ભાહશતી - ભેલલાનો અધધકાય
અધધધનમભ -૨૦૦૫
નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત
યાજકોટ.
લષ – ૨૦૧૮-૧૯
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યા.મ્ય.ુ કો.ળ.ફો.એસ્ટા.લળી.નં.-૨૭૯
ળાવનાધધકાયીની કચેયી
નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત
કયણયા ચોક યાજકોટ
તાયીખ : ૧ ૬/૦૫/૨૦૧૮.
પ્રધત,
શ્રી નામફ કધભશ્ર્નય વાશેફ
આય.ટી.આઈ.ધલબાગ,
વેન્ટ્રર ઝોન ડો.આંફેકડય બલન
ઢેફયબાઈ યોડ,
યાજકોટ
ધલમ : ભાશીતી ભેલલાના અધધકાય અધધધનમભ -૨૦૦૫ શેઠ પ્રો.

એકહટલ

હડસ્કરોઝય તૈમાય કયીને પસ્ુ તીકા સ્લરૂે પ્રધવધ્ધ કયલા અંગે .
વંદબષ : યા.ભ.ન.ા./આય.ટી.આઇ./જા.ન.-૩૬ , તા- ૩૦ /૦૪/૨૦૧૮ .
વધલનમ વાથ ઉયોકત ધલમ અને વંદબષ અન્ટ્લમે જણાલલાન ુ કે આના
તયપથી ભાંગલાભાં આલેર ભાશીતી અધધકાય અધધધનમભ -૨૦૦૫ શેઠ લષ-૨૦૧

૭-૧૮, પ્રો

એકટીલ હડસ્કરોઝય તૈમાય કયીને પસ્ુ તીકા સ્લરૂે પ્રધવધ્ધ કયલા અંગે ની ભાશીતી તથા
પ્રભાણત્ર અને વીડી આ વાથે વાભેર યાખેર છે . જે આ વાશેફને ધલહદત થામ.
બફડાણ:- (૧) ભાશીતી પસ્ુ તીકા (સ્ાઈયર)
(૨) પ્રભાણત્ર
(૩) વી.ડી.

ળાવનાધધકાયી
નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત
યાજકોટ
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:સ્થ :
નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત

, કયણયા ચોક, યાજકોટ.

પ્રભાણત્ર
આ પ્રભાબણત કયલાભાં આલે છે કે ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ કરભ - ૪ અંતગષત
આથી આલાભાં જાશેય કયલાની થામ તો પ્રો એકટીલ ડીસ્કરોઝય ( P.A.D) ભાયા ધલબાગ દ્રાયા
તૈમાય કયલાભાં આલેર છે અને તાયીખ : 0૧-0૪-૨૦૧૮ ની સ્સ્થધતએ આથી ભંજૂય ભેલી
અદ્યતન કયલાભાં આલેર છે .
તાયીખ : ૦૪/૦૫/૨૦૧૮.
ળાવનાધધકાયી
નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત
યાજકોટ
ી.આઈ.ઓ. ધલબાગન ંુ નાભ
અને વશી - વીકકો
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પ્રકયણ-૨ (ધનમભ વંગ્રશ-૧)
વંગઠનની ધલગતો, કામો અને પયજો
૨.૧)

જાશેય તંત્ર ઉદે ળ/શેત ુ

ભશાનગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત શસ્તકની
પ્રાથધભક ળાાઓન ંુ વંચારન

૨.૨)

જાશેય તંત્રન ંુ ધભળન/ દુયં દે ળીણંુ

૧૦૦ ટકા નાભાંકન સ્થામીકયણ અને

(ધલઝન)

ુ લતારક્ષી પ્રાથધભક ધળક્ષણ પરૂુ ાડવ,ંુ
ગણ
પ્રા. ધળક્ષણ વાલષત્રહકયણ કયવ.ંુ

૨.૩)

જાશેય તંત્રનો ટંુ કો ઈધતશાવ અને

વૌયાષ્ટ્ર યાજમ અને હદલબાી યાજમ છી જીલ્રા

તેની યચનાનો વંદબષ

સ્કુ રા ફોડષ ની યચના કયલાભાં આલેર શતી અને
ત્માય છી તા:૦૧-૦૪-૬૬ થી નગયારીકા યાજ
અભરભાં આલતાં પ્રાથધભક ધળક્ષણની જલાફદાયી
ુ ત થમેર છે
નગયાબરકા ને સપ્ર

. જેભાં મફ
ંુ ઈ

ુ ફ અને
પ્રાથધભક ધળક્ષણ એકટ - ૧૯૪૯ મજ
નગયાબરકા અધધધનમભભાં પ્રાથધભક ધળક્ષણની જે
જલાફદાયીઓ કામો અને પયજો નકકી થમેર છે
તેને આધધન યશીને વંચારન કયલાભાં આલે છે .
૨.૪)

જાશેય તંત્રની પયજો

પ્રાથધભક ધળક્ષણને રગતી તભાભ જરૂયીમાતો પયુ ી
ાડલી.

૨.૫)
૨.૬)

૨.૭)

ુ મ પ્રવ ૃધતઓ/
જાશેય તંત્રની મખ્

પ્રાથધભક ધળક્ષણને રગતી તભાભ જરૂયીમાતો પયુ ી

કામો

ાડલી.

જાશેય તંત્ર દ્રાયા આલાભાં આલતી ભશાનગયાબરકા ધત્રજમાની લવાશતોભાં પ્રા.ળાા
વેલાઓની માદી અને તેન ંુ વંબક્ષપ્ત

ળરૂ કયલી અને તેભાં બૌધતક અને ળૈક્ષબણક વેલા

ધલલયણ.

પયુ ી ાડલી, ભોનીટયીંગ / નીયીક્ષણ કયવ.ંુ
યાજમ વયકાય (ધળક્ષણ ધલબાગ)

જાશેય તંત્રના યાજમ ,ધનમાભક કચેયી ,
પ્રદે ળ જજલ્રો ,બ્રોક લગે યે સ્તયોએ
વંસ્થાગત ભાખાનો આરેખ
(જમાં રાગ ુ ડત ંુ શોમ ત્માં)

પ્રાથધભક
ધળક્ષણ

કધભશ્નયશ્રી
ભશાનગય

ધનમાભક શ્રી ાબરકા
(યાજમ

યાજકોટ.

,

ધનમાભક ધનમાભક શ્રી
શ્રી ડી.

જી. વી. ઈ.

ી. ઈ.

આય. ટી.

ી.

(યાજમ)કક્ષાએ)

(યાજમ)
ળાવનાધધકાયી

ન. પ્રા. ધળ. વધભધત, યાજકોટ.
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ધનયીક્ષકો
ય.ુ આય.વી..

આચામષ
ે. વેન્ટ્ટય

(એ

વએવએ)

ળાાઓ
વી. આય. વી.
આચામષ

કોઓડીનેટય

ેટા
ળાાઓ
ધળક્ષકો
૨.૮)

જાશેય તંત્રની અવયકાયતા અને

S.M.C. અને લારીઓના રોક વશકાય દ્રાયા ૧૦૦

કામષક્ષભતા લધાયલા ભાટેની રોકો

ટકા નાભાકન અને કન્ટ્મા કેલણી અવ્મમ

ાવેથી અેક્ષાઓ.

સ્થબગતતા ભાટે તેભજ રોક વશકાય તેભજ ખટુ તી

,

બૌધતક સધુ લધાઓ ભાટે રોક વશકાયની અેક્ષા
યાખલાભાં આલે છે .
૨.૯)

રોક વશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ

ળશેય કક્ષાએ ધળક્ષણ વધભધત, S.M.C. અને લારીઓ,

અને ધ્ધધ્ધ્તઓ.

પ્રાથધભક ધળક્ષણનાં તભાભ કામોભાં રોક બાગીદાયી
ભેલલાની યચના થમેરી છે .

૨.૧૦)

વેલા આલાના દે ખયે ખ ધનમંત્રણ અને

ળશેય કક્ષાએ ળાવનાધધકાયી નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ

જાશેય પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ

વધભધત કચેયી અને ેટા ળાાના આચામો તેભજ ે.

તંત્ર.

વેન્ટ્ટય ળાાના આચામો , દ્રાયા જાશેય પહયમાદોની
અયજીઓન ંુ ધનયાકયણ કયલાભાં આલે છે .

ુ મ કચેયી અને જુદા જુદા
૨.૧૧) મખ્

(૧) ળશેય કક્ષાએ ળાવનાધધકાયી –

સ્તયોએ આલેર અન્ટ્મ કચેયીઓના

ળાવનાધધકાયીશ્રીની કચેયી,કયણયા ચોક,

વયનાભા (લયાળકાયને વભજલા

યાજકોટ.

ભાં વય ડે તે ભાટે લગીકયણ
કયો.)

