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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સંચાલિત

વીર સાવરકર વવદ્યાલય
આનંદ નગર, દે વપરા બસ સ્ટોપ પાસે,
ભોજલરામ શાક માકે ટ પાસે,
કોઠારીયા રોડ, રાજકોટ-૨

E mail- rmcvsv@gmail.com
ફોન નં. ૦૨૮૧-૨૩૭૨૨૦૨
મોબાઇલ નં.:

આચાયય:૯૪૨૭૭૨૩૪૬૯

સીનીયર ક્લાકય :૯૮૨૪૦૨૯૬૧૯

માહિતી અવિકાર
અવિવનયમ-૨૦૦૫ની માહિતી
સને : ૨૦૧૭
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પ્રકરણ-૨ (વનયમ સંગ્રિ-૧)
સંગઠનની વવગતો, કાયો અને ફરજો

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
૨.૧ જાિેર તંત્રના ઉદ્દે શ/િેત ુ ::ુ રાતી માધ્યમમાં માધ્યવમક વશક્ષણ આપવ.ંુ
િો. ૯,૧૦ માં કુ માર અને કન્યાઓને ગજ

૨.૨ જાિેર તંત્રન ંુ વમશન/ દૂરંદેશીપણ ંુ (વવઝન) ::વશક્ષણ અને કેળવણી દ્વારા વવદ્યાર્થીઓનો સવાાં ગી વવકાસ કરી, આત્મ વનભયર અને આદશય
નાગહરક બનાવી સમાજમાં નમ ૂના રૂપ માનવ સંશાિન વવકાસમાં ફાળો આપવો.

ૂ ો ઇવતિાસ અને તેની રચનાનો સંદભય ::૨.૩ જાિેરતંત્રનો ટં ક
રાજકોટ શિેરમાં પછાત અને અવવકવસત વવસ્તાર કોઠારીયા રોડ ઉપર આવર્થિક નબળા
વવદ્યાર્થીઓને માધ્યવમક વશક્ષણની જરૂહરયાત માટે જુન ૧૯૮૦માં આ શાળાની શરૂઆત ર્થયેલ.
શાળામાં િાલ િો.૯ નો ૧ અને િો.૧૦ નો ૧ મળી કુ લ ૨ વગો અને ૭૬ વવદ્યાર્થી ભાઈઓ
અભ્યાસ કરે છે . શાળામાં કુ લ ૦૬ કમયચારી ભાઈ બિેનો ફરજ બજાવે છે .

૨.૪ જાિેર તંત્રની ફરજો ::વવદ્યાર્થીઓનાં ઉત્ર્થાન માટેની તમામ પ્રવ ૃવતઓ કરવી અને કરાવવી.

ુ ય પ્રવ ૃવતઓ અને કાયો ::૨.૫ જાિેર તંત્રની મખ્
વવદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન આપવ,ંુ સ્વમાનભેર જીવન જીવી શકે, આદશય નાગહરક બને, સ્વવનભયર બને,
રાષ્ટ્રવાદી બને, દે શભક્ત બને તેવ ંુ ઘડતર કરવ.ંુ
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૨.૬ જાિેરતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ંુ સંલક્ષપ્ત
વવવરણ ::ુ રાતી માધ્યમમાં વશક્ષણ આપવ.ંુ તર્થા સરકારશ્રી દ્વારા
િો. ૯,૧૦માં ભાઈ બિેનોને ગજ
સોપવામાં આવતી અન્ય જાિેર સેવાઓ ચટ
ંુ ણી, વસ્તી ગણતરી તર્થા અન્ય રાષ્ટ્રીય કાયયમાં
ુ તી સેવા આપવી.
પર

૨.૭ જાિેરતંત્રનાં રાજ્ય વનયામક કચેરી, પ્રદે શ, જીલ્લો, બ્લોક વગે રે
સ્તરોએ સંસ્ર્થાગત માળખાનો આલેખ ::ુ રાત સરકાર વશક્ષણ વવભાગ
(૧) ગજ
(૨) ઉચ્ચવશક્ષણ કવમશનર મભોયો અને શાળાઓની કચેરી, ગાંિીનગર
(૩) ગ.ુ મા. અને ઉ.મા. વશક્ષણ બોડય , ગાંિીનગર
(૪) જીલ્લા વશક્ષણાવિકારી, રાજકોટ

૨.૮ જાિેરતંત્રની અસરકારકતા અને કાયયક્ષમતા વિારવા માટે લોકો
પાસેર્થી અપેક્ષાઓ ::પી.ટી.એ. અને એમ.ટી.એ. દ્વારા લોક સિકાર મેળવવો. સંસ્ર્થાઓનો સિયોગ લેવો, વ ૃક્ષારોપણ,
રં ગોળી સ્પિાય , નવરાત્રી મિોત્સવ જેવા કાયયક્રમો દ્વારા સિકાર મેળવવો.

૨.૯ લોક સિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પદ્ધવતઓ ::વાલીમંડળ, રોટરી ક્લબ, સિકારી સંસ્ર્થા, લોક પ્રવતવનવિ, ઉદ્યોગપવતઓનો સિકાર લઇ
સંચાલક મંડળ (રાજકોટ મિાનગરપાલલકા)નાં માગયદશયન િેઠળ પયાય વરણને લગતી પ્રવ ૃવતઓ,
પ્રદુષણ દુર કરવા માટેની પ્રવ ૃવતઓ, વ્યસન મક્ુ ક્ત માટે ની પ્રવ ૃવતઓ(કેન્સર િોક્સ્પટલની
ુ ાકાત) આ રીતે લોકભાગીદારી દ્વારા વવદ્યાર્થી ઉત્ર્થાન વવકાસ માટેની પ્રવ ૃવતઓ કરાય છે .
મલ

૨.૧૦ સેવા આપવાના દે ખરે ખ વનયંત્રણ અને જાિેર ફહરયાદ વનવારણ માટે
ઉપલબ્િ તંત્ર ::ફહરયાદ પેટી દ્વારા જાણકારી મેળવી વનવારણ કરવામાં આવે છે . વવદ્યાર્થીઓને લગતી
ફહરયાદોન ંુ વનવારણ કરાય છે .
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ુ ય કચેરી અને જુદા જુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓનાં
૨.૧૧ મખ્
સરનામાં::ુ ય કચેરી અને જુદા-જુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓ :મખ્
(૧)

વીર સાવરકર વવદ્યાલય, આનંદનગર કોલોની, કોઠારીયા રોડ, દે વપરા બસ સ્ટોપ, ભોજલરામ
શાક માકે ટ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨.
ફોન નં- ૦૨૮૧-૨૩૭૨૨૦૨

મોબાઇલ નં.

આચાયય:૯૪૨૭૭૨૩૪૬૯

સીનીયર ક્લાકય :૯૮૨૪૦૨૯૬૧૯
e-mail : rmcvsv@gmail.com
(૨)

રાજકોટ મિાનગરપાલલકા, ડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૧
Web : www.rmc.gov.in
Email: info@rmc.gov.in
ફોન: (૦૨૮૧)-૨૨૨૪૧૩૩, ૨૨૩૯૯૭૩ ફેક્સ: (૦૨૮૧)-૨૨૨૪૨૫૮
SMS:૯૬૨૪૦૯૬૨૪૧

(3)

IVRS: ૨૨૪૦૧૧૦ કોલ સેન્ટર: ૨૪૫૦૦૭૭

જીલ્લા વશક્ષણાવિકારીશ્રીની કચેરી, c/o. મોિનદાસ ગાંિી વવદ્યાલય,
ુ ેલી બાગ પાસે, જવાિર માગય , રાજકોટ-૧
જયબ
Web: www.deorajkot.gov.in
Email:deorajkot@gmail.com
ફોન: ૦૨૮૧-૨૨૨૩૪૫૩

૨.૧૨ કચેરી શરૂ ર્થવાનો સમય :
સવારે : ૭-૨૦ ર્થી ૧૨-૫૦
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પ્રકરણ-૩ (વનયમ સંગ્રિ-૨)
અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજો

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજો::સંસ્ર્થાના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજોની વવગતો આપો.

આચાયય::-

(૧) શ્રી ચાવડા હિતેષકુ માર રાયમલભાઇ

સત્તાઓ- વિીવટી::૧.

શાળાના સરળ અને અસરકારક વિીવટ માટે પ્રવતયમાન વનયમોની મયાયદામાં મંડળને
જવાબદાર રિેશે.

૨(ક)

વાલીઓને તેમના બાળકોને શાળામાં વનયવમત રીતે િાજરી આપવા માટે પ્રેરશે.

૨(ખ) પોતાના મદદવનશોની મદદર્થી શાળાએ િાજર ન રિેતા બાળકોનાં વાલીઓનો સંપકય સાિી
તેમની ગેરિાજરી અને શાળામાં અવનયવમત િાજરીનાં કારણોની તપાસ કરીને અને તેમનાં
બાળકો શાળામાં વનયવમત રીતે િાજરી આપે તે માટે સમજાવશે.
૩.

ગ.ુ માં.વશ. બોડય દ્વારા વનયત ર્થયેલ િારાિોરણનાં માળખામાં રિી તે રજાઓ અને કામનાં
હદવસની સંખ્યા નક્કી કરશે અને દર વષે શાળાન ંુ સમયપત્રક તૈયાર કરશે.

૪.

શાળાના તમામ પત્રકો અને રે કોડય ની યોગ્ય જાળવણી ર્થાય તે જોશે.

૫.

રમતો અને ખેલકદ
ૂ સહિતની શાળાના સામાન્ય સંયોજન માટે વનયત કાલીન પરીક્ષાઓ લેવા
માટે તેમજ સિ અભ્યાસ પ્રવ ૃવતઓ યોજવા માટે જવાબદાર રિેશે.

૬.

પોતાની શાળાના વવદ્યાર્થીઓમાં સ્વચ્છતા અને સદ
ંુ રતાની ટેવો વવકસે તે માટે આયોજન કરશે
તેમજ વવદ્યાર્થીની સારી વતયણક
ંુ અને વશસ્ત માટે યોગ્ય માળખ ંુ ઉભ ંુ કરી દે ખરે ખ રાખશે.
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૭.

