ુ ા નં.1. સંગઠનની િવગતો કાય અને ફ2જો.

કચેરી

િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણ સિમિત.જી લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા.

કચેરીના વડા

િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી ી

સ૨નામુ ં

િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા.
કચેરી. -૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૫

ટે લીફોન નંબ૨

કચેરી-૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૬
ફેકસ - ૦૨૬૭૨-૨૪૬૬૮૦

જી લા પર્ાથિમક િશક્ષણ સિમિત હ તકની કામગીરી તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયત ની િશક્ષણ શાખા ઘ્વારા
ક૨વામાં આવે છે .પંચમહાલ જી લાના ૧૧ તાલુકાઓમાં તાલુકા પંચાયત હ તકની િશક્ષણ શાખા ઘ્વારા પર્ાથિમક
િશક્ષણ સબંધે તમામ કામગીરી ક૨વામાં આવે છે .
યવ થાતં

મ
ંુ ાળ ંુ

૧ િજ લા િવકાસ અિધકારી.
૨ િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી.
3 નાયબ િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી.
૪ િહસાબી અિધકારી (િશક્ષણ)
૫ હેડકલાકર્ (વહીવટ)
૬ હેડકલાકર્ (બાંધકામ)
૭ સી.કલાકર્-૧ (મહેકમ)
૮ સી.કલાકર્-૨ (બાંધકામ)
૯ જુ.કલાકર્(ભ૨તી), જુ.કલાકર્ (૫ગા૨),જુ.કલાકર્ (૫રીક્ષા),
૧0 જુ.કલાકર્(પેન્શન)
૧૧ જુ.કલાકર્ (બદલી), જુ.કલાકર્ (ખા.પર્ા.શા.),જુ.કલાકર્ (યોજના)
૧૨ જુ.કલાકર્ (ટપાલ).
૧૩ જી.પી.ફંડ ઓિડટ૨
તં

ંુ ુ રં દશી5 ંુ

જી લા પર્ાથિમક િશક્ષણ સિમિત હ તકની જી લાની તમામ પર્ાથિમક શાળાઓ મા૨ફતે બાળકોને પાયાનુ ં િશક્ષણ
તેમજ ધો૨ણ-૧ થી ૭ નુ ં પર્ાથિમક િશક્ષણ કચેરી ઘ્વારા િનમણુકં પામેલા પર્ાથિમક િશક્ષકો મા૨ફતે આ૫વામાં આવે
છે .
દ૨વષેર્ શાળા પર્વેશોત્સવના કાયક
ર્ ૂમ અંતગત
ર્ ૬ થી ૧૪ વષન
ર્ ી વય જુથના તમામ બાળકોને પર્ાથિમક શાળાઓમાં
પર્વેશ આપી પર્ાથિમક િશક્ષણ આ૫વાની કામગીરી ક૨વામાં આવે છે . ખાસ કરીને કન્યાઓ ૧૦૦ % પર્વેશ પામે તે
માટે

સ૨કા૨ ીની

િવધાલ મી

બોન્ડ

યોજના

ુ ર્ કામગીરી ક૨વામાં
અમલી બનાવી બાળાઓ િશક્ષણ લેતી થાય તે માટે ના સ ન પર્યત્નો કરી પર્વેશોત્સવની સંપણ