(૨) લોડષ કક્ષાએ - આચામષશ્રી,ે. વેન્ટ્ટય
ળાાઓ (૧ થી ૨૩)
(૩) લોડષ કક્ષાએ - આચામષશ્રી ેટા ળાાઓ
(૧ થી ૮૦)

૨.૧૨) કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ

વલાયે ૧૦-૩૦ થી વાંજે ૧૮-૧૦ કરાકે
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અધધકાયીઓ અને કભષચાયીની વતા અને પયજો
૩.૧) વંસ્થાના અધધકાયીઓ અને કભષચાયીની વતા અને પયજોની ધલગતો આો.
શોદો

:

વતાઓ લશીલટી

:

ળાવનાધધકાયી

૧.

૨.
૩.

૪.

ુ યલાઈઝયો/ધનયીક્ષકો અને
પ્રાથધભક ધળક્ષકોની સ
લશીલટી સ્ટાપ, યોજભદાયોની ધનભણક
ં ૂ ફદરી ફઢતી.
ળૈક્ષબણક અને લશીલટી અને ધળક્ષણ ધનયીક્ષણ કમાષ ની
કાભગીયીન ંુ અલરોકન તથા ધનમંત્રણ.
પ્રા. ળાાના નલા ઓયડા ભંજુય કયલા અને યીેયીંગ
તથા ધનબાલ અને બૌધતક સધુ લધાઓ લધાયલી.
કેલણી ધનયીક્ષકોની /પ્રા. ધળક્ષકોની/ લશીલટી સ્ટાપ
યોજભદાયની બયતી , તાવ અને ફઢતી

/

, ફયતયપી

કયલી.
૫.

૬.

ધળક્ષણ વધભધત વભ્મવબચલ તયીકેની કાભગીયી.
ુ ફ કસયુ લાય પ્રા.
ધળસ્ત વેલાનાં ધનમભો મજ
ધળક્ષકો,ધનયીક્ષકો,લશીલટી સ્ટાપ વાભે ધળક્ષાત્ભક કામષલાશી
કયી વજા કયલી.

૭.
નાણાંકીમ

:

૧.
૨.

૩.

તભાભ લશીલટી કભષચાયીઓ/ ધનયીક્ષકો/ આચામો/
ધળક્ષકોનાં લાધિક ખાનગી અશેલાર રખલા/ ધનબાલલા.
ધળક્ષણ ળાખાનાં તભાભ નાણાકીમ ફીર ભંજુય કયલા.
ધળક્ષકોના, લશીલટી સ્ટાપનાં , યોજભદાયોના ગાય બથ્થા
ફીરો ભંજુય કયલા.
કોોયે ળન તથા વયકાયની ગ્રાન્ટ્ટ વભમવય ભેલલી અને
ુ ફ લયાળ કયલો અને
ગ્રાન્ટ્ટ નાણાકીમ ધનમભો મજ
આલકો વયકાયી વદયે લષ ના અંતે યત કયલી.

૪.

ળાા ધલકાવની કોોયે ળન તેભજ યાજમ વયકાયની
મોજનાકીમ ગ્રાન્ટ્ટો લાયલી તેભજ ળાાઓના આચામો
અને જુદી જુદી કભીટીને ગ્રાન્ટ્ટો પાલલી.
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૫.

ુ ફ નાણાકીમ
કોોયે ળનની ૧૦૦% ગ્રાન્ટ્ટ ને ફજેટ મજ
ુ ાય ગ્રાન્ટ્ટ લાયલી તેભજ પાલલી.
ધનમભો અનવ

અન્ટ્મ

:

૧.

ધનમાભકશ્રી તથા કધભશ્નયશ્રી મ્યધુ ન. શ્રી તયપથી જે
ુ ત થામ તે.
વતાઓ સપ્ર

પયજો

:

૧.

નગયપ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધતની કચેયી અને ધનમંત્રણ
શેઠની પ્રા. ળાાઓ અને વધભધતની કચેયી ભાં ળૈક્ષબણક
તથા લશીલટી/ધનયીક્ષક કાભગીયીન ંુ અલરોકન તથા
ધનમંત્રણ.

૨.

ધળક્ષણ વધભધત શસ્તકની ભાન્ટ્મ પ્રાથધભક ળાાઓના
ભાન્ટ્મ ખાનગી ળાાનાં ધલદ્યાથીઓની વત્રાંત તથા
લાધિક યીક્ષાઓન ંુ આમોજન કયવ/ંુ જાશેય યજાઓ
લેકેળનો અને જાશેય યજાઓ જાશેય કયલી.

3.

૪.
૫.
૬.

જરૂયી જણામ તેલી ધળક્ષણ ધલમક ફાફતો વાથે
વંકામેર પયજો.
ધનમાભકશ્રી તથા મ્યધુ ન. કધભશ્નયશ્રી તયપથી વોંલાભાં
આલે તેલી કાભગીયી.
ળશેય કક્ષાએ મોજનાકીમ ફાફતોન ંુ અભરીકયણ થામ તે
ફાફતની કાજી રેલી.
પ્રત્મેક મોજનાઓન ંુ અવયકાયક સધુ નમંત્રણ કયવ ંુ અને
પ્રત્મેક મોજનાના ધનધાષ હયત રક્ષમાંકો ધવધ્ધ થામ તે
ભાટેની કાજી રેલી.

૭.
૮.

પ્રાથધભક ધળક્ષણ અંગે ની ળશેય આમોજન અને ભંડને
રગતી કાભગીયી કયલી.
યાજમ કક્ષાએ તૈમાય કયલાભાં આલતી આમોજનની
પ્રાથધભક ધળક્ષણ અંગે ની મોજનાઓ તૈમાય કયલાભાં
ભદદરૂ થવ ંુ અને અભરીકયણ ભાટે વજાગ યશેવ.ંુ

૯.

આમોજનના ામાની તભાભ આંકડાકીમ ભાહશતી એકઠી
કયી વભમવય ધનમાભકશ્રીને અને કધભશ્નયશ્રી કોોયે ળનને
ુ ી ાડલી.
પય

૧૦

ભંજુય થમેર મોજનાઓનો ળશેયભાં અભર કયાલલો.

.
૧૧
.

ુ ે પય
ુ ો ખચષ થામ તે ફાફતન ંુ
ભંજુય થમેર મોજનાઓ પય
ધ્માન યાખવ.ંુ

૧૨

ભંજુય થમેર મોજનાઓના રક્ષમાંક પ ૂણષ યીતે (૧૦૦ ટકા)

.

ધવધ્ધ થામ તે ભાટે ે. વેન્ટ્ટય ળાા અને તેનાં ભાયપત
ેટા ળાા કક્ષાએ વંકષ ભાં યશેવ ંુ અને જરૂયી વ્મલસ્થા
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ગોઠલલી.
૧૩

ધલકાવ કામષક્રભ નીચે તૈમાય કયલાભાં આલતી

.

મોજનાઓના અંદાજત્રક તૈમાય કયલા અને અભરીકયણ
અંગે ધ્માન આવ.ંુ

૧૪

ધલકાવ કામષક્રભ નીચે તૈમાય કયલાભાં આલતી

.

મોજનાઓના ખચષ ત્રક તૈમાય કયલા અને અભરીકયણ
અંગે ધ્માન આવ.ંુ

૧૫

ુ ત કયલો.
મોજનાઓના અભરની ધલગતોનો અશેલાર સપ્ર

૧૬

ધલદ્યાથીઓના ધત્રભાધવક શાજયી ત્રકોની ચકાવણી કયલી

.

અને એકત્રીકયણ કયવ.ંુ

૧૭

જરૂય ડમે પ્રાથધભક ળાાઓના ધનયીક્ષણની કાભગીયી

.

કયલી.

૧૮

ુ નાને આધધન યશીને
ધનમાભક શ્રી પ્રા.ધળ.ધલબાગની સચ

.

કચેયીના યોજફયોજના લશીલટી કાભગીયી ઉય દે ખયે ખ
યાખલી.

૧૯

ળશેયભાંથી આલતી ધલધલધ પહયમાદની તાવ કયલી અને

.

તાવ અથે જવ.ંુ

૨૦

ધળક્ષણ ધનમાભક શ્રી દ્વાયા લખતો લખત આલાભાં

.

ુ નાઓનો અભર કયલો.
આલતી સચ
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પ્રકયણ-૩ (ધનમભ વંગ્રશ-૨)
કેલણી ધનયીક્ષક (ધળક્ષણ)
૩.૨) ધળક્ષણ ળાખાના કેલણી ધનયીક્ષક (ધળક્ષણ)ની વતા અને પયજો- જલાફદાયીઓ :
શોદો

કેલણીધનયીક્ષક
(ધળક્ષણ)

:

લશીલટીવતાઓ
૧.

પ્રાથધભક ળાાઓન ુ ળૈક્ષબણક અને લશીલટી ધનયીક્ષણ.

૨.

વયકાયી ભાન્ટ્મ પ્રા. ળાાઓના ધળક્ષકોના લાધિક ધનયીક્ષણો
કયી ધનમત અશેલારો વભીતીને યજુ કયલા.