પોતાના મદદનીશની કામગીરીન ંુ વનરીક્ષણ કરશે તેનાં ઉપર વનયંત્રણ રાખશે અને તેન ંુ
સંયોજન કરશે. તેમજ તેઓની સંતોષકારક કામગીરી અને વશસ્ત માટે જવાબદાર રિેશે. આ
માટે તેનાં મદદનીશોમાં વશસ્તનો ભંગ અર્થવા ગે રવતયણ ૂક અંગે જો કોઈ બાબત ધ્યાનમાં આવે
તેવો કોઈ કેશ િોય તો તે અંગેની જાણ સંચાલક મંડળને કરશે.

૮.

પોતાની અને મદદનીશોની કામગીરીની લોગબકુ રાખશે/ રખાવશે.

૯.

ુ ાં વશક્ષકોનાં વધ ુ બે પાઠન ંુ વનરીક્ષણ કરશે અને તેની નોંિ કરશે. તે
દર પખવાડીયે વધમ
જાળવી રાખશે અને સમયે સમયે વનરીક્ષણ દ્વારા રાખવામાં આવતી લોગ બકુ ની ચકાસણી
કરશે.

૧૦.

ુ રાત માધ્ય. અને ઉચ્ચ માધ્યવમક વશક્ષણ
એસ.એસ.સી. અને એચ.એસ.સી. પરીક્ષાઓન ંુ ગજ
ુ ય સમીક્ષક, પ્રાવિકા વનરીક્ષક, સંવાિક, સિ સંચાલક
બોડય કે સરકાર દ્વારા પરીક્ષક, સમીક્ષક, મખ્
કે એવી બીજી પરીક્ષાને લગતી કોઈપણ કામગીરી સોપવામાં આવે તે વવશ્વસનીય રીતે ગપ્ુ તતા
જાળવીને વનષ્ટ્ઠા અને પ્રમાલણકતા પ ૂવયક કાયય દક્ષતાર્થી જવાબદારી પ ૂવયક પાર પાડશે.

૧૧.

ુ ના મજ
ુ બનાં શાળા સંકુલોનો ઉપયોગ કરશે/ કરાવશે/ ખાતા બોડય ની ખાસ
બોડય /ખાતાની સચ
ુ બની જુદી જુદી પરીક્ષાઓનાં સમયસર
જરૂહરયાત અને શાળાની સામાન્ય જરૂહરયાત મજ
સંચાલન માટે પોતાની બિી મદદ પ ૂરી પાડશે.

૧૨.

વવવવિ વવષયની મીટીંગો બોલાવવાની વ્યવસ્ર્થા કરશે.

૧૩.

બોડય દ્વારા, રાજ્ય દ્વારા કે મંડળ દ્વારા જે તે સમયે માંગવામાં આવે તે બિી માહિતી સમયસર
પ ૂરી પાડવાની રિેશ.ે

૧૪.

શાળાની તમામ પ્રકારની વમલ્કતની યોગ્ય રીતે કાળજી લેશે. અને શાળા સંકુલ સ્વચ્છ અને
સદ
ંુ ર રખાય છે તે માટેની ખાતરી કરશે અને શાળાની આવી વમલ્કતને જો કોઈ નકુ શાન ર્થત ંુ
િોય તો પોતાના સ્પષ્ટ્ટ અવલોકન સિીત મંડળને તે અંગે ની જાણ કરવાની રિેશે.

૧૫.

શાળાના કમયચારીઓની સેવાપોર્થીઓની જાળવણી અને વખતો વખત તેમાં જરૂરી નોંિ
કરાવવા માટે જવાબદાર રિેશે.

૧૬.

પોતાની શાળાના કમયચારીન ંુ સીનીયોરીટી લીસ્ટ તૈયાર કરવામાં અને તે જાળવવામાં મંડળને
મદદ કરશે.
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૧૭.

કમયચારીઓના ખાનગી અિેવાલ માટે અને કમયચારીઓને તેની વવરુધ્િ નોંિની જાણ કરવા માટે
જવાબદાર રિેશે.

૧૮.

વ્યક્ક્તગત ધ્યાન આપીને શાળાના વશક્ષકો-કમયચારીઓનાં પેન્શન કેશ તૈયાર કરાવશે અને તે
સંબવં િત અવિકારીને મોકલી આપવા માટે જવાબદાર રિેશ.ે

૧૯.

ુ બની જરૂરી એવી શાળાના સ્ટાફની અપ ૂણયતા કે અન્ય વવગતને સંચાલકોનાં ધ્યાન
વનયમો મજ
પર લાવશે. અને શકય િોય તે અપ ૂણયતા દુર કરવા પ્રયત્નો કરશે.

૨૦.

વવદ્યાર્થી અર્થવા વાલીની અરજીર્થી અને વનયત કરે લ ફી ભયેર્થી શાળાના રજીસ્ટરમાંર્થી વવગતો
કે શાળા છોડવાન ંુ પ્રમાણપત્ર આપશે.

સત્તાઓ- નાણાકીય::૧.

મંડળ દ્વારા આચાયયને સોંપાયેલ શાળાના તમામ પ્રકારનાં નાણાકીય વ્યવિારો માટે મંડળને
પ્રવતયમાન વનયમોને આિીન રિીને જવાબદાર રિેશ.ે

૨.

તમામ પ્રકારની સ્કોલરશીપ, ફ્રીશીપ માટે મંજૂરી મેળવશે. વનયત કાલીન સમય માટે ના નાણા
શાળામાં આવ્યેર્થી તાત્કાલલક ચકુ વણી કરશે/કરાવશે.

૩.

ફી ભરતા વવદ્યાર્થીઓ પાસેર્થી દર મહિને ફી ઉઘરાવવાની વ્યવસ્ર્થા કરશે.

૪.

પરીક્ષા ફી સ્વીકારશે એ માધ્યવમક શાળાની પરીક્ષા માટે ના આવેદનપત્રોની ચકાસણી કરશે
અને વનયત ર્થયેલ તારીખ કે તે પિેલા તે આવેદન પત્રો અને ડી.ડી. બોડય માં પિોંચાડશે અને
પરીક્ષા ફીનો હિસાબ રાખશે. તેમજ પરીક્ષા કેન્રોનો હિસાબ અને તેનાં ફાઈનલ હિસાબનો
અિેવાલ વનયત કરે લ સમય મયાયદામાં બોડય ને મોકલશે.

૫.

જો સકારણ રોકવામાં આવેલ ન િોય તો સમયસર કમયચારીઓને વનયત તારીખે ઇજાફા
આપવાની કાયયવાિી કરશે.

૬.

શાળાન ંુ માવસક પગારબીલ બનાવડાવશે અને સંપ ૂણય ચકાસણી કરીને સિી કરીને
વશક્ષણાવિકારીશ્રીને આ બાબતમાં વનયત કરે લ તારીખ કે તે પિેલા તેમને મોકલી આપશે.

૭.

પોતાની શાળાના કમયચારીઓનાં પરુ વણી બીલો તૈયાર કરાવશે. અને વશક્ષણાવિકારીએ આ
બાબતમાં જે તારીખ નક્કી કરી િોય તે તારીખે અર્થવા તે તારીખ પિેલા તે બીલો ચકાસણી
કરીને, સિી કરીને તે અવિકારીને મોકલી આપશે.
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૮.

ુ ાત કરવા માટે કમયચારીને
વશક્ષણાવિકારી તરફર્થી પગાર લબલ, પરુ વણી લબલ માની વસલ
પગારમાંર્થી કરે લી હરકવરીની સત્વરે ચકુ વણી કરશે.

૯.

શાળાનો રોજમેળ તૈયાર કરવાશે અને દરરોજ તેને અપ-ટુ ડેટ રાખવો અને તેમાં સિી કરી અને
ખરાઈ માટે તે જવાબદાર રિેશ.ે

૧૦.

લબન-સરકારી હિસાબો રાખશે/ રખાવશે અને તે વનયવમત રીતે રોજેરોજ તૈયાર રખાવશે અને
શાળા સવમવત પાસે મંજુર કરાવશે.

૧૧.

ખાતાની તેમજ ઓડીટ ખાતાની ઓડીટ નોંિની તાતકાલીક પ ૂતયતા કરાવશે અને જવાબ

આપશે.
૧૨.

ુ ાર ખચયની જોગવાઈ મજ
ુ બ અંદાજપત્રક તૈયાર કરશે અને સંચાલક મંડળની મંજૂરી
વનયમાનસ
મેળવી-વશક્ષણાવિકારીને અને રાજકોટ મિાનગરપાલલકાને મોકલશે.

૧૩.

ુ ીની શાળાની ખરીદી વનયમાનસ
ુ ાર કરશે.
રૂ.૫,૦૦૦/- સિ

ફરજો::૧.

વગય કે વગોમાં વ્યક્ક્તગત રીતે શીખવવાની બાબતમાં વશક્ષક તરીકેની તેમની ફરજો ઉપરાંત
ુ ાર ફરજો
શાળાના વડાએ વખતોવખત સરકાર કે બોડય દ્વારા મોકલતી સ ૂચનાઓ અનસ
બજાવવાની રિેશે.

૨.

પોતાની શાળાના બિા વવદ્યાર્થીઓનાં અસરકારક વશક્ષણ માટે તેમની જવાબદારી.

૩.

આયોજન અને મ ૂલ્યાંકન માટે વવસ્ત ૃત માગયદશયન પ ૂરં ુ પાડશે.

૪.

ુ ોગ્ય વશક્ષણ વ્યવસ્ર્થા ગોઠવશે. વવદ્યાર્થીની પ્રગવત મજ
ુ બ ઉપલા
શાળાના તમામ વગો માટે સય
િોરણમાં બઢતી માટે વનયત કાલીન પરીક્ષાઓન ંુ આયોજન કરશે અને સંચાલન કરશે.

૫.

ુ , વકય બકુ , લોગબકુ વગેરેનાં નમ ૂના શાળા સવમવત સાર્થે મસલત કરીને નક્કી કરશે અને
િેન્ડબક
તેનાં યોગ્ય ઉપયોગ ર્થાય તે જોશે. (શાળા સવમવત- આચાયય અને વશક્ષકોનાં બે પ્રવતવનવિ).

૬.

પ્રવશક્ષણ વગોમાં જશે અને સફળતા પ ૂવયક પ ૂણય કરશે.
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૭.

એસ.એસ.સી. પરીક્ષામાં સતત નબળા શૈક્ષલણક પહરણામ માટે તે સંયકુ ત રીતે જવાબદારી
ુ ારણા માટે આયોજન કરશે.
સ્વીકારીને પહરણામોની સિ

૮.