આવે છે .સાથે સાથે પર્વેશ પામેલા બાળકો શાળા છોડી ન જાય તે માટેના સ ળા પર્યત્નો ક૨વામાં આવે છે .
િશક્ષકોને િશક્ષણનુ ં ત૨ સુધા૨વા જુદા જુદા િવષયો સબંધે તાલીમો આપી ગુણવ ા સભ૨ િશક્ષણ કાયર્ ક૨વા પર્ેિરત
ક૨વામાં આવે છે .
હ2તં નો ંુ કોઈિતહાસઅનેતેની2ચનાનોસંદભ
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ અંતગર્ત િજ લા િશક્ષણ સિમિત તરીકે કચેરી કાયાર્ન્વીત છે . શાખાના વડા તરીકે િજ લા
પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારીના હાથ નીચે કચેરી િજ લા િશક્ષણ સિમિતના નામે કામ કરે છે .તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા
પંચાયત હ તકની િશક્ષણ શાખા કામગીરી કરે છે . તાલુકા પંચાયતની િશક્ષણ શાખાના વડા તરીકે તાલુકા કે ળવણી
િનરીક્ષક ફ૨જ બજાવે છે .અને પર્ાથિમક િશક્ષણ સબંધે તમામ કામગીરી ક૨વામાં આવે છે .
હ2 તં ની ફ2જો.
ં ઈ પર્ાથિમક િશક્ષણ અિધિનયમ ૧૯૪૭ અને મુબ
ં ઈ પર્ાથિમક િશક્ષણ િનયમો ૧૯૪૯ માં જણા યા મુજબના કાય
મુબ
અને ફ૨જો બજાવવામાં આવે છે .
જ લા

ાથિમક િશ ણ સિમિત પંચમહાલ ગોધરાના

ુ ય કાય અને

ૃિતઓ નીચે

ુ બ છે .
જ

૧.પર્ાથિમક શાળાઓ િનભાવવા બાબત.
૨.નવીન શાળાઓ ખોલવા બાબત.
૩.માન્ય ખાનગી શાળાઓને ગર્ાન્ટ આ૫વા જોગવાઈ બાબત.
૪.૫છાત કોમોનાં બાળકો માટે અને બીજા ગરીબ બાળકો માટે સગવડ ક૨વા બાબત.
૫. ટાફની અનુસિુ ચ
૬.િશક્ષકોને લગતી ફ૨જો.
૭. ટાફની સેવાઓ લોન ઉ૫૨ આ૫વા અથવા બીજાને સ ૫વા બાબત.
૮.પર્ાથિમક શાળાઓમાં બેસવાની જગા અને સાધન સામગર્ીની જોગવાઈ ક૨વા બાબત.
૯. વૈિચ્છક િવ ત૨ણ માટે યોજનાઓ તૈયા૨ ક૨વા બાબત.
૧૦.િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી મા૨ફત હક
ુ મો બાબત.
૧૧.યોજનાકીય કામગીરી ક૨વા બાબત.
૧૨.પર્ાથિમક શાળાઓ તથા માન્ય ખાનગી પર્ાથિમક શાળાઓ ૫૨ િનયંતર્ણ.
૧૩.પર્ાથિમક શાળાઓમાં જતા બાળકોના ક યાણ માટે પર્બંધ ક૨વો.
૧૪.નાયબ િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી,સુ૫૨વાઈઝરો,િનિરક્ષણ અિધકારીઓ,
કા૨કૂનો, િશક્ષકો, ઉત૨તા દ૨જજાના નોકરોનો પર્૨તો ટાફ અને રાજય સ૨કા૨ના અિભપર્ાય પર્માણે જરુરી હોય તેવો
બીજો ટાફ િનભાવવો.
૧૫.િશક્ષણ િનિરક્ષકની મંજૂરીથી, િશક્ષણનો સમય અને વેકેશનની સંખ્યા અને મુદત નકકી ક૨વી.
૧૬.પર્ાથિમક શાળાઓનુ ં ચોકકસ થળ નકકી ક૨વુ.ં
૧૭.નમ ૂના, લેખન સામગર્ી,ફિનર્ચ૨, અથવા સાધન સામગર્ી પુરી પાડવા માટે નાં સ ળાં ટેન્ડ૨ મંજૂ૨ ક૨વા.
૧૮.રાજય સ૨કા૨ની મંજૂરી માટે વધારાની શાળાઓ ખોલવાનાં સ ૂચનો ક૨વાં.
૧૯.અભ્યાસકર્મ થાિનક જરુિરયાતોને સાન ૂકુ ળ થાય તેવો બનાવવા માટે તેમાં જરુરી જણાય તેવા ફે૨ફારોની
િનયામકને ભલામણ ક૨વી.
૨૦.િજ લામાંના પર્ાથિમક િશક્ષણ સબંધી રાજય સ૨કા૨ને સામાન્યતઃસલાહ આ૫વી.
૨૧.પર્ાથિમક શાળાની વ ૃિઘ્ધ માટે પર્ચા૨ ક૨વો.
૨૨.ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી ફ૨જો અને કાય બજાવવાં.
૨૩.પર્ાથિમક િશક્ષણ લેતા ગમે તે ઉંમ૨ના બાળકોને પુ તકો, લેટો, િશક્ષણને લગતી જરુિરયાતો, ભોજન,અથવા ક૫ડાં