૩.

પ્રાથધભક ળાાઓની બૌધતક સધુ લધાઓ અને ળાાઓની
જરૂયીમાતો અંગે વધભધતને લખતો લખત જાણ કયલી.

૪.

વયકાયશ્રીના પ્રાથધભક ધળક્ષણ એકટ

, રુલ્વ અને ઠયાલોન ંુ

ળાાઓભાં અભરીકયણ કયાલલા તેભજ ધનમાભકશ્રી તેભજ
કોોયે ળન અને વધભધતનાં યીત્રોન ંુ અભરીકયણ કયાલવ.ંુ
૫.

ભાવ દયમ્માન ળાાઓનાં ધનયીક્ષણ નો યીોટષ તેભજ ળાા
રેલરે અભરીકયણનાં પ્રશ્નોના અશેલારો ધનમભીત તેભજ
આમોજન અને અભરીકયણના અશેલારો ળાવનાધધકાયીને યજુ
કયલા.

૬.

વત્રાંત/લાધિક યીક્ષાઓ તેભજ ફાશમ યીક્ષાઓન ંુ
ભોનીટયીંગ કયી યીક્ષાઓના યીણાભોનો અશેલાર
ળાવનાધધકાયીને યજુ કયલા.

૭.

ળાવનાધધકાયીશ્રી તયપથી રેબખત ભૌબખક
ુ નાઓ/યીત્રોનો ળાાઓભાં અભરીકયણ કયાલલા.
સચ

૮.

ેટા ળાા / ે.વેન્ટ્ટય ળાાઓભાં દપતયી નીયીક્ષણ

કયી

લખતો લખત અશેલાર કયલા.
૯.

ુ મ
ળશેય ધલસ્તાયની વયકાયી ળાાઓ ના આવી. ધળક્ષક /મખ્
ધળક્ષકોના લાધિક ધનયીક્ષણ દ્વાયા ખાનગી અશેલારો વભીતીને
વભીક્ષા ભાટે યજુ કયી ધનમત યજીસ્ટયોભાં ખતલલા.

૧૦.

ળાવનાધધકાયીશ્રી લખતો લખત વોંે તે જલાફદાયીઓ
ધનબાલલી.
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પ્રકયણ -3 (ધનમભ વંગ્રશ)
વધભતીના કભષચાયીની વતાઓ અને પયજો
૩.૩) ધળક્ષણ ળાખાના કભષચાયીઓ અને પયજોની જલાફદાયીઓ:
શેડ ક્રાકષ કાભગીયીની ધલગત:૧.વલધ્માથીઓની યીક્ષા અંગેની તભાભ કાભગીયી
૨.ળાાઓ ભાટે જરૂયી તભાભ લસ્તુઓ પુયી ાડલી તથા ખયીદીના ટેંન્ડયની કામયલાશી.
૩.વળષ્મવ્રુવત-ગણલેળ વશામની તભાભ કાભગીયી પુણય કયલી તથા ફેંક એડ્લાઇઝ તૈમાય કયલી
૪.કન્મા કેલણી/ળાા પ્રલેળત્વલ,વાક્ષયદી કામયક્રભ ઉજલણી કાભગીયી
૫.ાઠ્યપુસ્તક ભંડ તયપથી આલતા પુસ્તકની પાલણી
૬.ળાા યીેયીંગ-ફાંધકાભ અંગેની કાભગીયી
૭.ળૈક્ષણણક કાભગીયી/સ્કાઉટ-ગાઇડ પ્રવ્રુવત
૮.વલદ્યાદી જુથ અસ્કમાભત વલભા મજનાની કાભગીયી/વલદ્યારક્ષ્ભી ફોંડ મજના કાભગીયી
૯.લટય કુરય વલમક કાભગીયી
૧૦.ટેરીપન વળફ્ટીંગ કાભગીયી
૧૧.જુદા/જુદા પ્રકાય નુ ં છાકાભ /ટેન્ડય કાભગીયી (R.T.I. & R.T.E.)
૧૨.ળાા દતક મજના કાભગીયી
૧૩.જાશેય ભાહશતી અવધકાયી અવધવનમભ ભાહશવત
૧૪.કટય કેવની કાભગીયી
૧૫.તભાભ કભયચાયીઓના ે-હકક્ળેવનની કાભગીયી કયલી
૧૬.સ્ટેીંગ અ ભાગનાય કભયચાયીઓના કેવ તાવી તેભને સ્ટેીંગ અ આલા કામયલાહશ કયલી .
૧૭.ભેયીટ સ્કરયળી યીક્ષા તથા વલદ્યાથીઓ ભાટે સ્ધાયત્ભક યીક્ષાઓ.
૧૮.પ્રાથવભક ળાા બાડે યાખલા- ભકાનના કયાય નાભાની કાભગીયી ,નલી ળાાના ભકાન ભાટેની કાભગીયી, બાડુતી
ળાા ખારી કયલી.
૧૯.ભધ્માશન બજન મજના તભાભ કાભગીયી
૨૦.પ્રવંગાત ળાાઓ લાયલા ભાટેની ભંજુયી
૨૧.ચુટં ણી/લસ્તી ગણતયી /ભતદાય માદી /આવથિક ભજણી /લ્વ રીમ વલગેયેની કાભગીયી.
૨૨.જલાશય નલદમ વલદ્યારમ અંગેની કાભગીયી.
૨૩.ઇન્લેસ્્ભેંટ યજીસ્ટય વનબાલવુ ં
૨૪.સુકન્મા વમ્રુધ્ધી મજનાને રગત વઘી કાભગીયી.
૨૫.ગુણત્વલને રગત તભાભ કાભગીયી.
૨૬. નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવત તયપથી કયલાના કામયક્રભના સ્ઘાય કામયપ્ધવત મુજફની પાઇર વનબાલલી.તેવલ જ
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યીતે યાજકટ ભશાનગયાણરકા તયપથી સુચલલાભા આલતા. કામયક્રભ, સ્ઘાય તેની કામયધવત મુજફની પાઇર
નીબલલી.
૨૭.ભાન.મુખ્મભંવિ કે ભાન. લડાપ્રઘાનશ્રી દ્રાયા જાશેય કયતા કામયક્રભના િ કે હયિ કયી કાભગીયી. કયલાની
યશેળે.
૨૮.ળાવનાવધકાયી તયપથી અન્મ કાભગીયી વલાભાં આલે તે કાભગીયી કયલાની યશેળે.

