૫ડત ુ ં િોય તો)



નવીિરણની પ્રકક્રયા (જો િોય તો)

૧૮.૬ જાિે ર તંત્રે િર ઉઘરાવવા તિગે
(મુુધનધસ૫લ િોપોરે  શન, વ્યવસાય વેરો, મનોરં જન વેરો વગેરે )


વેરાનું નામ અને ધવવરણ



વેરો લેવાનો િે ત ુ



િર ધનિાગ રણ માટે  ની િાયગવાિી અને મા૫દંડ



મોટા િસ ૂરદારોની યાદી

૧૮.૭ વીજળી / પાણીનાં િંગામી અને િાયમી જોડાણ આ૫વા અને િા૫વા તિગે
(આ બાબત મુુધનધસ૫લ િોપોરે  શન / નગર પાણલિા / ુુપીસીએલ ને લાગુ
૫ડશે.)


જોડાણ માટે  ની પાત્રતા



પ ૂવગ જરૂકરયાતો (જો િોય તો)



અરજી માટે ની સં૫િગ માકિતી



અરજી ફી (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)



અનય ફી / શુલિ (લાગુ ૫ડતુ ં િોય ત્યાં)



અરજી નો નમ ૂનો (જો અરજી સાદા િાગળ ૫ર િરવામાં આવી િોય તો
અરજદારે  પ ૂરી પાડવાની ધવગતો જણાવો.)



ણબડાણો / દસતાવેજોની યાદી
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ણબડાણો / દસતાવેજો નમ ૂનો



અરજી િરવાની ૫દ્ધધત.



અરજી મળયા ૫છી જાિે ર તંત્રમાં ર્થનાર પ્રકક્રયા



ણબલમાં વા૫રે  લ શબ્દ પ્રયોગોનું ટુંિં ધવવરણ.



ણબલ અર્થવા સેવાની બાબતમાં મુશ્િે લી િોય તો સં૫િગ માકિતી.



ટે કરફ અને અનય
્ ખચગ.

૧૮.૮ જાિે ર તંત્ર દ્વારા પ ૂરી પાડવામા આવનાર અનય સેવાઓની ધવગત
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