પર્રાં પાડવા જો પર્બંધ ક૨વામાં આ યો હોય તો તે પર્રાં પાડવા બાબત.
તં

વારા આ5વામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને િવવ2ણ

૧. િજ લા િશક્ષણ સિમિત હ તકની પર્ાથિમક શાળાઓ મા૨ફતે તમામ ગામોના બાળકોને પર્ાથિમક િશક્ષણ આ૫વામાં આવે છે .
૨. ઉ૫૨ મુજબની કામગીરી ક૨વા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા પર્ાથિમક િશક્ષકોની ભ૨તી કરી િનમણુકં આ૫વામાં આવે છે .

૩. પર્ાથિમક શાળાઓ દીઠ બીટની સંખ્યા નકકી ક૨વામાં આવે છે . અને બીટ દીઠ એક બીટ િનરીક્ષકની િનમણુકં
ક૨વામાં આવે છે .

બીટમાં આવતી તમામ પર્ાથિમક શાળાઓમાં િશક્ષણ સબંધે પર્વ ૃિતઓનુ ં િનયંતર્ણ રાખે છે .

૪. તાલુકા કક્ષાએ એક તાલુકા કે ળવણી િનરીક્ષકની િનમણુકં ક૨વામાં આવે છે

િશક્ષણની અને િશક્ષકોની વહીવટી

કામગીરી ઉ૫૨ િનયંતર્ણ રાખે છે . માં પર્ાથિમક િશક્ષકોના જોબચાટર્ મુજબની કામગીરી પર્ાથિમક િશક્ષકોના ૫ગા૨
િનયિમત થાય તે માટે ની િહશાબી કામગીરી ૫૨ ઘ્યાન રાખે છે
૫. પર્ાથિમક શાળાઓમાં િશક્ષક દીઠ ઓ૨ડાની જોગવાઈ પર્માણે અને બ ટને આનસંિગક તેમજ સ૨કા૨ ીની છે લી
સુચનાઓ મુજબ ઓ૨ડાઓનુ ં બાંધકામ ક૨વામાં આવે છે .
૬. ઓ૫રે શન બ્લેક બોડર્ યોજના અંતગર્ત ભૌિતક સાધનોની સુિવધાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે .
૭. પર્ાથિમક શાળાના તમામ બાળકોને મફત પાઠય પુ તકો પુરા પાડવામાં આવે છે .તેમજ નબળા વગર્ના બાળકોને
િશ યવ ૃિ

વહેંચવામાં આવે છે .

૮. ગર્ામ્ય કક્ષાએ ગર્ામ્ય િશક્ષણ સિમિતની ૨ચના ક૨વામાં આવે છે .
બજાવે છે .

ના અઘ્યક્ષ૫દે

તે ગામના સ૨પંચ કામગીરી

શાળાના િશક્ષણને લગતી કામગીરીઓ બજાવે છે .તે જ રીતે ગર્ામ્ય બાંધકામ સિમિતની ૫ણ ૨ચના કરી