એકાઉન્ટ્ટં ટ કાભગીયીની ધલગત
ુ ષ કાભગીયી
૧.જનયર પ્રો.પં ડ્ની વમ્પણ
૧.રન/ઉાડ ભંજુય કયલા
૨.રેઝય વનબાલલા
૩.બ્રડ્વીટ વનબાલવુ.ં
૪.વનવ્રુત થતાં કભયચાયી ને આખયી ઉાડ્ના પભય ચકાવણી
૫.વપ્ર ઓડીટ ભાટે યજુ કયવુ ં તથા વપ્ર-ઓડીટ કયાલી,ચુકલણુ ં કયવુ.ં
૬.જી.ી.એપ.ની યકભ ની ચકાવણી કયી, ચરણ તૈમાય કયી,ચેક રખલા તથા બયલા આલા.
૭. જી.ી.એપ.ના હશવાફ દય લે તભાભ કભયચાયીઓને ભકરલા.
૮. જી.ી.એપ. હશવાફ ભાં ભુર શમ કે સુધાયા-લધાયા શમ તે કાભગીયી.
ુ ષ કાભગીયી.
૨.ેન્ટ્ળનની વંપણ
૧.તભાભ કભયચાયીના ળાાભાંથી આલતા ેન્ળન કેઇવની ચકાવણી કયલી.
૨.ેન્ળન કેઇવ રકર પંડ કચેયીને ભંજુયી ભાટે યજુ કયલા.
3.ભંજુય થઇને આવ્મે રગત-ળાા કભયચાયીઓને જાણ કયલી તથા સ્લેચ્છીક વનવ્રુવત ભાટેની કામયલાશી કયલી.
૪.ત્માયફાદના ભાવ ની ેન્ળન ચુકલણીભાં વભાલેળ કયલ.
૫.તભાભ ેન્ળનને દય ભાવે ણફર ફનાલી ચુકલણા ભાટે ચેક રખલા રગતને યજુ કયવુ.
૬.દય લે શમાતી ખયાઇની કાભગીયી કયલી.
૭.દય લે આખય ફાદ ેન્ળનયના ચુકલણાના લાવિક હશવાફ તૈમાય કયી,ેન્ળનયને ભકરી આલા.
૮.ેન્ળન યજીસ્ટય વનબાલવુ.ં
૩.ભકાન રોનની કાભગીયી
૧.વયકાયશ્રીભાંથી ભકાન રનની ગ્ાંટ ભળ્મે રગતને ભંજુયી ભાટેન ુ ં કાભ.
.૨.ભંજુયી ભાટે ડી.ઇ.ઓ. કચેયીને યજુ કયવુ.ં
૩.ભંજુય થઇ આવ્મા ફાદ આદે ળ શોંચડલા.
૪.વલભ-ભગેજની ચકાવણી.
૫.વ્માજ-દં ડનીમ વ્માજની કાભગીયી.
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૪.હશવાફી કાભગીયી.
૧.ન.પ્રા.વળ.વ.,યાજક્નુ ં અંદાજિ તૈમાય કયવુ ં તથા લય દયમ્માન દયે ક શેડના ખચયની ચકાવણી કયલી.
૨. ન.પ્રા.વળ.વ.,ઓડીટ ાયાઓની પુતયતા કયલી.વફંધકતાયને પુતયતા ભાટે રખવુ ં તથા દય લે પુતયતા એશલાર
તૈમાય કયલ.
૩.ગ્ાન્ટ રેતી ભાન્મ ખાનગી ળાાઓને ગ્ાંટ ચુકલલી .
૪.ળાાઓભાંથી આલતા તભાભ ફીર ચકાવી ભંજુય કયલા.
૫.વયકાયશ્રીભાંથી આલતા ગાય તથા ફનવ તથા નલા ગાય ધયણને યકભ અન્મ ફાફત-નાણાં ખાતાના
હયિ દયે ક ળાાને ભકરલા.
૬.અન્મ હશવાફી ળાખાના કભયચાયીઓની કાભગીયી તાવલી અને દે ખયે ખ યાખલી.
૭.વળક્ષક વવભવતના વદસ્મને ભાનદ લેતન,ફેઠ્ક દીઠ્ બથથુ ં વલગેયે આલા કામયલાશી કયલી.
૮.વળક્ષકને ભેડીકર એરાઉંવ તથા એર.ટી.વી. આલા ભંજુયી કયલા.
૯.કચેયીભાં યચુયણ ફીર ફનાલલા.
૧૦.ળાાઓના દયે ક ફીરનુ ં એકંદય ફનાલવુ.ં
૧૧.ાવ થમેરા ફીરની યકભ ચેક યજીસ્ટયભાં નોંધ કયાલલી.
૧૨.કચેયીભાં ેન્ળનયના ફીરની નોંધ ચેક યજી.ભાં કયી, ચેક રખલા.
૧૩.ચેક યજી. ઉયથી ચેક ફનાલલા.
૧૪.કચેયીનુ ં ગાય ફીર ફનાલવુ.ં
૧૫.કચેયીના તભાભ યજભે ,જરૂયી યજીસ્ટય વનબલલા.
૧૬.કચેયી દ્વાયા કયામેર ખચયન ુ ં લગીક્રુત યજીસ્ટય ફનાલવુ ં અને કચેયીભાં આલતી યકભનુ ં લગીક્રુત યજીસ્ટય ફનાલવુ.ં
૧૭.ળાવનાવધકાયી તયપ થી અન્મ કાભગીયી વોંલાભાં આલે તે કાભગીયી કયલાની યશેળે.

જુનીમય ક્રાકષ -૧ કાભગીયીની ધલગત
૧.ળાાઓ તથા કચેયી સ્ટાફ્ની યજા ભંજુય કયલી.
૨.ળાાઓ તથા કચેયી સ્ટાપના ઇન્ક્રી. ભંજુય કયલા.
૩.કચેયીની વવલિવ બ ૂક વનબાલલી.
૪.કભયચાયીઓને વનવ્રુવતના આદે ળ કયલા.
૫.વલદ્યાથીનુ ં નાભ,અટક,જ્ઞાવત તથા જન્ભતાહયખ સુધાયલી તથા વતાનુ ં નાભ સુધાયલા.
૬.ળાાઓભાં આલેર ટાલાાના ક્લાટય વય ટ્ટાલાાને યશેલા આલા,ખારી કયલા અંગેની કાભગીયી.
૭.વળક્ષકની વંગ વવલિવ અંગેની કાભગીયી.
૮. વળક્ષક વલગેયે તભાભ કભયચાયીઓના ખાનગી એશલારની વનબાલણી.
૯.આણી તેભજ ખાનગી પ્રા.ળાાઓના ણરસ્ટ તૈમાય યાખલા.
૧૦.તભાભ પ્રા.ળાાઓભાં લય દયમ્માન યાખ્લાની જાશેય યજાઓ,લેકેળન,ળાા વિ વલગેયે ભંજુય કયાલી ળાાઓભા
ભકરલા.
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૧૧.ખાનગી ળાાઓના વનયીક્ષણ એશલારની પાઇર વનબાલલી.
૧૨.ભાન્મ ખાનગી ળાા ળરૂ કયલા એન.ઓ.વી ભાટેની તભાભ કાભગીયી.
૧૩.નલી ખાનગી ળાા ળરૂ કયલા એન.ઓ.વી.ભાટેની તભાભ કાભગીયી.
૧૪.ખાનગી ળાાઓને ક્ષવત અંગે નટીવ આલી.
૧૫.વળક્ષણ વવભવત ની ળાાઓના કભયચાયીઓ વલરુધ્ધ પહયમાદ અન્લમે કયલાની થતી કાભગીયી.
૧૬.વળક્ષકની વવવનમયીટી માદી તૈમાય કયલી તથા કભયચાયીઓ ભાટેન ુ ં યસ્ટય યજીસ્ટય વનબાલવુ ં .
૧૭.એસ્ટાબ્લરશ્ભેંટ અંગે ના વળક્ષણ વનમાભક શ્રી,જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયી ,મ્યુનીવવર કોયે ળન ,કરેક્ટય કચેયી,
યજગાય વલવનભમની કચેયી વાથેના િ વ્માલશાયની કાભગીયી.
૧૮.કભયચાયી-વળક્ષકને કામભી કયલાની કાભગીયી.
૧૯.તભાભ કભયચાયીઓની વનભણ ૂક ભાટે આલતી અયજીઓની પાઇર વનબાલલી અને વનભણુકં ભાટેની કામયલાશી
કયલી.
૨૦.તભાભ કભયચાયીઓની સ્થાનીક ફદરી ભાટે અયજીઓ નોંધ કયી અયજીઓ પાઇર વનબાલલી અને ફદરી અંગેની
કામયલાહશ કયલી.
૨૧.જજલ્રા પેયફદરી ભાટે આલેર અયજીઓ યજીસ્ટય ભા નોંધ પાઇર યાખી અને આલી ફદરીઓની કાભગીયી કયલી
૨૨.જજલ્રા પેયફદરી (અયવયવ) ભાંગતા વળક્ષકની ફદરી ની કામયલાશી કયલી.
૨૩.કભયચાયીઓને ફઢતી આલાની કાભગીયી.
૨૪.આણી ળાાઓની ૩૧ ઓગષ્ટ ની વલદ્યાથીઓ,વળક્ષકની વંખ્માના આધાયે વળક્ષક ના વેટ અની ભાહશવત
વળક્ષણ વનમાભક્શ્રી ને ભકરલી.
૨૫.વળક્ષકને ઓન ડયુટી મુક્ત કયલા
૨૬.વળક્ષક્નુ ં નાભ સુધાયલા અંગેની કાભગીયી.
૨૭.વળક્ષણ વવભવત ની ભીટીંગ ની કાભગીયી.
૨૮. ળાવનાવધકાયી તયપ થી અન્મ કાભગીયી વોંલાભાં આલે તે કાભગીયી કયલાની યશેળે.