વગય વશક્ષક મારફત અર્થવા સીિે છે લ્લા વવદ્યાર્થીઓનાં સંપકય માં રિી િીમેર્થી શીખનાર
વવદ્યાર્થીઓ માટે ઉપચારાત્મક વશક્ષણની તેમજ પ્રવતભાશાળી વવદ્યાર્થીઓ અતે તેમની પ્રવતભાને
વવશેષ વવકસાવે તેવી વશક્ષણની વવવશષ્ટ્ટ વ્યવસ્ર્થા કરવાની રિેશે.

વશક્ષકો::-

(૧)

પટે લ નીરૂબેન શોભનભાઇ

(૨)

માિાણી મનજીભાઈ વશરામભાઈ

સત્તાઓ વિીવટી::૧.

ઉપરના ક્રમ નં. ૧ ર્થી ૨ નાં વશક્ષક કમયચારીઓને વિીવટી સત્તાઓ એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

સત્તાઓ નાણાકીય::૧.

ઉપરના ક્રમ નં. ૧ ર્થી ૨ નાં વશક્ષક કમયચારીઓને નાણાકીય સત્તાઓ એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

ફરજો::ુ બની ફરજો બજાવવાની રિે છે .
ઉપરના ક્રમ નં. ૧ ર્થી ૨ નાં વશક્ષકોએ નીચે મજ
આચાયય દ્વારા આપવામાં આવેલ સ ૂચનાઓ પ્રમાણે વશક્ષક નીચેની ફરજ બજાવશે.
૧.

પોતાના ચાર્જમાંનાં વવદ્યાર્થીઓનાં અસરકારક વશક્ષણ માટે તે મ ૂળભ ૂત રીતે જવાબદાર રિેશ.ે

૨.

સમયસર શાળામાં િાજર રિેશે અને વશક્ષણકાયય કે વગયની કામગીરી ઉપર પોતાન ંુ સમગ્ર ધ્યાન
ુ ના મજ
ુ બ પરુ ા ર્થતા માસના પત્રકો પ ૂણય
આપશે અને માસના છે લ્લા હદવસે આચાયયની સચ
કરશે અને તે પછીના મહિના માટેના પત્રકો લખશે અને અન્ય પત્રકો અને રીપોટય તૈયાર કરશે.

૩.

િાજરી પ ૂરશે અને વવદ્યાર્થીઓની િાજરીની નોંિ કરશે.

૪.

ુ ારવા માટે ના તમામ શક્ય પ્રયત્નો કરશે. અને ઓછામાં ઓછી જરૂરી
પોતાના વગયની િાજરી સિ
િાજરી કરતા ઓછી િાજરી િોય તેવા વવદ્યાર્થીઓનાં વાલીઓને જાણ કરશે.

૫.

પોતાના ચાર્જના વવદ્યાર્થીઓ પાસેર્થી ફી(જો િોય તો) ઉઘરાવશે અને આવી ફીની ઉઘરાણીની
ુ ના આપે તે મજ
ુ બ જમા કરાવશે.
રકમ આચાયય, સચ
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૬.

ુ ના જરૂરી પત્રકો અને અન્ય રે કોડય ખાતરી બંિ અને સદર રીતે રાખવા માટે
આચાયયની સચ
જવાબદાર રિેશે.

૭.

ુ ના
શાળાની પ્રવ ૃવતઓની વ્યવસ્ર્થામાં વનયતકાલીન અને અવારનવાર આચાયયને તેમની સચ
ુ ાર મદદ કરશે.
અનસ

૮.

ુ ડતાની ટેવ પાડવા માટે અને વ્યવક્સ્ર્થત વતયન માટે માન
વવદ્યાર્થીઓમાં સ્વચ્છતા અને સઘ
ુ માટે આયોજવામાં આવતી પ્રવ ૃવતઓમાં ભાગ લેવાની ટે વ
ઉભ ંુ કરવાની અને આવા િેતઓ
પાડવા માટે વવદ્યાર્થીઓને પ્રેરશે.

૯.

ુ ય
િમય- કોમ લલિંગ જાવત, જ્ઞાવત, ઉંચવનચ જેવા કોઈ ભેદભાવ સમાજમાં ન રિે તે માટે સંપણ
સમાનતાના વ્યવિારની જાળવણી કરશે.

૧૦.

શૈક્ષલણક વષયની શરૂઆતમાં જ વગયવાર, વવષયવાર શૈક્ષલણક આયોજન કરશે.

૧૧.

ુ બ તેની ખબ
ુ ટૂંકી નોંિ
પોતાના વશક્ષણ કાયયની પ ૂવય તૈયારી કરવી અને નીચે જણાવ્યા મજ
ુ વનયવમત ભરવાની રિેશે.
કરવી. વશક્ષકોએ લોગબક
(૧)

(1) તારીખ

(૨) વગય

(૩) વવષય

(૨)

શીખવવાના તાસ દરમ્યાન શીખવવાનો એકમ (એટલો ભાગ શીખવવાનો િોય તે)

(૩)

ુ વાના િોય તેવા વવવશષ્ટ્ટ મદ્દુ ાઓ જેવા કે શબ્દો, શબ્દ સમ ૂિ, કિેવતો,
જેનાં ઉપર ભાર મક
ુ ો, પ્રસંગો, વગેરે કે જે અભ્યાસક્રમ પર આિાહરત િોય.
માન્યતાઓ, વસધ્િાંતો સત્ર

(૪)

વનદશયન માટેના શૈક્ષલણક સાિનો જો કોઈ િોય તો.

(૫)

ુ પાઠ, વવવશષ્ટ્ઠ વાંચન.
ગૃિકાયયનો પ્રકાર જેવા લેલખતકાયય, મખ

૧૨.

શૈક્ષલણક કાયય કરતી વખતે ખાસ ભ ૂગોળ, ઇવતિાસ, વવજ્ઞાન, ગલણત, લચત્રકલા વગે રે શાળામાં
પ્રાપ્ત િોય તે શૈક્ષલણક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરશે. વવજ્ઞાન વશક્ષક તમામ પ્રયોગોન ંુ વનદશયન
ુ બ ચસ્ુ ત રીતે વવદ્યાર્થીઓ પાસે પ્રાયોલગક કાયય કરાવશે.
કરશે અને અભ્યાસ ક્રમ મજ

૧૩.

ુ ગ
કામના કરે લ ખરે ખર આયોજન અને વગયકામ વચ્ચે સસ
ં તતા રાખશે અને તેમાં જો કોઈ
ઉણપ રિે તો દર મિીનાની આખરે જે તે વગયનાં પત્રકોમાં તેનાં કારણની નોંિ કરશે. અને આ
બાકી રિેલ કાયયની અને સરભર કરવા માટે સંબવં િત આચાયયનો સંપકય સાિી તે અંતે આયોજન
કરશે.

૧૪.

વવદ્યાર્થીઓને અઠવાડીક ગૃિકાયય આપવ ંુ જેર્થી દરે ક વવદ્યાર્થી સમગ્ર વષયમાં દરે ક વવષય દીઠ 2૦
અઠવાહડયાન ંુ ગૃિકાયય પ ૂણય કરવા માટે સમર્થય બની શકે પણ જ્યાં વશક્ષકને વવષયના એક
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ભાગની કામગીરી આપવામાં આવી િોય જેવી કે સમાજવવદ્યામાંર્થી ફક્ત ઇવતિાસ કે ભ ૂગોળ
અર્થવા પ્રાકવૃ તક વવજ્ઞાનમાંર્થી ફક્ત ભૌવતક કે રસાયણ વવજ્ઞાન વગેરે તો આવા ખાસ ભાગ માટે
પ્રમાણસર ગૃિકાયયની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવો.
૧૫.

સામાન્ય રીતે વવદ્યાર્થીઓએ લખેલ વનબંિ દર આંતરે અઠવાહડયે જરૂરી ક્ષવતઓ બતાવી
ુ નો કરશે.
તપાસશે અને સચ

૧૬.

ુ બ પોતાને સોપવામાં આવેલ વવષયની સત્રાંત
આચાયય દ્વારા તૈયાર કરે લા આયોજન મજ
પરીક્ષાઓ માટે તેમજ બીજી પરીક્ષાઓ માટે પ્રિપત્રો કાઢશે અને જવાબવિીઓ ન્યાયપ ૂવયક
અને સમયસર તપાસશે.

૧૭.

એસ.એસ.સી. અર્થવા એચ.એસ.સી. બોડય કે સરકાર દ્વારા પરીક્ષક સંવાિક સિસંચાલક કે એવી
બીજી પરીક્ષાને લગતી કોઈપણ કામગીરી સોપવામઅ આવે તે વવશ્વસનીય રીતે, ગપ્ુ તતા
જાળવીને વનષ્ટ્ઠા અને પ્રમાલણકતાપ ૂવયક કાયયદક્ષતાર્થી જવાબદારી પ ૂવયક પર પાડશે.

૧૮.

બીજી શાળામાં કે અન્ય કોઈ જગ્યાએ નોકરી મેળવવા માટે અરજી કરે ત્યારે તેની એક નકલ
આચાયયને આપશે અને એડવાન્સ નકલ પરભાવે મોકલી આપશે.

૧૯.

પ્રોક્ષીમાં જશે અને વગયમાં શૈક્ષલણક પ્રવ ૃવત્ત કરશે.

૨૦.

ુ ની નોંિ કરશે. અને વષાાં તે મેળવશે
પોતાના ચાર્જમાના ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરમાં ખરીદે લ વસ્તઓ
અને ખોવાયેલ કે અન્ય કોઈ કારણસર કોઈ વસ્ત ુ કમી કરવાની ર્થાય તો તેની કારણસર નોંિ
આચાયયશ્રીને રજુ કરશે.

૨૧.

અભીસ્ર્થાપન કોસયમાં જશે અને સફળતા પ ૂવયક પ ૂણય કરશે.

૨૨.

આવી બીજી કોઈ ફરજો બજાવશે અને શાળાના આચાયય દ્વારા આપવામાં આવતી કે જરૂહરયાત
ુ બની વશક્ષણને લગતી આવી બીજી સચ
ુ નાઓન ંુ વનયત કામ અને િાજરીના સમય દરમ્યાન
મજ
ુ ી અગાઉર્થી રજા મંજુર કરાવશે સમયસર વગયમાં તાસ લેવા,
પાલન કરશે. શક્ય િોય ત્યાં સિ
ુ ના મજ
ુ બની કામગીરી કરશે.
પ્રાર્થયનામાં િાજરી આપશે અને આચાયયની સચ

૨૩.