િશક્ષણને લગતી યોજનાઓના બાંધકામને લગતી કામગીરી ક૨વામાં આવે છે .
૯. દ૨ વષેર્ તાલુકા કક્ષાએ િવ ાન મેળો તથા િજ લા કક્ષાએ ૫ણ િવ ાન મેળાનુ ં આયોજન કરી બાળકો િવ ાનને
લગતી શોધો પર્ત્ય પર્ેિરત થઈ જાણકારી મેળવે તેવો અિભગમ રાખવામાં આવે છે . તેજ રીતે દ૨ વષેર્ તાલુકા કક્ષાએ
શાળા ૨મતોત્સવ અંતગર્ત ૨મત ગમત અને ખેલની િવિવધ પધાર્ઓ યોજી બાળકો ૨મત ગમત ક્ષેતર્ે િવકાસ પામે
તેવ ુ ં આયોજન ક૨વામાં આવે છે .
હ2 તં ની અસ2કા2તા અને કાય મતા વધા2વા માટની લોકો પાસેથી અપે ા.
૧. પોતાના બાળકો સમયસ૨ અને િનયિમત શાળાઓમાં જાય તે માટે દરે ક વાલીઓ ઘ્વારા ઘ્યાન રાખવામાં આવે.
૨. પર્ાથિમક શાળાના િશક્ષકો સમયસ૨ શાળામાં આવી િશક્ષણ કાયર્ બજાવે તે પર્ત્યે જાગૃત ૨હે.
૩. પોતાના બાળકોને િશક્ષકો ઘ્વારા િદવસ દ૨મ્યાન શુ ં િશક્ષણ કાયર્ ક૨વામાં આ યુ ં તેની રો રોજ દે ખરે ખ રાખે.
૪. જરુ૨ જણાય પર્ાથિમક િશક્ષકોની નબળી કામગીરી તથા બીજી ફિરયાદો બાબતે તટ થ રીતે િજ લા પર્ાથિમક
િશક્ષણ સિમિતની કચેરીને જાણ કરે .
૫. પર્ાથિમક શાળાના કંપાઉન્ડમાં આવેલ સ૨કા૨ ીની માિલકીની તમામ િમ કતોને જાળવણી કરે અને કોઈ૫ણ
પર્કા૨નુ ં નુકશાન ન થાય તેવી જાગૃતતા કેળવે.
૬. મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતગર્ત બાળકોને આ૫વામાં આવતા ના તા આરોગ્ય પર્દ અને ખાધ લાયક છે કે કે મ
તેની ચકાસણી રાખવી.
૭. સ૨કા૨ ીની લોકફાળા આધાિરત યોજનાઓમાં ગામમાંથી લોકફાળો એકિતર્ત કરી યોજના પુણર્ ક૨વામાં મદદ
ક૨વી.
૮. પર્ાથિમક શાળા હ તકની જમીનોમાં દબાણ ક૨વામાં ન આવે .
લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને 5 ધિતઓ.
કચેરી ઘ્વારા િનભાવવામાં આવતી કામગીરી અંગેની ફિરયાદ અ૨જી / ૨જુ આત ઘ્વારા મેળવી યોગ્ય તપાસ હાથ

ધરી

ટતાં ૫ગલાં લેવામાં આવે છે .સ૨કા૨ ીની યોજનાઓનો મહ મ લાભ આ૫વા ધારે લ યિકત,જાિત કે લોક

સમુહને લભ્ય બને તે માટે લોકો અથવા લોકોના પર્િતિનિધઓ ઘ્વારા અને ગર્ામ સભામાં ચચાર્ િવચા૨ણા કરી ઠરાવ
કરી ભલામણ થયેલ કામોને પર્ાધાન્ય આ૫વામાં આવે છે .િજ લા કક્ષાએ યોગ્ય ૨જુઆત ક૨વા નાગિરક સુિવધા
કેન્દૂ ની સેવા ઉ૫લબ્ધ છે .
સેવા આ5વાના દખરખ, િનયં ણ અને

હ2 ફ રયાદ િનવા2વા માટ ઉ5લ ધ તં .