જુનીમય ક્રાકષ -૨ કાભગીયીની ધલગત
૧.ઇન્કભ ટેક્ષ કાતની કાભગીયી.
૨. કચેયીનુ ં ડેડ સ્ટૉક યજીસ્ટય વનબાલવુ..ં
૩.રખામેર ચેક ભકરી આલા અગય ત ભેલી રેલા.
ચથા લગય ના કભયચાયીઓના ગણલેળ –છિી વલગેયે આલા.
૩.પ્રાથવભક વળક્ષણ નીભામકશ્રી દ્રાયા ભાગલાભા આલવત જનયર/કામયક્રભની ભાહશવત તથા તેને રગતા િ કે
હયિ
૪. આધાયકાડય કાભગીયી વયકાયશ્રીના સુચના પ્રભાણે.
૫.વનભામકશ્રી દ્રાયા મજલભા કામયક્ર્ભ કે અણબમાન જેલા કે જ્ઞાંનકુંજ,ગયીફ ભેાની ઉજલણી,વપાઇ અણબમાન,સ્કૂર
વેફ્ટી રીવી, વલવલધ પ્રકાયની સ્ધાયઓ
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૬.કમ્પ્યુટય પાલણી-જાલણી-યીેયીંગની કાભગીયી.
૭ .બાાકીમ રઘુભતીઓની કાભગીયી.
૮.કચેયીના કાભ અંગે ફશાયગાભ જનાય કભયચાયીને આદે ળ કયલા.
૯.કભયચાયીઓની વાઇકર –લાશન-ંખા રન ભંજુય કયલી તથા યજીસ્ટય વનબાલવુ.ં
૧૦ .કચેયીની ગાડી વંદબેની તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી
૧૧ .અન્મ વંસ્થા ને ઇંન્ટન્ળીની ભંજૂયી કે કામયક્રભ કયલાની ભંજૂયી
૧૨ .વળક્ષકભાંથી એલડય ભાટેની બરાભણ કયલી.
૧૩ .ળાાઓભાંથી આલતા ભાવવક શકીકત િકની પાઇર વનબાલલી.
૧૪ .ળાાઓના ડેડ સ્ટક વાભન ફાદ કયલાની કાભગીયી.
૧૫ .જજલ્રા વળક્ષણ અને તારીભ બલનને રગત તભાભ કાભગીયી/વલજ્ઞાનભે , વલજ્ઞાનની પ્રવ્રુતીઓ, યભત-ગભત
ને રગતી પ્રવ ૃવતઓ
૧૬ .ળહશદ હદન,વૈવનક હદલવ ના પાાને રગતી કાભગીયી.
૧૭ .AIF જેલી તભાભ પ્રકાયની વેલાકીમ વંસ્થાને રગતી કાભગીયી.
૧૦.વળક્ષકને અામેર અનાજ /તશેલાય લગેયે ેળગીઓનુ ં યજીસ્ટય વનબાલવુ.ં
૧૧.તભાભ ખયીદી ભાટેના િણ બાલની કામયલાશી કયલી.
૧૨.જુથ વલભાની તભાભ કાભગીયી કયલી.
૧૭.વયકાયશ્રીને દય ભાવે ગ્ાંટ ભેલલા ભાટે ખચય િક ભકરવુ,ભાવવક
ં
હશવાફ
૧૮.મ્યુનીવવર કોયે ળન ને દય ભાવે ગ્ાંટ ભાટે હશવાફ યજુ કયલા અને ચેક ભેલલા.
૧૯.આલેર ગ્ાંટ ટ્રેઝયી ભાંથી ભેલલા કામયલાશે કયલી તથા ગ્ાંટ યજીસ્ટય વનબાલવુ ં .
૨૦.દય ભાવે ટ્રેઝયી –લાઉચય ભેલી વળક્ષણ વનમાભક ને ભકરલા.
૧૮ ળાવનાવધકાયી તયપ થી અન્મ કાભગીયી વોંલાભાં આલે તે કાભગીયી કયલાની યશેળે

જુનીમય ક્રાકષ -૩ કાભગીયીની ધલગત:૧.ઇન્લડય -આઉટ લડડ ય ની કાભગીયી.
૨.ફશાયગાભ ટાર ભકરલી,સ્ટેજ યજીસ્ટય વનબાલવુ.ં
૩.ફાકને આયગ્મ અને તફીફી તાવની કાભગીયી.
૪.ાંચભી વપ્ટેમ્ફય વળક્ષક હદનની કાભગીયી., ૨૬ભી જાન્યુઆયી/૧૫ભી ઓગષ્ટ/૧૪ભી વપ્ટેમ્ફય
/૨ ઓક્ટફય (અંધ ધ્લજ હદન)વાક્ષયતા હદન યાષ્ટ્રીમ તશેલાયની ઉજલણીની કાભગીયી.
૫ .ળાાઓને પ્રલાવની ભંજુયી આલી.
૬ .ઓપીવ/ળાા ભાટેની સ્ટેળનયી પાલણી /યજીસ્ટય વનબાલવુ.ં
૭ .વલઘાથીઓના ળાાભા પ્રલેળ આલાની કાભગીયી.
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૯.ટ્રાહપક,ભુકં કે ડીઝાસ્ટય ને રગતી કાભગીયી.
૧૦.ળાવનાવધકાયી તયપથી અન્મ કાભગીયી વોંલાભાં આલે તે કાભગીયી કયલાની યશેળે.

પ્રકયણ - ૪ (ધનમભ વંગ્રશ -૩)
ુ નાઓ ધનમભ વંગ્રશ અને દપતયો
કામો કયલા ભાટે ના ધનમભો, ધલધનમભો, સચ
૪.૧) જાશેય તંત્ર અથલા તેના ધનમંત્રણ શેઠના અધધકાયીઓ અને કભષચાયી
ુ નાઓ, ધનમભવંગ્રશ અને દપતયોની માદી નીચેના
ઉમોગ કયલાના ધનમભો, ધલધનમભો,સચ
ુ ા મજ
ુ ફ આો, આ નમ ૂનો દયે ક પ્રકાયના દસ્તાલેજ ભાટે બયલાનો છે .
નમન
દસ્તાલેજન ંુ નાભ/ ભથાળુ :-

૧

દસ્તાલેજ નો પ્રકાય : -

મફ
ંુ ઈ પ્રાથધભક ધળક્ષણ અધધધનમભ

નીચે આેરા પ્રકાયોભાંથી એક વંદ કયો

૧૯૪૭ અને તેના ધનમભો ૧૯૪૯.

ુ નાઓ, ધનમભવંગ્રશ
(ધનમભો, ધલધનમભો, સચ
દપતયો, અન્ટ્મ)

૨

ધળક્ષણ ધલબાગના ધલધલધ ઠયાલો અને

૧.

ધળક્ષણ વધભધતની દયે ક લશીલટી ળાખા

કોોયે ળનના એભ.એવ.ફી.ના ઠયાલો ,

લાઈઝ કન્ટ્વલ્ટની એવ.ઓ. પાઈરેથી

દસ્તાલેજ યન ંુ ટુકુ રખાણ , વ્મહકતને

તેભજ ઓહપવ સધુ પ્રટન્ટ્ડન્ટ્ટ એવ.ઓ.

ુ નાઓ,ધનમભવંગ્રશ
ધનમભો,ધલધનમભો,સચ

પાઈરેથી તેભજ જે તે કન્ટ્વલ્ટના

અને દપતયોની નકર અશીંથી ભળે.

દપતયોની પાઈરો તેભજ દસ્તાલેજોની
પાઈરો યથી ભી ળકળે.
૨.

ુ યાત યાજમ વયકાયી પ્રકાળન અને
ગજ
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મદ્રુ ણારમની કચેયી , યીડ કરફ ાવે ,
યાજકોટ (દયે ક વયકાયી પ્રેવભાં
ઉરબ્ધ) ટેરીપોન નંફય: ૦૨૮૧૨૪૪૦૨૯૬
૩.

ક્રભ -૧ અને ૨ ય દળાષ લેર ફાફતો
ભેલલાની પી

:

ુ ફ.
વયકાય શ્રી દ્વાયા નકકી થમા મજ

પ્રકયણ - ૫ (ધનમભ વંગ્રશ - ૪ )
નીતી ધડતય અથલા નીધતના અભર વફંધી જનતાના વભ્મો વાથે વશાર- યાભળષ
અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કોઈ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત
૫.૧)

શ ંુ નીધતઓના ધડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ - યાભળષ /
ુ ાભાં
વશબાબગતા ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો, નીચેના નમન

આલી નીધતની ધલગતો આો.

અન ુ
નં.
૧
૧

શ ુ જનતાની વશબાગીતા
ુ ો
ધલમ/મદ

સધુ નધશ્રત કયલાની જરૂયી છે ?

૨
૧૦૦ ટકા નાભાંકાન

(શા /ના)
શા

૪
ળશેય ધળક્ષણ વધભધત લારી,
ધળક્ષણ ભંડ, ભાત ૃ ધળક્ષણ
ભંડ,MTA/PTA/WEC/

ળાાભા બૌધતક સધુ લધા

લારી ભંડો તયીકે

ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા

૩

(ળાા પ્રલેળ ફાકોના)

ભાટે દાતા તયીકે

જનતાની વશબાગીતા

શા

CWC કભીટી ધલગે યે
"

શા

"

પ્રાથધભક ધળક્ષણ ૬ થી ૧૪ લમ જુથના તભાભ ફાકો ભાટે પયજીમાત શોલાથી તેભનો અભર કયલા રોકો
બાગીદાયી આલી આલશ્મક છે , આ ભાટે મફ
ંુ ઈ પ્રાથધભક ધળક્ષણ ધનમભો - ૧૯૪૯ ના પ્રકયણ ૬ ભાં ધનધિત થમા
ુ ફની અભરલાયી કયલાની થામ , વાથે દાખર થમેર ફાક ળાાભાં ટકી યશે અને ધોયણ
મજ

ુ ી ધળક્ષણ પ્રાપ્ત
– ૮ સધ

કયે તે ભાટે લારી અને રોક વશમોગ અધત જરુયી છે .
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નીધતનો અભર :૫.૨) શ ંુ નીધતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ - યાભળષ /
વશબાબગતા ભેલલા ભાટેની કોઈ જોગલાઈ છે ? જો શોમ તો, આલી જોગલાઈઓની
ુ ાભાં આો.
ધલગતો નીચેના નમન
શ ુ જનતાની વશબાગીતા

અન ુ

સધુ નધશ્રત કયલાની જરૂયી છે ?