કોઈ વશક્ષક તેના શૈક્ષલણક ખ્યાલો રજુ કરતી વખતે કે અલભવ્યક્ક્ત વખતે શાળા તરફર્થી મળતી
સવુ વિાઓનો ગેરઉપયોગ કરશે નહિ.
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૨૪.

કોઈ કમયચારી પોતાના વ્યક્ક્તગત ઉપયોગ માટે અર્થવા વ્યાપારી, રાજકીય િેત ુ માટે સંસ્ર્થાના
અર્થવા મંડળની સવુ વિાઓ અને સાિનોનો ઉપયોગ કરી શકશે નહિ.

૨૫.

દરે ક વશક્ષક વવદ્યાર્થીઓના પરીક્ષણમાં વનષ્ટ્પક્ષપાતી રિેશે અને ઈરાદાપ ૂવયક રીતે વિારે કે
ુ આપી શકશે નહિ અર્થવા અન્ય કોઈ ભ ૂવમકા પર વવદ્યાર્થીઓને તેનો ભોગ બનવાશે
ઓછા ગણ
નહિ.

૨૬.

કોઈ વશક્ષક ખાનગી કોલચિંગ ક્લાસ ચલાવી શકશે નહિ અર્થવા તેમાં નોકરી કરી શકશે નહિ.

૨૭.

કોઈ વશક્ષક વેકેશન કે રજા દરમ્યાન પોતાના સરનામામાં જો ફેરફાર ર્થયો િોય તો તેની જાણ
આચાયયને અવશ્ય કરવાની રિેશે.

૨૮.

વવદ્યાર્થીઓ, કાયયકરો, આચાયય, વાલીઓ, કમયચારીઓ વગેરે તમામ સાર્થે તેન ંુ વતયન વવવેકી
અને નમ્ર િશે.

૨૯.

દરે ક વશક્ષક પોતે જે વવસ્તારમાં િોય તે વવસ્તારમાં જે-તે સમયે અમલમાં િોય તેવા કેફી પીણા કે
માદક રવ્યો અંગે ના કોઈપણ કાયદાઓન ંુ ચસ્ુ તપણે પાલન કરવા બંિાયેલ છે .

૩૦.

કોઈપણ કેફી પીણા કે માદક રવ્યોની અસરમાં િશે નહિ અને તે કાળજી રાખશે. તેની ફરજની
કામગીરી કે કોઈપણ સમયે આવા પીણા માદક રવ્યોની અસરમાં રિેશે નહિ.

૩૧.

ુ ય વશક્ષકે સોંપેલ ં ુ બીજુ ં કોઈપણ કામ કરશે.
મખ્

સીનીયર ક્લાકય ::–

(૧) દવે દીપકકુ માર જયંતીલાલ

સત્તાઓ વિીવટી::૧.

કોઈ સત્તા એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

સત્તાઓ નાણાકીય::૧.

કોઈ સત્તા એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

સત્તાઓ અન્ય::૧.

કોઈ સત્તા એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

ફરજો::૧.

સરકારી ગ.ુ માં.શી. બોડય કે મંડળ કે અન્ય અવિકારીઓ સાર્થે કરવાના પત્ર વ્યવિાર તૈયાર
કરવા.
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૨.

વખતોવખત સરકારશ્રીના ખાતા ગ,ુ મા.શી. બોડય કે અન્ય અવિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ
સ ૂચનોન ંુ પાલન કરવ ંુ અને જ્યારે જરૂરી િોય ત્યારે કમયચારી તર્થા વવદ્યાર્થીઓના ધ્યાન ઉપર તે
ુ ના લાવવી.
સચ

૩.

પગાર વસવાયની ગ્રાન્ટની બાબતોના ક્લેઈમ સંદભયમાં કામગીરી કરવી

૪.

અભીસ્ર્થાપન કોષયમાં જવ ંુ અને સફળતાપ ૂવયક પ ૂણય કરવા.

૫.

ખાનગી અને આચાયયના નામ જોગ આવેલ ટપાલો વસવાયની ટપાલ ખોલવી તર્થા જોવી અને
ુ બ નોંિ કરવી અને પત્રના અગત્યના મદ્દુ ાઓ તર્થા તેને એક રૂપ જેતે
આદે શર્થી નક્કી ર્થયા મજ
કમયચારીને કરવાની ર્થતી કામગીરીની નોંિ કે માગયદશયનના રીમાકય સ લખી આચાયયશ્રીની
ુ વા અને ત્યારબાદ સંબવં િત કારકુ નને આવા રજીસ્ટરમાં નોંિવા માટે આપવા.
સિીમાં મક

૬.

ખાનગી પત્ર વ્યવિાર અને ખાનગી આવક જાવક રજીસ્ટર લખવા વનભાવવા.

૭.

સેવાપોર્થીની વનભાવણી અને જાળવણી.

૮.

જામીનખતની કામગીરી.

૯.

પ્રમોશનના વનયમો અને તેને લગતો પત્રવ્યવિાર.

૧૦.

ુ લ મક
ુ દમોની કામગીરી.
અદાલતી રીબ્યન

૧૧.

તમામ પ્રકારના સરકારી નાણા ચ ૂકવવા તેમજ કેશ બકુ લખવી અને જાળવવી.

૧૨.

શાળાના હિસાબી તમામ રજીસ્ટરો અધ્યતન રિે તે રીતે વનભાવવા.

૧૩.

રજાના હિસાબો તૈયાર કરવા.

૧૪.

સેવાપોર્થીમાં નોંિો કરવી અને નોંિોની સામે તેમની સિી લેવી.

૧૫.

વનમણક
ંુ પત્રકો તૈયાર કરવા.

૧૬.

પેન્શન પેપર તૈયાર કરવા.

૧૭.

ુ ના મજ
ુ બ છુટા કરવા માટે ની યાદીઓ(મેમો) તૈયાર કરવા.
આચાયયશ્રીની સચ
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૧૮.

નોકરીની બાબતોને લગતી ફાઈલો તૈયાર કરવી.

૧૯.

પગાર ફીક્શેસન સંબવં િત કામગીરી.

૨૦.

કમયચારીઓની ખાનગી અિેવાલ અંગે ની કાયયવાિી કરવી.

૨૧.

કમયચારીઓની ખાનગી તપાસ ખાનગી સ ૂચનાઓ તેમજ ઉચ્ચ કચેરીન ંુ માગય દશયન માંગવાની
કામગીરી.

૨૨.

કમયચારીની બદલી, વનમણક
ંુ , છુટા કરવાની કાયયવાિી.

૨૩.

િાજર રીપોટય , ચાર્જ રીપોટય , ચાર્જ એલા. રાજીનામા અંગેની કાયયવાિી.

૨૪.

પગાર વનયત કરવો, સીનીયોરીટી, વસલેક્શન ગ્રેડ ઉ.પ. િોરણને લગતી કામગીરી.

૨૫.

શાળાની બાબતો લેવડદે વડના હિસાબો રાખવો.

૨૬.

બેંકમાં રકમો જમા કરાવવી, ઉપાડવી અને લબલોની જરૂરી ચકાસણી કરવી.

૨૭.

હિસાબો ઓડીટ કરવા.

૨૮.

અંદાજપત્રો તૈયાર કરવા અને તેનો અમલ કરવો.

૨૯.

વનરીક્ષણ રીપોટય ના સ ૂચનોન ંુ અમલીકરણ કરવ.ંુ

૩૦.

સેટઅપ મંજુર કરાવવાની વવવિવત દરખાસ્ત અને પત્ર વ્યવિારની કામગીરી.

૩૧.

િંગામી જગ્યાઓ ચાલ ુ રાખવાની દરખાસ્તોની કામગીરી.

૩૨.

પાટય ટાઈમ કમયચારીઓની જગ્યા મંજુર કરવાની દરખાસ્ત તેમની િાજરીની ચકાસણીની
કામગીરી.

૩૩.

ુ વા, ટેન્ડરી વવગે રે
ચોર્થા વગયના કમયચારીઓની કામગીરીની વિેચણી કરવી. ચાવી લાવવા, મક
જેવા કાયોની વિેચણી કરવી.

૩૪.

શાળાને લગતા ઠરાવો, પહરપત્રો કે સરકારશ્રીના નીવત વવષયક વનણયયોને લગતા ઠરાવોની
િેન્ડ ફાઈલ રાખવી અને વનયવમત જાળવણી કરવી.
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૩૫.

ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર વનભાવવ.ંુ

૩૬.

ુ રાખવી.
ખરીદી કેશબકુ લખવી, ચેક બક

૩૭.

લાસ્ટ પે સટી ડીસ્ચાર્જ સટી કાઢવા.

૩૮.

વગય વિારા-ઘટાડા અંગેની તમામ કામગીરી.

૩૯.

શાળાના ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરો જે કમયચારીઓના િવાલામાં છે તે કમયચારી તરફર્થી ડેડ સ્ટોક
રજીસ્ટરોની જાણવણી કરવી. વષાાં તે તારીજ કાઢવી. ભૌવતક મેળવણંુ કયાય ન ંુ પ્રમાણપત્ર
આપવ.ંુ ડેડ સ્ટોક કમી કરવા, િરરાજી ઉપજ સાિવામાં આવે છે કે કેમ? તેના ઉપર દે ખરે ખ
રાખવી.

૪૦.

વવવવિ પરીક્ષાની વ્યવસ્ર્થામાં આચાયયને મદદ કરવી અને આવી પરીક્ષામાં શાળામાં વનયત
કરે લ વનયમો પ્રમાણેની કાયયક્ષમતા અને વશસ્ત માટે જવાબદાર રિેશ.ે

૪૧.

આચાયય તરફર્થી સોપવામાં આવતી લેલખત કે મૌલખક અન્ય કોઈપણ પ્રકારની કામગીરી
કરવાની રિેશે.

૪૨.

પગારબીલ તૈયાર કરવા તેમની સિીઓ અને પ્રતીસિીઓ લેવી.

૪૩.

જી.પી.એફ. ના હિસાબો રાખવા.

૪૪.

જી.પી.એફ. એડવાન્સ લોન મંજુર કરવા માટે ની અરજીઓ મોકલવી.

૪૫.

સ્ટાફના વાવષિક આવક્પત્રો તૈયાર કરવા.