સેવા આ૫વાના દે ખરે ખ, િનયંતર્ણ અને જાહે૨ ફિરયાદ િનવા૨વા માટે ઉ૫લબ્ધ તંતર્. કચેરી ઘ્વારા િનભાવવામાં
આવતા કામો અને આ૫વામાં આવતી સેવાઓ માટે દે ખરે ખ અને િનયંતર્ણ તથા જાહે૨ ફિરયાદ િનવા૨વા માટે નીચે
મુજબની યવ થા ઉ૫લબ્ધ છે . િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરાના વહીવટી વડા િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના
િનયંતર્ણ હેઠળ િવિવધ શાખાઓ પૈકી િશક્ષણ શાખા કાયાર્ન્વીત છે . ના શાખાઘ્યક્ષ િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી
છે .તથા તેમના હાથ નીચે નાયબ િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી (વગ-ર્ ૨) અને િહશાબી અિધકારી (વગર્-૨) ફ૨જ
બજાવે છે .શાખાઘ્યક્ષના હાથ નીચે હેડકલાકર્ (વ) અને હેડકલાકર્ (બા) તથા ૨ સીનીય૨ કલાકર્ અને ૮ જુ .કલાકર્
તેમજ િહશાબી સંવગર્ના ૩ જી.પી.ફંડ ઓિડટ૨ ફ૨જ બજાવે છે . જાહે૨ ફિરયાદ િનવા૨ણ માટે યિકત થાિનક કક્ષાએ
િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી ીને ૨જુ આત કરી શકે છે .તેઓની ઉ૫૨ ઉ૫લી કક્ષાએ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી
િનયંતર્ણ અિધકારી છે .
ુ ય કચેર અને

ુ દા

મુખ્ય કચેરી

ુ દા તરોએ આવેલી અ ય કચેર ઓના સ2નામા

િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણ સિમિત
જી લા પંચાયત ,પંચમહાલ ગોધરા.

તાલુકા કક્ષાએઃ

તાલુકા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી,િશક્ષણશાખા તાલુકા પંચાયત.

કચેરી શરુ થવાનો

સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે.

સમયઃ
કચેરી બંધ થવાનો
સમય

સા

૬-૧૦ કલાકે .

ુ ા -3 : દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સ હત િનણય લેવાની
દ

ુ 2વાની
યામાં અ સ

કાયર તી
- કચેરીમાં આવતા તમામ ૫તર્ોની ઈનવડર્ ૨િજ ટ૨માં ન ધ કરી સબંિધત દફત૨ના કા૨કૂનને

તે િદવસે જ

કાયર્વાહી ક૨વા સુપર્ત ક૨વામાં આવે છે
- ૫તર્ની અગત્યતા જોઈ તેના િનકાલના સમયની મયાર્દા નજ૨માં રાખી તે જ કાયવ
ર્ ાહી અથેર્ કચેરીના વડા સમક્ષ
મ ૂકવામાં આવે છે .
ં ઈ પર્ાથિમક િશક્ષણ અિધિનયમ-૧૯૪૭ તથા મુબઈ
ં
- ૫તર્ના િવષય સબંધી મુબ
પર્ાથિમક િશક્ષણ િનયમો-૧૯૪૯ અને
સ૨કા૨ ી તથા વડી કચેરીની મળે લી છે લી સ ૂચનાઓ અને ઠરાવો સબંધી થયેલ જોગવાઈ અન્વયે િનયમોનુસા૨ની
કાયર્વાહી ક૨વા િનણર્ય લેવામાં આવે છે .
- િનણર્ય લીધા બાદ ૫તર્ મોકલના૨ને થયેલ કાયવ
ર્ ાહીની જાણ લેિખતમાં ક૨વામાં આવે છે .
- ૫તર્ અનુસા૨ નવી ફાઈલ શરુ ક૨વામાં આવે છે .ફાઈલનો વગર્ નકકી ક૨વામાં આવે છે .અને છ બંડલ ૫ઘ્ધિત
મુજબ રે કડર્ વગીર્ક૨ણમાં મ ૂકવામાં આવે છે .