ુ ો
ધલમ/મદ

નં.
૧

(શા /ના)

૨

ભેલલા ભાટેની વ્મલસ્થા

૩

પ્રાથધભક ધળક્ષણ

૪
ળશેય ધળક્ષણ વધભધત લારી,

વાલષત્રીકયણ (નાભાંકન અને

૧

જનતાની વશબાગીતા

ધળક્ષણ ભંડ,

શા

સ્થામીકયણ )

MTA/PTA/WEC/
WCWC ધલગે યે કભીટી દ્વાયા

પ્રકયણ - ૬ (ધનમભ વંગ્રશ -૪)
જાશેય તંત્ર અથલા તેના ધનમંત્રણ શેઠનીવ્મહકતઓ ાવેના દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ
અંગે ન ુ ત્રક
૬.૧)

વયકાયી દસ્તાલેજો ધલળેની ભાહશતી આલા નીચેના ઉમોગ કયળો. જમાં આ

દસ્તાલેજો ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વબચલારમ કક્ષા, ધનમાભક કચેયી

કક્ષા,

અન્ટ્મનો ણ ઉલ્રેખ કયો (અન્ટ્મો રખલાની જ્ગગ્માએ કક્ષાનો ઉલ્રેખ કયો.)
અન ુ દસ્તાલેજ

દસ્તાલેજન ુ નાભ

દસ્તાલેજ ભેલલાની કામષ

નીચેની વ્મહકત

નં.

અને તેની એક

ધ્ધધત

ાવે છે / તેના

ની કક્ષા

રીટીભાં ઓખાણ
૧
૧

૨
ળશેય
કક્ષાએ

ધનમંત્રણભાં છે .

૩

૪

૫

મફ
ંુ ઈ પ્રાથધભક

અધધધનમભ અને રૂલ્વ

ળાવનાધધકાયી

ધળક્ષણ

વયકાયી પ્રેવ ભાંથી પ્રાપ્ત

ન. પ્રા. ધળ.

અધઘધનમભ

થળે જમાયે ઠયાલોની નકરો

વધભધત,

૧૯૪૭

હયત્રો/ અયજદાય ધનમત

યાજકોટ.

પી બયી અયજી કયીને
ભેલી ળકળે.
૨.
"

મફ
ંુ ઈ પ્રાથધભક

ન. પ્રા.ધળ. વધભધતનાં ળાા

ધળક્ષણ ધનમભ

લાઈઝ કન્ટ્વલ્ટ ની એવ.ઓ.

૧૯૪૯

પાઈરેથી

"
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૩.

ધળક્ષણ ધલબાગ
"

દ્રાયા ફશાય
ાડલાભાં આલેર

"

"

"

"

ધલધલધ ઠયાલો.
મ્યધુ નધવર

૪.

કોોયે ળન ળાા
ફોડષ / ઠયાલો અને
BPMC એકટની
જોગલાઈઓ

પ્રકયણ - ૭ (ધનમભ વંગ્રશ - ૭)
તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફોડષ , હયદ, વધભધતઓ અને અન્ટ્મ વંસ્થાઓન ંુ ત્રક
૭.૧) જાશેય તંત્રને રગતા ફોડષ , હયદ, વધભધતઓ અને અન્ટ્મ ભંડી અંગે ની ધલગત નીચેના
ુ ાભાં આો.
નમન
(૧)

ભાન્ટ્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાનું નાભ

:

ભાન્ટ્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાનો ટંુ કો હયચમ

, કયણયા ચોક

,

યાજકોટ.

અને વયનામું
(૨)

નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત

:

(વંસ્થાના લષ , ઉદે ળો મુખ્મ પ્રવ ૃધતઓ)

તા: ૧-૪-૬૬ થી નગયારીકાની સ્થાના થતા
ધત્રસ્તયીમ નગયાબરકા ભાખાભાં અને ધાયાભાં અને
ધાયાભાં જે જોગલાઈઓ થમેર છે , તે મુજફ આ ધળક્ષણ
વધભધત વને ૧૯૬૬ થી અભરભાં આલેર છે .

(૪)

ભાન્ટ્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાની ભ ૂધભકા

:

(વરાશકાય/વંચારક/કામષકાયી/અન્ટ્મ)

(૫)

ભાખુ અને વભ્મ ફંધાયણ

આ વધભતની ભુધભકા પ્રાથધભક ળાાઓના વંચારનભાં
રોકળાશી પ્રણાબરકા પ્રભાણે ભદદરૂ થલા ભાટે ની છે .

:

ભાખુ અને ફંધાયણ લખતો લખત નગયાબરકા
ધાયાની જોગલાઈઓ પ્રભાણે નકકી થમેર છે .

(૬)

વંસ્થાના લડા

:

વંસ્થાના લડા ચેયભેન શ્રી તથા ળાવનાધધકાયી વભ્મ
વબચલ તયીકે.
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મુખ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના

(૭)

:

નગયપ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત, કયણયા ચોક, યાજકોટ.

વયનાભા
૮)

ફેઠકોની વંખ્મા

:

૧૨ + ૩- વયકાયી કુ ર -૧૫

(૯)

શું જનતા ફેઠકોભાં બાગ રઈ ળકે છે ?

:

વધભધતની ફેઠકભાં જનતા વીધી બાગ રઈ ળકતી
નથી.

શું ફેઠકોની કામષનોંધ તૈમાય કયલાભાં આલે

(૧૦)

:

દયે ક ફેઠકોની કામષલાશી નોંધ તૈમાય કયલાભાં આલે છે .

:

ફેઠકોની કામષલાશી નોંધ જનતાને ભોકરલાનો પ્રધવધ્ધ

છે .
ફેઠકોની કામષનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે ?

(૧૧)

જો તેભ શોમ તો તે ભેલલા ભાટે ની

કયલાનો પ્રશ્ન યશેતો નથી.

ધ્ધધતની ભાહશતી આો.

પ્રકયણ – ૮ (ધનમભ વંગ્રશ-૭)
વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓના નાભ, શોદા અને અન્ટ્મ ધલગતો
૮.૧) જાશેય તંત્રના વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ

, ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ

ુ ાભાં
અને ધલબાગીમ કામદાકીમ (એરેટ) વતાધધકાયી ધલળેની વંકષ ભાહશતી નીચેના નમન
આો.
વયકાયી તંત્રન ંુ નાભ : નગયપ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત, યાજકોટ.
વયકાયી ભાહશતી અધધકાયી:
ક્રભ

નાભ

શોદો

૧

૨

૩

એવ.ટી.ડી
.

પોન

ભોફાઇર

ઈ-ભેઈર

વયનામ.ંુ

૫

૬

૭

૮

૪

(ઓ)
૧

ડી.ફી.ંડયા

ળાવનાધધકાયી

0૨૮૧

નગયપ્રાથધભક

૯૯૭૪૯

૨૨૨૭૨૩

ધળક્ષણવધભધત, કયણયા

૦૧૩૪૧

૧

ચોક, યાજકોટ

ધલબાગીમ એરેટ (કામદા) વતાધધકાયી:
ક્રભ

નાભ

શોદો

એવ.ટી.ડી.

કચેયી

ભોફાઈર

પેકવ

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

ઈ-ભેઈર

વયનામુ.ં
૯
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યાજકોટ ભશાનગય
૧

નામફ
કધભશ્નયશ્રી

નામફ કધભશ્નયશ્રી
ભશાનગયાબરકા

૦૨૮૧

યાજકોટ.

૨૩૩૧૪૮

૯૭૧૪૫

૨૩૩૨૫

૪

૦૩૭૦૩

૪૩

વેલા વદન વેન્ટ્્ર
ઝોન, ઢેફય યોડ,
યાજકોટ ૩૬૦૦૦૧

પ્રકયણ -૯
ુ યલાની કામષધ્ધધત
ધનણષમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં અનવ
૯.૧)

જુદા જુદા મુદ્રાઓ અંગે ધનણષમ રેલા ભાટે કઈ

પ્રાથધભક ધળક્ષણ અધધધનમભ - ૧૯૪૭ અને તેના ધનમભો - ૧૯૪૯

કામષધ્ધધત અનુવયલાભાં આલે છે ? (વબચલારમ

તથા ભશાનગયારીકાના ળાા ફોડષ નાં ધનમભો.

ધનમભ વંગ્રશ અને કાભકાજના ધનમભોના ધનમભ
વંગ્રશ, અન્ટ્મ ધનમભો / ધલધનમભો લગે યેનો વંદબષ
ટાંકી ળકામ.)
૯.૨)

અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઈ ખાવ ધનણષમ રેલા

ઉય મુજફના ધનમભો તથા યાજમ વયકાય દ્વાયા ધનધત ધલમક જે

ભાટે ની દસ્તાલેજી કામષધ્ધધત/ ઠયાલેરી કામષધ્ધધત/

ધનણષમ રેલાભાં આલે તેની અભરલાયી તથા ભશાનગય ારીકાની

ધનમત ભાદં ડો / ધનમભો કમા કમા છે ? ધનણષમ રેલા

વતાઓ યત્લેનાં ઠયાલો.