૪૬.

આવક વેરો, વ્યવસાય વેરો, સીટીડી, વીમો, ટી.ડી.એસ. વગેરે જે કોઈ પગારમાંર્થી કપાત િોય
તે રકમોની ચકુ વણી કરવી.

૪૭.

િક્ક રજા કે અન્ય પ્રકારની રજા મંજુર કરવાના આદે શો બિાર પાડવા, કમયચારી રજીસ્ટરમાં
રજાની નોંિ કરવી.

૪૮.

પરચરુ ણ રજા મંજુર કરવાની કાયયવાિી.

૪૯.

બજેટની કામગીરી વાવષિક- આઠ માવસક- નવ માવસક- હરવાઇઝડ બજેટની કામગીરી, બ્રેકઅપ
મંજૂરીની કામગીરી.

16

૫૦.

ખચય પત્રકો તૈયાર કરવા અને મોકલવા.

૫૧.

ુ ાવી અને
ચોર્થા વગયના કામયચારીઓને બટુ , ચપ્પલ, ડ્રેસ, ગરમ ગણવેશ, છત્રીની યાદી મક
આપવાની કામગીરી.

૫૨.

કમયચારીના વાવષિક ઇજાફા મંજુર કરવાની કાયયવાિી અને આ અંગેન ંુ રજીસ્ટર વનભાવવ.ંુ

૫૩

િોમ ટાઉન કન્સેશન, એલ.ટી.સી. અંગેના હુકમો કાઢવા.

૫૪.

તમામ પ્રકારની પેશગીના બીલો બનાવવા જરૂરી પેશગી રજીસ્ટર વનભાવવ.ંુ

૫૫.

જી.પી.એફ. નવા ખાતા ખોલવા અને તેને લાગતો પત્ર વ્યવિાર કરવો.

૫૬.

તમામ કમયચારીઓની જી.પી.એફ. પાસબકુ અદ્યતન રીતે વનભાવવી. જી.પી.એફ. પત્રક અ-બક-ડ વષાાં તે તૈયાર કરી ડી.ઈ.ઓ. ઓફીસમાં મેળવણંુ કરવ.ંુ

૫૭.

વવષયવાર ફાઈલ રાખવી નોંિ કરવી.

૫૮.

શાળાકીય કામગીરીને લગતા જરૂરી સ્ટે ટમેન્ટ, પત્રો, સાઈકલો સ્ટાઈલ, ઝેરોક્ષ કરાવવા.

૫૯.

શાળાકીય પરીક્ષાઓ, સરકાર દ્વારા લેવામાં આવતી પરીક્ષાઓ અને ગ.ુ મા.વશ. બોડય તેમજ
હિન્દી-અંગ્રેજી લચત્ર વવજ્ઞાન, ગલણતને લગતી પરીક્ષાઓની કામગીરી કરવી.

૬૦.

પોતાને સોપવામાં આવતી જે કઈ આવી બીજા કાયયલય સંબવં િત ફરજો િોય તે બજાવવી.

૬૧.

ુ ાંલગક સાહિત્ય અન્ય ક્લાકય ની મદદર્થી તૈયાર કરવ.ંુ
વાવષિક વનરીક્ષણ રીપોટય અને અન્ય આનસ

૬૨

સંસ્ર્થાના બાંિકામ ખાતાને લગતા પ્રિો માટે વીજળી, ટેલીફોન વવગે રે જેવા તાકીદના પ્રિો

માટે .
૬૩.

રં કકોલ રજીસ્ટર વનભાવવ.ંુ

૬૪.

સંસ્ર્થાના મકાન મરામત અંગેનો બાંિકામ પત્ર વ્યવિાર.

૬૫.

વાવષિક વિીવટી ઇન્સ્પેક્શન અને ઓડીટ કામગીરી.

૬૬.

ગ્રાન્ટને લગતા તમામ પત્રો / પ્રિોનાં જવાબ કરવા.
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૬૭.

શાળાની તમામ પ્રકારની ખરીદી અંગે ની કામગીરી.

૬૮.

ખરીદીની વાઉચર ફાઈલ વનભાવવી.

૬૯.

પસ્તી વેચાણની કામગીરી.

૭૦.

શાળાની ખરીદી અંગેનીફાઈલો ઉપક્સ્ર્થત કરવી, ફાઈલોમાં નોહટિંગ કરવ,ંુ જરૂર જણાયે જે તે
ઓહફસમાં રૂબરૂ જવ.ંુ

૭૧.

ફી રાિત, વશષ્ટ્યવ ૃવત્ત, સ્કોલરશીપને લગતી કામગીરી.

૭૨.

ગ.ુ મા.વશ.બો. તર્થા રાજ્ય પરીક્ષા બોડય દ્વારા લેવાતી પ્રખરતા શોિ કસોટી તર્થા
એન.સી.ઈ.આર.ટી. પરીક્ષાની કામગીરી.

૭૩.

આંકડાકીય માહિતી તેયાર કરવી.

૭૪.

શાળામાં ઉજવાતા ઉત્સવોની નોંિ વવવવિ સ્પિાયઓનો પત્ર વ્યવિાર કરવો.

૭૫.

ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરો રાખવા તૈયાર કરવા.

૭૬.

આવક વેરો, સી.ટી.ડી.એસ., સી.ટી.ડી., વ્યવસાય વેરો, વીમો વવગે રે તમામ પ્રકારના વેરા
સંદભય કામગીરી કરવી.

૭૭.

ખાતામાં હિસાબી પત્રકો મોકલવા.

૭૮.

હિસાબોની તપાસણી માટે જરૂરી તૈયારી કરવી અને તેની તપાસણી કરાવવી.

૭૯.

સામવયકો-મેગેઝીન, પખવાડીક સાપ્તાહિક, દૈ વનકન ંુ લવાજમ ભરવ.ંુ

૮૦.

ુ ની ખરીદી કરી જે તે વવભાગ,
આચાયયશ્રી તરફ્ર્થી સ ૂચનાઓને આિારે જરૂરી ચીજ વસ્તઓ
ુ ત કરવી.
કમયચારીને સપ્ર

૮૧.

ખરીદી લબલ બનાવવા.

૮૨.

ઓડીટ શાખા રા.મ.ન.પા. ને લગતી તમામ કામગીરી.

૮૩.

શાળા મકાન ભાડું-મ્યવુ ન.કરવેરો ચકુ વણીની કામગીરી.
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૮૪.

જી.પી.એફ. િંગામી, પાટય , ફાઈનલ ઉપાડની કામગીરી.

૮૫.

ુ ત કરવી.
પગાર સ્લીપ બનાવવી અને દરે ક કમયચારીને સમયસર સપ્ર

૮૬.

તમામ પેશગી અંગે ની કામગીરી.

૮૭.

ુ ની કામગીરી.
સ્ટેશનરી મની રીસીપ્ટ બક

૮૮.

ુ ની કામગીરી.
સ્ટેશનરી રજીસ્ટર, ઇન્ડેન બક

૮૯.

ુ ના મજ
ુ બ જરૂરી પત્રકો બીલોની નકલો કરવી.
આચાયયની સચ

૯૦.

વનયવમત વવદ્યાર્થીઓના આવેદનપત્રો ભરવા અને માહિતી પ ૂરી પાડવી.

૯૧.

આવેદનપત્રો અને તેની ફી સરકારશ્રીમાં કે ગ.ુ મા.વશ. બોડય માં જે પ્રમાણે મોકલવાની િોય તે
પ્રમાણે સમય મયાયદામાં મોકલવી.

૯૨.

પરીક્ષા ફીનો હિસાબ રાખવો.

૯૩.

પરીક્ષા ફીની ઓફીસ કોપી તૈયાર કરવી.

૯૪.

પરીક્ષાને લગતી વ્યવસ્ર્થા અંગે પત્ર વ્યવિાર કરવો.

૯૫.

પેપર હરચેહકિંગ માટે આવેલી અરજીઓન ંુ બારીકાઈર્થી વનરીક્ષણ કરવ ંુ અને તરંુ ત જ અરજીઓ
બોડય માં મોકલવી.

૯૬.

પરીક્ષાના પહરણામોની સામાન્ય રજીસ્ટરમાં નોંિ કરવી.

૯૭.

બોડય દ્વારા જયારે અને જે જરૂરી માહિતી માંગવામાં આવે ત્યારે ને ત્યારે મોકલવી.

૯૮.

ખાનગી વવદ્યાર્થીઓના આવેદનપત્રો ભરવા અને તે બોડય ને મોકલી આપવા.

૯૯.

આવક જાવકના પત્રકો તૈયાર કરવા.

૧૦૦. આવશ્યક માહિતી વાલીઓને પ ૂરી પાડવી.
૧૦૧. કમયચારી િાજરીપત્રક તૈયાર કરવ.ંુ
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૧૦૨. વવષયવાર ફાઈલ રાખવી, નોંિ કરવી અને વશક્ષણ ફી તેમજ અન્ય ફી ઉઘરાવવી અને સામન્ય
રજીસ્ટર તૈયાર કરવા.
૧૦૩. વવદ્યાર્થી િાજરીપત્રકની ચકસણીમાં આચયયને મદદ કરવી.
૧૦૪. તમામ પ્રકારના સરકારી નાણા લાવવા.
૧૦૫. વગય રજીસ્ટરોની ફાઈલો િોરણ વગયવાર વશક્ષકો તરફર્થી શરુ ર્થાય અને આચાયયની સિી ર્થઇ
ગયા બાદ જાળવવી ચેક કરવી.
ુ કરવામાં આવેલ ફી-મ્યવુ ન.એક. શાખામાં ચલણર્થી જમા કરવી.
૧૦૬. શાળા દ્વારા વસલ
૧૦૭. ટપાલ ઈનવડય તર્થા આઉટવડય કરવી. નંબર તારીખ નોંિવા ઈનવડય આઉટવડય રજીસ્ટર
વનભાવવા
૧૦૮. શાળાની અને બિારની ફાઈલો ઈનવડય તર્થા આઉટવડય કરવી નંબર તારીખ નોંિવા ફાઈલ
રજીસ્ટર વનભાવવ.ંુ
૧૦૯. જે તે કમયચારીને રજીસ્ટર પર સિી લઇને ટપાલની વિેચણી કરવી.
ુ પત્રકો વિેચવા.
૧૧૦. શાળાના તમામ િોરણના ગણ
૧૧૧. સરકાર દ્વારા ગ.ુ મા.વશ. બોડય દ્વારા આપવામાં આવતા પ્રમાણપત્રોની વિેંચણી કરવી.
૧૧૨. પરીક્ષા વવશેની માહિતી વવદ્યાર્થીને આપવી.
૧૧૩. વવદ્યાર્થી પ્રવેશ ફોમયની વિેંચણી કરવી.
૧૧૪. ડુપ્લીકેટ પ્રમાણપત્રો કાઢી આપવા.
૧૧૫. ચાહરત્ર્ય રાયલ સટીહફકેટ આપવા.
ુ ારવાની કામગીરી.
૧૧૬. જન્મ તારીખ, નામ, અટક, જાવત સિ
૧૧૭. વવદ્યાર્થી નામ જી.આર.માં ચડાવવા તારીજ કાઢવી.
૧૧૮. વવદ્યાર્થી રે લ્વે, એરબસ, પ્રવાસ કન્સેક્સનની કામગીરી
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૧૧૯. શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રો અને બીજા પ્રમાણપત્રો તૈયાર કરવા અને ખરી નકલોને લગતી
કામગીરી કરવી.
૧૨૦. વવદ્યાર્થી સરાસરી િાજરી ત ૂટ માફ કરવાની કામગીરી.
૧૨૧. વવદ્યાર્થી પ્રવેશ આપવાની કામગીરી.
૧૨૨. સ્કુ લ લીવીંગ સટી, જન્મ તારીખ, જાવત પ્રમાણપત્રો કાઢવા, જરૂરી નોંિ જી.આર.માં કરવી.
ુ કરવી.
૧૨૩. પ્રવેશ ફી અન્ય ફી વસલ