ુ ા -4 : પોતાના કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલ ધો2ણો
દ
િશ ણ શાખાઃ
- નવી શાળા શરુ ક૨વા અંગેની ગામલોકોની અ૨જી (જો નવેમ્બ૨માં અ૨જી આવેલ હોય તો) : ૧૮૦ િદવસ.
- શાળા મરામતની ગામલોકોની અ૨જીઓ : ૮૦ િદવસ. (સરકાર ીમાંથી મંજુરી તથા ગર્ાન્ટ મ યેથી)
- જન્મ તારીખ અને નામમાં સુધારો ક૨વા અંગે. : ૯૦ િદવસ.
- િવધાથીર્ના િલવીંગ સિટર્ફીકેટમાં પર્િતહ તાક્ષ૨ ક૨વા : ૧૦ િદવસ.
- જી.પી.એફ.ના િહસાબોમાં ભ ૂલ સુધા૨વા બાબતની અ૨જી : ૧૫ િદવસ.
- નવા જી.પી.એફ. ખોલવા અંગેની અ૨જી. : ૩૦ િદવસ.
(અ) જી.પી.એફ.ઉપાડ અંગેની અ૨જી. : ૩૦ િદવસ.
(બ) જી.પી.એફ.આખરી ઉપાડ અંગેની અ૨જી : ૧૨૦ િદવસ.
- આંત૨ િજ લા ફે૨બદલી : ૬૦ િદવસ.
- પર્ાથિમક શાળામાં િશક્ષકોની િનમણકં ૂ અંગે. : સરકાર ી મારફતે કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે .
- પર્ાથિમક શાળામા નવા ઓ૨ડાઓના બાંધકામ અંગે. : સરકાર ીમાંથી મંજુર તથા ગર્ાન્ટ મ યેથી.
- પર્ાથિમક શાળામા પીવાના પાણીની સુિવધા અંગે :સરકાર ીમાંથી મંજુર તથા ગર્ાન્ટ મ યેથી.
- પર્ાથિમક શાળામા કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવા અંગે. : સરકાર ીમાંથી મંજુર તથા ગર્ાન્ટ મ યેથી.
- પર્ાથિમક શાળામાં જાજરુ/મ ૂત૨ડીના બાંધકામ અંગે. : સરકાર ીમાંથી મંજુર તથા ગર્ાન્ટ મ યેથી.
- નવીન વગર્ પર્વેશ અંગેની અ૨જી. : ૧૫ િદવસ.
- નવીન ખાનગી પર્ાથિમક શાળા શરુ ક૨વા અંગે. ( જો નવેમ્બ૨માં અ૨જી આવેલ હોય તો) : ૧૮૦ િદવસ.
- વગર્ બઢતી અંગેની અ૨જી : ૩૦ િદવસ..

ુ ા -5 :પોતાના કાય બ વવા માટ પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળના અથવા
દ
પોતાના કમચાર ઓ વારા ઉ5યોગમાં લેવાના િનયમો,િવિનમયો,

ુ નાઓ,િનયમ સં હો,અને રકડ.
ચ

૧. પર્ાથિમક િશક્ષણ અિધિનયમ- ૧૯૪૭.
ં ઈ પર્ાથિમક િશક્ષણ િનયમો-૧૯૪૯.
૨. મુબ
૩ િવષય સબંધી સ૨કા૨ ીના વખતો વખતના ઠરાવો અને સુચનાઓ.
૪. ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩.
૫. ગુજરાત પંચાયત સેવા અને િશ ત, અપીલના િનયમો-૧૯૯૭ઉ
૬. ગુજરાત પંચાયત િનયમો.
૭. આર.ટી.આઇ. અિધિનયમ-૨૦૦૯.
૮.આર.ટી.આઇ. િનયમો-૨૦૧૨.
૯. ફી િનયમન અિધિનયમ તથા િનયમો-૨૦૧૭.

ુ ા -6 : પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળ હોય તેવા દ તાવેજો ંુ 5 ક.
દ
૧. રે કડર્ વગીર્ક૨ણ મુજબના દ તાવેજો.
૨. સ૨કા૨ ીના જુ દા જુ દા િનયમો સબંધી વખતો વખતના ઠરાવો,૫િર૫તર્ો અને વડી કચેરીની સુચનાઓ િવ.

ુ ા -7 : િનિત અથવા તેના અમલીક2ણના
દ

ડત2ના સબંધમાં જનતાના સ યો સાથે

િવચા2િવિનમય માટ અથવા તેના વારા 2 ૂઆત માટની િવધમાન કોઈ ગોઠવણની િવગતો.
૧. િજ લા િશક્ષણ સિમિતની બેઠકોમાં િવચા૨ િવિનમયની ગોઠવણ છે .
૨. તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભા.
૩. એમ.ટી.એ./ વી.ઈ.સી./ પીટીએ/વી.સી.ડબ યુ. સિમિતઓની બેઠકો.