ભાટે કમા કમા સ્તયે ધલચાયણા કયલાભાં આલે છે ?
૯.૩)

૯.૪)

ધનણષમને જનતા સુધી શોંચાડલાની કઈ વ્મલસ્થા

પ્રાથધભક ધળક્ષણની જોગલાઈઓ નીચે જનતાને સ્ળષતી ફાફતો

છે ?

ભાટે ળશેય કક્ષાએ પ્રચાય, પ્રવાય.

ધનણષમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં જેના ભંતવ્મો રેલાનાય છે

ળાવનાધધકાયીશ્રી,

તે અધધકાયીઓ કમા છે ?
૯.૫)

ધનણષમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોણ છે ?

૯.૬)

જે અગત્મની ફાફતો ય જાશેય વતાધધકાયી દ્વાયા

ગુજયાત વયકાય, ધળક્ષણ ધલબાગ, વબચલારમ, ગાંધીનગય.

ધનણષમ રેલાભાં આલે છે તેની ભાહશતી અરગ યીતે
નીચેના નમુનાભાં આો.
ક્રભ નંફય
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જેના ય ધનણષમ રેલાનાય છે તે

જાશેય રસ્ટ દ્વાયા ખાનગી પ્રા.ળાાની આલેર તાવો ધનયીક્ષણ અને કભષચાયી

ધલમ

યાજીનાભા અને ધનધતધલમક બરાભણો.

ભાગષદળષક સુચન/હદળાધનદે ળ જો કોઈ

મુફ
ં ઈ પ્રાથધભક ધળક્ષણ અધધધનમભ- ૧૯૪૯ ના પ્રકયણ -૭ ધનમભ-૧૦૨ થી

શોમ તો

૧૦૯.

અભરની પ્રહક્રમા

પ્રાથધભક ધળક્ષણ ધનમાભક શ્રી દ્વાયા લતષભાનત્રોભાં ફશોી પ્રધવધ્ધી આી
જાશેયાત કયલાભાં આલે છે .

ધનણષમ રેલાની કામષલાશીભાં

ળાવનાધધકાયીશ્રી

વંકામેર અધધકાયીઓનો શોદો
ઉય જણાલેર અધધકાયીઓના વંકષ

ળાવનાધધકાયી નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત, કયણયા ચોક, યાજકોટ.

અંગે ની ભાહશતી
જો ધનણષમથી વંતો ના શોમ તો,

નામફ કધભશ્નય શ્રી મ્યુધન. કોોયે ળન, યાજકોટ.

કમાં અને કે લી યીતે અીર કયલી?

પ્રકયણ -૧૦
અધધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની ભાહશતી - પસ્ુ સ્તકા (હડયે કટયી)
ુ ાભાં ભાહશતી.
૧૦. નીચેના નમન
ક્રભ

૧

નાભ

ડી..ફી.ંડયા

શોદો

ળાવનાધધકાયી

એવ.ટી.ડી.

પોન નંફય
કચેયી

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

ભોફાઈર

ઈ-ભેઈર
msbrmc
Rajkot@
gmail.com

વયનામું
નગય પ્રા.ધળ.
વધભધત,
યાજકોટ.

૨.

ડી.એન. ભુલાત્રા

કે.ધન.

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૩.

ી.ડી. ઉચાટ

કે.ધન.

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૪.

જગ્મા ખારી

ઓપીવ સુયીટેં ડંટ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૫.

જગ્મા ખારી

ચીપ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૬.

એ.વી. શુકર

એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૭

જગ્મા ખારી

ઓડીટય

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૮.

ફી.એચ. ખંબામતા

શેડ કરાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૯.

જગ્મા ખારી

વી.ક્રાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૦.

કે.કે.ભે

જુ.કરાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૧.

ધલ.જે. જોી

જુ.કરાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૨.

જે.ફી.બટ્ટ

જુ.કરાકષ

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૩.

એચ.જે. વોરંકી

લાશન ચારક

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

૧૪.

જે.યુ. ભકલાણા

ટ્ટાલાા

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"
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૧૫.

ફી.એચ.ીઠડીમા

ટ્ટાલાા

૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૧

"

પ્રકયણ - ૧૧ (ધનમભ વંગ્રશ - ૧૦)
ુ ફ ભશેનતાણાની ધ્ધધત વશીત દયે ક અધધકાયી અને
ધલધનમભોભાં જોગલાઈ કમાષ મજ
કભષચાયીને ભત ુ ભાવીક ભશેનતાણ ંુ
ુ ાભા જજલ્રા લાય ભાહશતી આો.
૧૧.૧) નીચેના નમન

ક્રભ

નાભ

શોદો

ભાવીક

લતય/

ુ ફ
ધલધનમભભાં જણાવ્મા મજ

ભશેનતાણ ંુ

લતય બથ્થ ુ

ભશેનતાણ ંુ નકકી કયલાની
કામષધ્ધધત

૧

ડી.ફી.ંડયા

ળાવનાધધકાયી

51913

૨

ુ ાત્રા
ડી.એન. ભલ

કે.ધન.

77147

૩

ી.ડી. ઉચાટ

કે.ધન.

67020

૪

ુ ર
એ.વી. શક

એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ

55268

૫

ફી.એચ. ખંબામતા

શેડ કરાકષ

53694

૬

કે.કે.ભે.

જુ.કરાકષ

40166

૭

જે.ફી. બટ્ટ

જુ.કરાકષ

25167

૮

ધલ.જે. જોી

જુ.કરાકષ

25167

૯

એચ.જે. વોરંકી

લાશન ચારક

46156
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૧૦

જે.ય.ુ ભકલાણા

ટ્ટાલાા

19981

૧૧

ફી.એચ. .ીઠડીમા

ટ્ટાલાા

17733

પ્રકયણ-૧૩
વશામકી કામષક્રભોના અભર અંગે ની ધ્ધધત (આલાવન)
ુ ા મજ
ુ ફ ભાહશતી આો.
૧૩.૧) નીચેના નમન
૧.

કામષક્રભ / મોજનાનું નાભ

ધલદ્યારક્ષભી (ફોન્ટ્ડ) મોજના

૨.

કામષક્રભ / મોજનાનો વભમગાો

નાણાકીમ લષ 2017-18

૩.

કામષક્રભનો ઉદે ળ

કન્ટ્મા કે લણીને પ્રોત્વાશન આવું

૪.

કામષક્રભના બૌધતક અને નાણાકીમ રક્ષમાંકો (છે લ્રા
લષ ભાટે )

૫.

રાબાથીની ાત્રતા

ધોયણ-૧ ભાં પ્રલેળ ભેલેર કન્ટ્મા કે જે ળશેય ધલસ્તાયની
ફીીએર કાડષ ધાયક કુ ટંુ ફની શોમ તેને રૂ |. ૨૦૦૦/- નો વયદાય
વયોલયનો ફોન્ટ્ડ આલો.

૬.

રાબ અંગે ની પ ૂલષ જરૂહયમાતો

જે તે લખતે ૧- જૂન ાંચ લષ પ ૂણષ થલા જોઈએ.

૭.

કામષક્રભનો રાબ રેલાની ધ્ધધત

ફાાઓને ફોન્ટ્ડ આલાભાં આલે છે .

૮.

ાત્રતા નકકીકયલા અંગે ના ભાદં ડો

૯.
૧૦.

કામષક્રભભાં આેર રાબની ધલગતો (વશામકીની યકભ

રૂ|. ૨૦૦૦/- નો વયદાય વયોલય ધનગભનનો વાત લષ ભાટે નો

અથલા આલાભાં આલેર અન્ટ્મ ભદદ ણ

ફોન્ટ્ડ.

દળાષલલી.)
વશામકી ધલતયણની કામષધ્ધધત

સ્થાધનક કક્ષાએ ભેલડા જેવુ આમોજન કયી ફોન્ટ્ડ આલાભાં
આલે છે .

૧૧.

અયજી કમા કયલી કે અયજી કયલા ભાટે કચેયીભાં

કોઈ અયજી પોભષ નથી.

કોનો વંકષ કયલો.
૧૨.

અયજી પી (રાગુ ડતું શોમ ત્માં)

નશીં.
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૧૩.

૧૪.

અન્ટ્મ પી (રાગુ ડતું શોમ ત્માં)

નશીં.

અયજી ત્રકનો નમ ૂનો (રાગુ ડતું શોમ તો જો

પ્રલેળને આધાયે ફોન્ટ્ડ આલાના શોમ નમુનાની જરૂહયમાત

વાદા કાગ ય અયજી કયી શોમ તો અયજદાયે
અયજીભાં શું શું દળાષલવું તેનો ઉલ્રેખ કયો.)