પટ્ટાવાળા::-

ુ લીિર અરજણદાસ
(૧) રામચંદાણી મર
(૨) મિેતા ભગીરર્થ ઉમેશચંર

સત્તાઓ વિીવટી::૧.

કોઈ સત્તા એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

સત્તાઓ નાણાકીય::૧.

કોઈ સત્તા એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

સત્તાઓ અન્ય::૧.

કોઈ સત્તા એનાયત ર્થયેલ નર્થી.

ફરજો::ુ બની ફરજે બજાવવાની રિે છે .
ઉપરોક્ત ક્રમ ૧-૨માં પટ્ટાવાળાઓને નીચે મજ
૧.

શાળા શરુ ર્થવાના સમય પિેલા એક કલાક અગાઉ અને શાળાના સમય પરુ ો ર્થયા બાદ એક
ુ ીનો સમય ફરજ ઉપર િાજર રે િવાનો રિેશે.
કલાક સિ

૨.

સંસ્ર્થાએ નક્કી કરે લો ગણવેશ ફરજીયાત પિેરવાનો રિેશ.ે

૩.

કચેરીને લગતા કાયો ઉપરાંત વગય સફાઈ, અન્ય પ્રકારની સફાઈની જવાબદારી સ્વીકારવાની
રિેશ.ે

૪.

ટપાલ અંગે ન ંુ કામકાજ જેવ ંુ કે જજલ્લા વશક્ષણાવિકારી કચેરી, રેઝરી, રા.મ.ન.પા. વગે રે જગ્યાઓ
માટે આચાયયશ્રી સોપે તે કરવાન ંુ રિેશે.

૫.

જરૂર પડે તો સંસ્ર્થાન ંુ રાચરચીલ ં ુ યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવણી કરવાન ંુ કાયય કરવાન ંુ રિેશે.
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૬.

સંસ્ર્થાની સ્ર્થાવનક, જાિેર પરીક્ષાઓના સમયમાં આચાયયશ્રી જે કોઈ કામગીરી બતાવે તે
બજાવવાની રિેશે.

૭.

આચાયયશ્રી કે અન્ય કમયચારી તરફર્થી શાળા માટે સોંપાયેલ અન્ય કામગીરીઓ જેવી કે પાણી
પાવ,ંુ નોટો લાવવી વગે રે કરવાની રિેશે.

પ્રકરણ-૪ (વનયમ સંગ્રિ-૩)
કાયય કરવા માટેના વનયમો, વવવનયમો, સ ૂચનાઓ, વનયમ સંગ્રિ અને દફતરો

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
૪.૧ દસ્તાવેજન ંુ નામ / મર્થાળં ::ુ રાત માધ્યવમક વશક્ષણ અવિનયમ ૧૯૭૨ અને ગજ
ુ રાત
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ ૧૯૬૪- ગજ
માધ્યવમક વશક્ષણ વવવનયમ ૧૯૭૪
ુ બ
દસ્તાવેજ પરન ંુ ટૂંકંુ લખાણ- ઉપર ક્રમ ૪.૧માં જણવ્યા મજ
વ્યક્ક્તને વનયમો, વવવનયમો, સ ૂચનાઓની નકલ અિીંર્થી મળશે.
ુ રાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચ માધ્યવમક વશક્ષણ બોડય , જુના સલચવાલય,
ગજ
સેકટર નં. ૧૦-બી, ગાંિીનગર.

વવભાગો દ્વારા વનયમો::વવવનયમો સ ૂચનાઓ વનયમ સંગ્રિઓ દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી(જો િોય તો)
ુ રાત સરકાર વશક્ષણ વવભાગ અને ગ.ુ મા.વશબો. દ્વારા વખતોવખત નક્કી ર્થયા
ગજ
ુ બ.
મજ
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પ્રકરણ-૫ (વનયમ સંગ્રિ-૪)
નીવત ઘડતર અર્થવા નીવતના અમલ સંબિ
ં ી જનતાના સભ્યો સાર્થે સલાિ
પરામશય અર્થવા તેમના પ્રવતવનવિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્ર્થા િોય તો તેની
વવગત

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
૫.૧ નીવત ઘડતર ::(૧)

નીવતના ઘડતર માટે જનતાની અર્થવા તેના પ્રવતવનવિઓની સલાિ પરામશય સિભાગી
ુ ામાં આવી વવગત આપો.
મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો નીચેના નમન
સરકારશ્રીના વશક્ષણ વવભાગ દ્વારા ગ.ુ મા.વશ. અને ઉ.મા.વશ બોડય માં સંચાલક મંડળ,
આચાયય, વશક્ષક, લબન શૈક્ષલણક અને વાલી મંડળમાંર્થી પ્રવતવનવિઓની ચટ
ંુ ણી દ્વારા
વનમણક
ંુ ર્થાય છે તર્થા અન્ય િોદ્દા જોગ અને સરકાર વનયક્ુ ત સભ્યોન ંુ બોડય નીવત ઘડતર
કરે છે .

૫.૨

શંુ નીવતઓના અમલ માટે જનતાની અર્થવા તેમના પ્રવતવનવિઓની સલાિ/ પરામશય/
સિભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો િોય તો આવી જોગવાઈઓની વવગતો
ુ ામાં આપો.
નીચેના નમન
ુ બ.
ઉપર પારા ૫.૧ મજ
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પ્રકરણ-૬ (વનયમ સંગ્રિ-૫)
જાિેર તંત્ર અર્થવા તેના વનયંત્રણ િેઠળની વ્યક્ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની
કક્ષાઓ અંગે ન ંુ પત્રક

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
૬.૧ સરકારી દસ્તાવેજો વવશેની માહિતી આપવા નીચેના નમ ૂનાનો ઉપયોગ
કરશો.
જ્યાં આ દસ્તાવેજ ઉપલબ્િ છે તેવી જગ્યાનો ઉલ્લેખ કરે લ છે ::શાળાને આ લાગ ુ પડત ંુ નર્થી. –
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પ્રકરણ-૭ (વનયમ સંગ્રિ-૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડય , પહરષદ, સવમવતઓ અને અન્ય સંસ્ર્થાઓન ંુ
પત્રક

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
૭.૧ રાજકોટ મિાનગરપાલલકા કે શાળાને લાગ ુ પડત ંુ ન િોય આ માહિતી
આપવી જરૂહરયાત જણાતી નર્થી
શાળાને આ લાગ ુ પડત ંુ નર્થી. -
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પ્રકરણ-૮ (વનયમ સંગ્રિ-૭)
રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
૮.૧ જાિેરતંત્રના સરકારી માહિતી અવિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માહિતી
અવિકારીઓ અને વવભાગીય કાયદાકીય (એપલેટ) સત્તાવિકારી વવશેની
માહિતી ::મદદનીશ માહિતી અવિકારી
ક્રમ

નામ

િોદ્દો

STD
કોડ

ફોન નંબર

ફેક્સ

ઈ-મેઈલ

સરનામ ંુ

૧

શ્રી ડી. જે.

સીનીયર

૦૨૮૧

૦૨૮૧-

-

શ્રી વીરસાવરકર

દવે

ક્લાકય

rmcvsv
@gmail.
com

૨૩૭૨૨૦૨
૯૮૨૪૦૨૯૬૧૯

વવદ્યાલય, આનંદનગર,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૨

માહિતી અવિકારી
ક્રમ

નામ

િોદ્દો

STD
કોડ

ફોન નંબર

ફેક્સ

ઈ-મેઈલ

સરનામ ંુ
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૧

શ્રી એચ.

આચાયય

૦૨૮૧

આર. ચાવડા

૦૨૮૧-

-

૨૩૭૨૨૦૨
૯૪૨૭૭
૨૩૪૬૯

rmcvsv@gm
ail.com
Hitesh23419
69@gmail.c
om

શ્રી વીરસાવરકર
વવદ્યાલય, આનંદનગર,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૨

એપેલેટ ઓર્થોરીટી અવિકારી
ક્રમ
૧

નામ

િોદ્દો

STD
કોડ

ફોન નંબર

ફેક્સ વેબ

ઈ-મેઈલ

સરનામ ંુ

જજલ્લા

૦૨૮૧

ઓ. ૨૨૨૩૪૫૩

૨૨૨૩૫૩
www. deo.
rajkot.
gov.in

deorajkot
@gmail
.com

જીલ્લા વશક્ષણાવિકારી

વશક્ષણા

રે . ૨૫૯૫૫૨૮

વિકારી

કચેરી, મોિનદાસ
ગાંિી વવદ્યાલય,
ુ ેલી બાગ પાસે,
જયબ
રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૨

નોંિ ::- પાના નં.૬૯ વવભાગ ક્રમ-૮ પ્રમાણે ગ્રાન્ટ ઇન કોડ શાળાઓના ::-

મદદનીશ માહિતી અવિકારી (OPIO) – સીનીયર ક્લાકય
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ

માહિતી અવિકારી (PIO)

– આચાયય
વીરસાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ

એપેલેટ ઓર્થોરીટી (IO)

–

જજલ્લા વશક્ષણાવિકારીશ્રી,
રાજકોટ.
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પ્રકરણ-૯ (વનયમ સંગ્રિ-૮)
ુ રવાની કાયય પધ્િવત
વનણયય લેવાની પ્રહક્રયામાં અનસ

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
૯.૧

ુ રવામાં આવે છે .
જુદા જુદા મદ્દુ ાઓ અંગે નો વનણયય લેવા માટેની કઈ કાયયપધ્િવત અનસ
ુ રાત માધ્યવમક વશક્ષણ અવિનયમ ૧૯૭૨ અને
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ ૧૯૬૪- ગજ
ુ રાત માધ્યવમક વશક્ષણ વવવનયમ ૧૯૭૪ની જોગવાઈઓ અનસ
ુ રીને વનણયયો લેવામાં
ગજ
આવે છે .