ુ ા -8 : તેના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના હ ુ માટ બે અથવા તેથી વ ુ ય કતઓના
દ
બનેલા બોડ,કાઉ સલ, સિમિતઓ અને બી

મંડળોની બેઠકો લોકો માટ

તેવી બેઠકોની કાયવાહ કાયન ધ લોકોને મળવાપા
હા. કાયર્ન ધ ખ૫ પુ૨તી મળવાપાતર્ છે .

છે ક કમ ?

ુ લી છે ક કમ ? અથવા

D]N'F G\P )VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVMGL DFlCTLv 5]l:TSF s0LZ[S8ZLf
અ.

ફરજ ંુ

નં.

થળ

અિધકાર /કમચાર

ંુ

નામ

હો ો

રહઠાણ ંુ સરના ંુ

ટલીફોન નંબર

સરકાર વાટસ

૯૫૧૨૦૪૨૧૦૧

જ લાપંચાયત વાટસ

૨૫૩૩૭૬

જ લા ાથ
૧

િશક્ષણ
શાખા

ીમતીએ.એમ.ચૌધર

િમક
િશ ણાિધકા
ર

૨
૩

િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા

ીપી.એમ.વસાવા
ી એમ.એ.ડાહી

હસાબીઅિધ
કાર

ી

નાયબિચટની

િમ લતનગર, વકાર બેકરીની

શ

પાછળ, હમીરપુર રોડ,ગોધરા

તાલુકાપર્ાથિમ

૪

કાલોલ

ી.એચ.એમ.રાણા

ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી કાલોલ
તાલુકાપર્ાથિમ

૫

શહેરા

ી.એસ.એલ પટેલ

ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી ઘોઘંબા
તાલુકાપર્ાથિમ

૬

ગોઘરા

ી.કે.એસ.હઠીલા

ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી ગોઘરા

૭

મોરવા(
હ)

ીમતી
સી.પી.પરમાર

તાલુકાપર્ાથિમ
ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી મોરવા(હ)
તાલુકાપર્ાથિમ

૮

હાલોલ

ી.કે. .સોલંકી

૯

૧૦

૧૧
૧૨

િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ

ી એચ.પી.પટેલ

ી.આર.બી.બારીઆ

કોટીયાકર્, સોસાયટી, ઘર
નં.૧૨, માકેર્ ટ યાડર્ની

ભીખાભાઇપર્જાપિતના
મકાનમાં,બસ ટેન્ડની

૩૮િવવેકાનંદ નગર
સોસાયટી, પોલીસ પરે ડ

૧૭-સુરજરે સીડેન્સી,
જલારામ મંિદર સામે

---

વાવડી-દાહોદ રોડ, ગોધરા

મંિદર પાસે હાલોલ

લાકર્

---

ગર્ાઉન્ડ,પાછળ ગોધરા

િશક્ષણાિઘકારી

િસ.એકા.ક

---

સામે,શહેરા

છપૈયાિનવાસ, ન

િસ.કલાકર્

---

બાજુ માં ગોધરા

ક
ી હાલોલ

૨૫૩૩૭૬

વૈભવ સોસાયટી,ગોઘરા

---

૨૫૩૩૭૬

ભાગ્યલ મીસોસયટી
નાલંદા કુલ પાસે

૨૫૩૩૭૬

ગોધરા

ી.સી.કે.પરમાર

જૂ.કલાકર્

િજ.પંક્વાટર્સ ગોધરા

૨૫૩૩૭૬

કુ.પી.આર.ડામોર

જૂ.કલાકર્

િજ.પંક્વાટર્સ ગોધરા

૨૫૩૩૭૬

શાખા
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા

ી જી.એસ.કટારા

જૂ.કલાકર્

ી.એસ.વી.બર્હમભટટ

જૂ.કલાકર્

પુ પકુંજસોસાયટી,મા િત
ટેડસર્ પાસે,ઝાલોદ

િજ.પંક્વાટર્સ ગોધરા

૨૫૩૩૭૬
૨૫૩૩૭૬

નવાબહારપુરા, િસિવલ કોટર્

ી.એલ.એ.પઠાણ

ડર્ાઇવર

સામે,મન્સુરી સોસાયટી પાસે

ી.આર.એન.પટેલ

પટાવાળા

મુ.પો-સાંપાતા.ગોઘરા

ી.એસ.એમ.પટેલ

પટાવાળા

૨૫૩૩૭૬

ગ દરા િવ તાર,ગોધરા

મુ.પો-મોટાભામૈયા
તા.ગોઘરા

૨૫૩૩૭૬
૨૫૩૩૭૬

D]N'F G\P !_lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S
VlWSFZL VG[ SD"RFZLG[ D/TF DFl;S DC[GTF6FGL lJUTP
અ.