૧૫.

બફડાણોની માદી (પ્રભાણત્રો / દસ્તાલેજો )

નશીં.

૧૬.

ફીડાણોનો નમ ૂનો

નશીં.

૧૭.

પ્રહકમાભાં રગતી વભસ્માઓ અંગે કમાં વંકષ કયલો.

ળાવનાધધકાયીશ્રી,

૧૮.

ઉરબ્ધ ધનધધની ધલગતો (ળશેય કક્ષા

ળશેય કક્ષાએ.

, ધટક , કક્ષા

લગે યે જેલાં ધલધલધ સ્તયોએ)

ુ ાભાં રાબાથીની ધલગતો
નીચે આેર નમન
ક્રભનાં. કોડ

રાબાથીન ંુ

વશામકીની

ભાતા ધતા/

વંદગીનો

નાભ

યકભ

લારી

ભાદં ડ

વયનામ ંુ

ળશેય

ઘય નં.

પ્રકયણ -૧૪ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૩)
તેણે આેર યાશતો, યધભટ કે અધધકૃત ભેલનાયની ધલગતો.
ુ ા મજ
ુ ફ ભાહશતી આો.
૧૪.૧) નીચેના નમન
૧.

કામષક્રભન ંુ નાભ

-નીર -

૨.

પ્રકાય (યાશત / યધભટ / અધધકૃત)

-નીર -

૩.

ઉદે ળ

-નીર -

૪.

નકકી કયે ર રક્ષમાંક (છે લ્રા લષ ભાટે)

-નીર -

૫.

ાત્રતા

-નીર -

૬.

ાત્રતા ભાટેના ભાદં ડો

-નીર -

૭.

પ ૂલષ જરૂહયમાતો

-નીર -

૮.

રાબ ભેલલાની ધ્ધધત

-નીર -

૯.

યાશત / યધભટ / અધધકૃતની
વભમભમાષ દા

-નીર -

૧૦.

અયજી પી (રાગ ુ ડત ંુ ત્માં)

-નીર -

૧૧.

અયજીનો નમ ૂનો (રાગ ુ ડત ંુ ત્માં)

-નીર -

૧૨.

બફડાણોનોની માદી (પ્રભાણત્રો/
દસ્તાલેજો )

૧૩.

બફડાણોનો નમ ૂનો

-નીર -નીર -
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ુ ાભાં રાબાથીની ધલગતો:નીચે આેર નમન
રાબાથીન ંુ

ક્રભનાં. કોડ

કામદે વયતાની

ભાતા ધતા/

વંદગીનો

લારી

ભાદં ડ

ુ ત
મદ

નાભ

વયનામ ંુ

ળશેય

ઘય નં.

પ્રકયણ - ૧૫ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૪)
કામો કયલા નકકી કયે રા ધોયણો.
૧૫.૧)

ધલધલધ પ્રવ ૃધતઓ/ કામષક્રભો શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નકકી કયે ર ધોયણોની ધલગતો

લષ 2018-19
એધપ્રર – 2017

:

પ્રાથધભક ળાાએ ન આલતા ફાકોને વલે

– ધળક્ષકો દ્વાયા તથા

ધલદ્યાથીઓની લાધિક યીક્ષા.
ભે- 2018

:

ધળક્ષકો અને સ્ટાપના ખાનગી અશેલારોની ખતલણી તેભજ પ્રથભ
વત્રના આમોજનો તૈમાય કયલા.

જૂન- 2018

:

ુ ના
ળાા પ્રલેળોત્વલ- રોક બાગીદાયીથી તથા વયકાયશ્રીની સચ
ુ ફ, ધલદ્યાથીઓનીને ધલદ્યારક્ષભી ફોન્ટ્ડ ધલતયણ.
મજ

જુરાઈ- 2018

:

પ્રાથધભક ધળક્ષકોને જી.ી.એપ. ના લાધિક હશવાફોની સ્રીો તૈમાય
ુ ી ાડલા તથા યશેરી ક્ષધતઓ સધ
ુ ાયલી (હશવાફી
કયીને પય
અધધકાયીશ્રી દ્વાયા)

ઓગષ્ટ્ટ- 2018

:

વી.આય.વી. કક્ષાએ ધલજ્ઞાન ભેાઓ તથા યભતોત્વલન ંુ આમોજન
તથા ળાાઓભાં ખ ૂટતી બૌધતક સધુ લધાઓની માદી તૈમાય કયલી.

વપ્ટેમ્ફય- 2018

:

ઓગષ્ટ્ટ અંધતત વેટ-અ ત્રક તથા ળાાઓની તભાભ પ્રકાયની
આંકડાકીમ ભાહશતી તૈમાય કયલી

, વી .આય.વી. કક્ષાન ંુ ધલજ્ઞાન-

ગબણત પ્રદળષન મોજવ.ંુ
ઓકટોફય- 2018

:

ળાાઓભાં વત્રાંત યીક્ષાન ંુ આમોજન તથા ળાા યીેયીંગ ભાટેના
વલેન ંુ ઝંફેળ, ળશેય કક્ષાન ંુ ધલજ્ઞાન-ગબણત પ્રદળષન મોજવ.ંુ
ધળક્ષણ વધભધતન ંુ લષ 2016-17 ન ંુ અંદાજત્ર તૈમાય કયવ.ંુ

નલેમ્ફય- 2018

:

વયકાયશ્રી ભાંથી ભંજુયી ભળ્મેથી ધલદ્યાવશામકોની બયતી અને
ઓલયવેટ ના ફદરી કેમ્ોન ંુ આમોજન.
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ડીવેમ્ફય- 2018

:

ળશેય કક્ષાના યભતોત્વલ , શ્રેષ્ટ્ઠ ળાા શહયપાઈ અંતષગત
ં મલ્ુ માંકનો ,
યાજમ કક્ષાના ધલજ્ઞાન ભેલા ભાટેની તૈમાયી.

ુ યી-2019
જાન્ટ્યઆ

:

ુ ી ાડલાની સધુ લધાઓન ંુ
વયકાયશ્રીની એવ.એવ.એ. ભાં પય
અભરીકયણ, વયકાયી ળાાઓન ંુ લાધિક ધનયીક્ષણ કયાલવ.ંુ

ુ યી-2019
પેબ્રઆ

:

ુ ફની તભાભ ળાાઓની યીેયીંગ કાભગીયી પ ૂણષ
જરૂહયમાત મજ
કયલી, પ્રાથધભક ળાાઓભાં ચારતા અભ્માવન ંુ મલ્ુ માંકન તથા
ળાાઓન ંુ લાધિક ધનયીક્ષણ.

ભાચષ-2019

:

નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધતના તભાભ આલક તથા

ખચષના

હશવાફો તૈમાય કયલા તથા ળાાની લષ દયમ્માનની ધનમત
કાભગીયીન ંુ મલ્ુ માંકન , ગ્રાન્ટ્ટ ના આલક

–ખચષના હશવાફો ભેલણાં

અને બયણાં કયી દપતય નીબાલી ઓડીટ કયલા.

પ્રકયણ – ૧૬ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૫)
લીજાણરૂુ ે ઉરબ્ધ ભાહશતી.
૧૬.૧) લીજાણરૂુ ે ઉરબ્ધ ધલધલધ મોજનાઓની ભાહશતીની ધલગતો આો.
શાર ધલજાણ ંુ સધુ લધા નથી.
પ્રકયણ – ૧૭ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૬)
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની ધલગતો
૧૭.૧) રોકોને ભાહશતી ભે તે ભાટે ધલબાગે અનાલેર વાધનો, ધ્ધધતઓ અથલા વલરતો
જેલીકે

૧.

૨.

લતષભાન ત્રો

નોટીવ ફોડષ

બયતી, ફદરી ,કે ટે ન્ટ્ડયો કે અન્ટ્મ જાશેયાત
પ્રધવધ્ધી કયલાભાં આલે છે .
ુ નાઓ અને
લખતો લખત ની વયકાયશ્રીની સચ
યીત્રો અને ઠયાલો અને કયલાના કામષની
સબુ ચઓ.

૩.

કચેયીભાં યે કડષ ન ંુ ધનયીક્ષણ

૪.

ઉરબ્ધ મહુ દ્રત ધનમભવંગ્રશ

કચેયીની ળાખા લાઈવ કન્ટ્વલ્ટ દ્રાયા જોફ ચાટષ
ુ ફન ંુ યે કડષ /દપતયો અને દસ્તાલેજો.
મજ
વયકાયી પ્રકાળન અને

મદ્રુ ણારમની કચેયી ,
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યીડ કરફ ાવે, જાભટાલય વાભે, યાજકોટ.
૫.

જાશેય તંત્રની લેફવાઈટ

ળાવનાધધકાયી
નગય પ્રાથધભક ધળક્ષણ વધભધત
યાજકોટ
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