૯.૨

અગત્યની બાબતો માટે ખાસ વનણયય લેવા માટેની કાયયપધ્િવતઓ / ઠરાવેલી
કાયયપધ્િવતઓ/ વનયત માપદં ડો/ વનયમો ક્યાં ક્યાં છે / વનણયય લેવા માટે ક્યાં ક્યાં સ્તરે
વવચાર કરવામાં આવે છે ?
પારા નં.૯.૧ માં જણાવ્યા વસવાય અન્ય કોઈ પધ્િવત અસ્તીત્વમાં નિતી. વનણયય લેવા
માટે પ્રકરણો શાખા દ્વારા સિાયક કવમશનરશ્રી અને નાયબ કવમશનરશ્રી મારફત
કવમશનરશ્રીને મોકલવામાં આવે છે .

૯.૩

ુ ી પિોંચાડવા કઈ વ્યવસ્ર્થા છે .
વનણયયને જનતા સિ
આ લાગ ુ પડત ંુ નર્થી

૯.૪

વનણયય લેવાની પ્રહક્રયામાં જેના મંતવ્યો લેવાના છે તે અવિકારીઓ ક્યાં છે ?
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આચાયય, સિાયક કવમશનરશ્રી, નાયબ કવમશનરશ્રી, કવમશનરશ્રી, સ્ર્થાયી સવમવત
જનરલ બોડય – જજલ્લાવશક્ષણાવિકારી.
૯.૫

વનણયય લેનાર અંવતમ સત્તાવિકારી કોણ છે ?
કવમશનરશ્રી, રા.મ.ન.પા.

૯.૬

જે અગત્યની બાબતો પર જાિેર સત્તાવિકારી દ્વારા વનણયય લેવામાં આવે છે તેની માહિતી
નીચેના નમ ૂનામાં આપો.
લાગ ુ પડત ંુ નર્થી.

પ્રકરણ-૧૦ (વનયમ સંગ્રિ-૯)
અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની માહિતી પક્ુ સ્તકા

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત

ક્રમ નામ

૧

શ્રી

િોદ્દો

STD કોડ

વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ

એચ. આચાયય
૦૨૮૧

આર. ચાવડા

ફોન

નંબર ઘર

કચેરી
૦૨૮૧

૯૪૨૭૭

૨૩૭૨૨૦૨

૨૩૪૬૯

૯૬૨૪૭
૦૪૭૨૫

ફે

ઈ-

ક્સ

મેઈલ
Hitesh
23419
69@g
mail.c
om

સરનામ ંુ

શ્રી વીર સાવરકર
વવદ્યાલય,
આનંદનગર,
કોઠારીયા રોડ,

શ્રીમતી એન. મદદનીશ
એસ. પટેલ

૩

વશક્ષક

શ્રી એમ. વી. મદદનીશ
માિાણી

વશક્ષક

૦૨૮૧

૨

૦૨૮૧

રાજકોટ-૨
૦૨૮૧

૯૮૨૫૭

૨૩૭૨૨૦૨

૧૦૧૬૩

૦૨૮૧

૯૯૨૫૨૫

૨૩૭૨૨૦૨

૨૭૩૨

“

“

દવે
૫

ક્લાકય

શ્રી એમ. એ. પટ્ટાવાળા
રામચંદાણી

૬

શ્રી બી. ય.ુ પટ્ટાવાળા
મિેતા

૦૨૮૧

શ્રી ડી. જે. સીનીયર

૦૨૮૧

૪

૦૨૮૧
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૦૨૮૧

૯૮૨૪૦

૨૩૭૨૨૦૨

૨૯૬૧૯

૦૨૮૧

૯૦૯૯૬

૨૩૭૨૨૦૨

૯૪૯૫૨

૦૨૮૧

૯૮૨૪૨

૨૩૭૨૨૦૨

૭૪૨૭૩

“

“

“

પ્રકરણ-૧૧ (વનયમ સંગ્રિ-૧૦)
અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની માહિતી પક્ુ સ્તકા હડરે ક્ટરી

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
ક્રમ નામ
૧

શ્રી એચ. આર. ચાવડા

િોદ્દો
આચાયય

માવસક

વળતર

વવવનયમમાં

મિેનતાણંુ ભથ્ ંુ

ુ બ
જણવ્યા મજ

૨૪૩૯૦

બી.સી.એસ.આર.

૩૬૨૮૧

ની
ુ બ
મજ
૨
3

શ્રીમતી એન. એસ. પટે લ મદદનીશ

૨૩૪૭૦

૩૪૫૭૨

૨૫૩૩૦

૩૭૨૬૯

૨૧૫૨૦

૩૨૧૧૯

વશક્ષક
શ્રી એમ. વી. માિાણી

મદદનીશ
વશક્ષક

૪

“

શ્રી ડી.જે. દવે

સીનીયર
ક્લાકય

“

જોગવાઈ
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૫

શ્રી એમ. એ. રામચંદાણી

પટ્ટાવાળા

૧૦૪૫૦

૧૫૬૧૩

“

૬

શ્રી બી. ય.ુ મિેતા

પટ્ટાવાળા

૭૧૦૦

૧૦૭૫૦

“

પ્રકરણ-૧૨ (વનયમ સંગ્રિ-૧૧)
િાઇસ્કલ
ૂ વવભાગને ફાળવેલ અંદાજપત્ર

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
૩૨૧૦ – માધ્યવમક શાળાઓ, રાજકોટ
ક્રમ

યોજનાનું નામ સદર

શરુ

પ્રવ ૃવત્ત

પ્રવ ૃવત્ત

પ્રવ ૃવત્તના અંતની

(સદરકોડ)

કાયયની તારીખ

અંદાજે તારીખ

સુચીત રકમ
(લાખમાં)

૧

પગાર ખચય

૩૦૧૦૦

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૧૭.૬૬

૨

સાદીલવાર ખચય

૩૪૦૦૦

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૧૩.૦૦

૩

ટે લીફોન ખચય

૩૪૧૦૦

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૨.૪૫

૪

વવજળી ખચય

૪૩૧૦૩

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૨.૨૦

૫

મકાનભાડું

૩૫૨૦૦

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૩.૨૫

૬

કમ્પ્યુટર એન્ડ ઇક્ક્વપમેન્્સ

૬૧૦૦૦

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૩૦.૮૦

૭

પોષાક ખચય (તમામ શાળા)

૩૧૪૦૧

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૨૮.૦૦

૮

સાંસ્કૃવતક પ્રવ ૃવત્ત અને વવદ્યાર્થી પ્રવાસ

૫૭૪૦૮

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૧૧.૯૦

૯

રમત-ગમત સાિનો

૫૭૪૦૭

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૨.૦૦

૧૦

ઇમારત મરામત

૩૮૨૦૪

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૦.૦૦

૧૧

ફાયર સેફટી

૩૮૭૦૩

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૨.૨૦

૧૨

ફાયર એસ્કેપ રૂટ

૩૮૨૧૨

૧-૪-૧૭

૩૧-૩-૧૮

૦.૦૦

કુ લ
ક્રમ

મંજુર ર્થયેલ રકમ

છૂટી કરે લ ચુકવેલ રકમ

આ શાળાનું છે લ્લા

૧૧૩.૪૬

કાયયની ગુણવત્તા માટે સંપ ૂણયપણે
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(કુ લ છ મા. અને ઉ. મા.

(કુ લ છ મા. અને ઉ. મા.

વષયન ંુ ખરે ખર

કામગીરી માટે જવાબદાર

શાળાઓની )

શાળાઓની )

ખચય

અવિકારી

૧

૨૦.૮૦

૨૦.૮૦

૦૦

આચાયય

૨

૧૧.૫૦

૧૧.૫૦

૦.૫૫

“

૩

૨.૨૦

૨.૨૦

૦.૧૬

“

૪

૨.૦૫

૨.૦૫

૦.૦૯

“

૫

૨.૭૫

૨.૭૫

૦.૪૮

“

૬

૧૭.૮૦

૧૭.૮૦

૦૦

“

૭

૩૫.૦૦

૩૫.૦૦

૦૦

“

૮

૯.૪૦

૯.૪૦

૦.૦૩

“

૯

૧.૬૫

૧.૬૫

૦.૦૧

“

૧૦

૪૧.૦૦

૪૧.૦૦

૦૦

“

૧૧

૨.૭૦

૨.૭૦

૦૦

“

૧૨

૩.૦૦

૩.૦૦

૦૦

“

કુ લ

૧૪૯.૮૫

૧૪૯.૮૫

૧.૩૧

“

પ્રકરણ-૧૩ (વનયમ સંગ્રિ-૧૨)
સિાયકી કાયયક્રમોના અમલ અંગે ની પધ્િવત

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ

- શાળાને આ લાગ ુ પડત ંુ નર્થી. –
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પ્રકરણ-૧૪ (વનયમ સંગ્રિ-૧૩)
તેણે આપેલ રાિતો,પરમીટ કે અવિકૃવત મેળવનારની વવગતો.

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ

- શાળાને આ લાગ ુ પડત ંુ નર્થી. –
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પ્રકરણ-૧૫ (વનયમ સંગ્રિ-૧૪)
વવવવિ પ્રવ ૃવત્તઓ / કાયયક્રમો િાર્થ િરવા માટે વવભાગે નક્કી કરે લ િોરણોની
વવગતો આપો

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
શાળાકીય પ્રવ ૃવત્તઓની યાદી
ક્રમ

પ્રવ ૃવત્ત

સિયોગ

૧

વ ૃક્ષારોપણ

રાજકોટ મિાનગરપાલલકા સિયોગ

૨

વવજ્ઞાન જાણકારી

લોકવવજ્ઞાન કેન્ર સિયોગ

૩

બાળ ઉજાય રક્ષક દળ

એન.એસ.આઈ.સી. સિયોગ

૪

ુ વત્તા સિ
ુ ારણા કાયયક્રમ
ગણ

ગાડી બી.એડ. કોલેજ

૫

રં ગોળી સ્પિાય

રાજકોટ મિાનગરપાલલકા

૬

આરોગ્ય ચકાસણી

ડો.પ્રાપ્પ્ત પંડયા

૭

યોગ વવદ્યા
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૮

કેન્સર રોગ

કેન્સર િોક્સ્પટલ

૯

ર્થેલેસેવમયા

લાઈફ લબલ્ડીંગ

૧૦

સ્કાઉટ ગાઈડ

શાળા વવકાસ સંકુલ

૧૧

એન.સી.સી.

ુ ીટ
કમાન્ડર એન.સી.સી. યન

૧૨

વવદ્યાર્થી ઉત્કષય

પી.ટી.એ.એમ.ટી.એ. વાલી મંડળ

૧૩

નવરાત્રી મિોત્સવ

વાલી મંડળ

૧૪

રક્ષા બંિન

વાલી મંડળ

૧૫

ડેરી પ્રોડક્ટ

ગોપાલ ડેરી

૧૬

શૈક્ષલણક માગયદશયન

કેળવણીકાર

પ્રકરણ-૧૬ (વનયમ સંગ્રિ-૧૫)
વીજાણ ંુ રૂપે ઉપલબ્િ વવવવિ યોજનાઓની માહિતી આપો

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
કોમ્પ્યટુ રનો ઉપયોગ
શાળાના તમામ ડેટા
ઈ-મેઈલ એડ્રેસ
વેબસાઈટ/ ઈન્ટરનેટ કનેક્શન ઉભી કરવામાં આવશે.
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પ્રકરણ-૧૭ (વનયમ સંગ્રિ-૧૬)
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની વવગતો

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
કચેરી ગ્રંર્થાલય
નાટક અને શો
વતયમાન પત્રો
પ્રદશયનો
નોટીસ બોડય
કચેરીમાં રે કડય ન ંુ વનરીક્ષણ
દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવાની પધ્િવત અરજી કરવી.
ઉપલભ્ય મહુ રત વનયમસંગ્રિ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ – ગ.ુ રા.મા.વશ. અવિવનયમો, ગ.ુ રા.મા.વશ.
અવિવનયમો.
જાિેરતંત્રની વેબસાઈટ કયાય બાદ
ુ પત્ર દ્વારા
જાિેરખબરના અન્ય સાિનો વતયમાનપત્રો, ટેમ્પલેટ, વત્રમાવસક મખ
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પ્રકરણ-૧૮ (વનયમ સંગ્રિ-૧૭)
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વવગતો

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
અન્ય ઉપયોગી માહિતી
૧૮.૧ લોકો દ્વારા પ ૂછાતા પ્રિો અને તેના જવાબો
શાળા દ્વારા સત્વરે લેલખતમાં આપવામાં આવે છે .
૧૮.૨ માહિતી મેળવવા અંગે

(૩)

(૧)

અરજીપત્ર- શાળામાંર્થી વવનામલ્ુ યે

(૨)

ુ બ
ફી- સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી ર્થયા મજ

માહિતી મેળવવા માટેની અરજી કઈ રીતે કરવી કેટલી ટીપ્પણી સાદા કાગળમાં અર્થવા
ુ ાના પત્રકમાં
નમન

(૪)

માહિતી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવે તેવા વખતે નાગહરકના અવિકાર અને અપીલ
કરવાની કાયયવાિી
જજલ્લા વશક્ષણ અવિકારી રાજકોટને લેલખતમાં અપીલ ર્થઇ શકે છે .

૧૮.૩ જાિેર તંત્ર દ્વારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમાં
લાગ ુ પડત ંુ નર્થી
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૧૮.૪ વનયમ સંગ્રિ ૧૩માં સમાવવષ્ટ્ટ ન કરાયેલ િોય તેવા જાિેરતંત્રએ આપવાના પ્રમાણપત્રો ના
વાંિા પ્રમાણપત્રો.
લાગ ુ પડત ંુ નર્થી
૧૮.૫ નોંિણી પ્રહક્રયા અંગે
લાગ ુ પડત ંુ નર્થી
૧૮.૬ જાિેરતંત્રે કર ઉઘરાવવા અંગે
લાગ ુ પડત ંુ નર્થી
૧૮.૭ લાગ ુ પડત ંુ નર્થી.
૧૮.૮ લાગ ુ પડત ંુ નર્થી.

નાગહરક અવિકાર પત્ર
રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ
ક્રમ

વવગત

વનકાલ કરવા માટે નો આપેલ સમય
શાળા કક્ષાએ

જજલ્લા

ઉચ્ચ વશક્ષણ

વશક્ષણાવિકારી

કવમશનરશ્રી

સંસ્ર્થા/શાળાને સ્પશયતા
૧

સંસ્ર્થાઓ અંગે ની ફરીયાદો

હદવસ-૦૭

હદવસ-૨૦

હદવસ-૩૦

૨

શાળાઓ વવરુધ્િ નાગરીકોની અરજી

હદવસ-૦૭

હદવસ-૩૦

હદવસ-૩૦

કમયચારીઓને સ્પશયતા
૩

નોકરી જોડી આપવાનો કે સ

હદવસ-૧૫

હદવસ-૧૫

હદવસ-૨૦

૪

જી.પી.એફ.પેશગી અંશત ઉપાડ/આખરી ઉપાડ ની અરજીઓ.

હદવસ-૦૩

હદવસ-૧૦

-

૫

અવસાન પામનાર કમયચારીના આવશ્રતને ઉચ્ચક નાણાકીય સિાય.

હદવસ-૧૫

હદવસ-૨૦

હદવસ-૩૦

૬

પગાર વનિાય રણ ના કે સો

હદવસ-૧૫

હદવસ-૨૦

હદવસ-૩૦

૭

જુર્થ વીમાના દાવાઓનો વનકાલ.

હદવસ-૦૭

હદવસ-૧૫

-

૮

કમયચારીઓના પગાર વસવાય ના અન્ય બીલો જેવા કે મેડીકલ

હદવસ-૦૭

હદવસ-૩૦

-

હદવસ-૦૭

હદવસ-૦૭

હદવસ-૩૦

હદવસ-૩૦

હદવસ-૧૫

હદવસ-૧૫

૧ વષય પિેલા

હદવસ-૧૫

હદવસ-૧૫

રીએમ્બેસ્મેંટ, રજાઓનુ રોકડમા રુપાંતર , એરીયસય બીલો, પેશગી,
પગાર, અને અન્ય.
૯
૧૦

સ્વૈછીક વનવ ૃવત અંગે ની અરજી
પેન્સન કેસો

મ ૃત્યુના હકસ્સામા
વય વનવ ૃવતના હકસ્સામા
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વવિાર્થીઓને સ્પશયતા
૧૧

જન્મ તારીખ સુિારવા અંગેની દરખાસ્ત

હદવસ-૦૭

હદવસ-૨૦

હદવસ-૨૦

૧૨

પ્રવેશ અંગેની અરજીઓ

હદવસ-૦૭

હદવસ-૦૭

-

૧૩

શાળા રજીસ્ટરમા નામ અટક જન્મ તારીખમા ફેરફાર અંગે ની અરજીઓ

હદવસ-૦૭

હદવસ-૧૦

-

૧૪

મા.શાળાના વવદ્યાર્થી ઓના માઇગ્રેશન સટી. અર્થવા પ્રોવીજનલ પ્રવેશ

હદવસ-૦૩

હદવસ-૦૭

હદવસ-૦૭

અંગે ની અરજીઓ
૧૫

શાળાના વવદ્યાર્થીઓને એલ.સી./જન્મ તારીખ નો દાખલો આપવો

હદવસ-૦૭

-

-

૧૬

શાળા/બોડય ના પરીણામ

જે તે હદવસે

-

-

નાગરીકોની અરજીના વનકાલની શાળા/ જજલ્લા વશક્ષણાવિકારી કચેરી તર્થા ઉચ્ચ વશક્ષણ કવમશનર કચેરી કામના વનકાલની વ્યવસ્ર્થા

(ડી. જે. દવે)

(એચ. આર. ચાવડા)

સીનીયર ક્લાકય

આચાયય,

રા.મ્યુ.કો. વીર સાવરકર વવદ્યાલય
રાજકોટ

રા.મ્યુ.કો. વીર સાવરકર વવદ્યાલય
રાજકોટ.
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ુ બનો વનયત નમ ૂનો લગત પી.આઈ.ઓ.શ્રીએ ‘પ્રોએક્ટીવ
નીચે દશાય વેલ મજ
હડસ્ક્લોઝર’ ન ંુ ઇન્સ્પેક્શન કમ ઓડીટ કરી ફરજીયાત અને ચસ્ુ તપણે
આપવાન ંુ રિેશે.

રાજકોટ મ્યવુ નવસપલ કોપોરે શન સંચાલલત
વીર સાવરકર વવદ્યાલય, રાજકોટ

પ્રમાણપત્ર
આર્થી પ્રમાલણત કરવામાં આવે છે કે માહિતી અવિકાર
અવિવનયમની કલમ-૪ અંતગય ત સ્વયં જાિેર કરવાની બાબતો
‘પ્રોએક્ટીવ હડસ્ક્લોઝર’(PAD) મારા વવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં
આવેલ છે અને તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ની ક્સ્ર્થવતએ અમારી મંજૂરી
મેળવી અદ્યતન કરવામાં આવેલ છે .
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૭

(ડી. જે. દવે)

(એચ. આર. ચાવડા)

સીનીયર ક્લાકય

આચાયય,

રા.મ્ય.ુ કો. વીર સાવરકર વવદ્યાલય
રાજકોટ

રા.મ્ય.ુ કો. વીર સાવરકર વવદ્યાલય
રાજકોટ.