ફરજ ંુ

નં.

થળ

અિધકાર /કમચાર

ંુ

નામ

હો ો

રહઠાણ ંુ સરના ંુ

ટલીફોન નંબર

સરકાર વાટસ

૯૫૧૨૦૪૨૧૦૧

જ લાપંચાયત વાટસ

૨૫૩૩૭૬

જ લા ાથ
૧

િશક્ષણ
શાખા

ીમતીએ.એમ.ચૌધર

િમક
િશ ણાિધકા
ર

૨
૩

િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા

ીપી.એમ.વસાવા
ી એમ.એ.ડાહી

હસાબીઅિધ
કાર

ી

નાયબિચટની

િમ લતનગર, વકાર બેકરીની

શ

પાછળ, હમીરપુર રોડ,ગોધરા

તાલુકાપર્ાથિમ

૪

કાલોલ

ી.એચ.એમ.રાણા

ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી કાલોલ
તાલુકાપર્ાથિમ

૫

શહેરા

ી.એસ.એલ પટેલ

ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી ઘોઘંબા
તાલુકાપર્ાથિમ

૬

ગોઘરા

ી.કે.એસ.હઠીલા

ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી ગોઘરા

૨૫૩૩૭૬

કોટીયાકર્, સોસાયટી, ઘર
નં.૧૨, માકેર્ ટ યાડર્ની

---

બાજુમાં ગોધરા

ભીખાભાઇપર્જાપિતના
મકાનમાં,બસ ટેન્ડની

---

સામે,શહેરા
૩૮િવવેકાનંદ નગર
સોસાયટી, પોલીસ પરે ડ
ગર્ાઉન્ડ,પાછળ ગોધરા

---

૭

ીમતી

મોરવા(
હ)

સી.પી.પરમાર

તાલુકાપર્ાથિમ
ક
િશક્ષણાિઘકારી
ી મોરવા(હ)
તાલુકાપર્ાથિમ

૮

હાલોલ

ી.કે. .સોલંકી

૧૦

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

િશક્ષણ

ી એચ.પી.પટેલ

શાખા
િશક્ષણ

ી.આર.બી.બારીઆ

શાખા
િશક્ષણ

િશક્ષણાિઘકારી

મંિદર પાસે હાલોલ

િસ.એકા.ક
લાકર્

વૈભવ સોસાયટી,ગોઘરા

---

૨૫૩૩૭૬

ભાગ્યલ મીસોસયટી
નાલંદા કુલ પાસે

૨૫૩૩૭૬

ગોધરા

જૂ.કલાકર્

િજ.પંક્વાટર્સ ગોધરા

૨૫૩૩૭૬

કુ.પી.આર.ડામોર

જૂ.કલાકર્

િજ.પંક્વાટર્સ ગોધરા

૨૫૩૩૭૬

ી જી.એસ.કટારા

જૂ.કલાકર્

ી.એસ.વી.બર્હમભટટ

જૂ.કલાકર્

િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા
શાખા

વાવડી-દાહોદ રોડ, ગોધરા

છપૈયાિનવાસ, ન

િસ.કલાકર્

---

ી.સી.કે.પરમાર

શાખા

િશક્ષણ

જલારામ મંિદર સામે

ક
ી હાલોલ

૯

૧૭-સુરજરે સીડેન્સી,

િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા
િશક્ષણ
શાખા

પુ પકુંજસોસાયટી,મા િત
ટેડસર્ પાસે,ઝાલોદ

િજ.પંક્વાટર્સ ગોધરા

૨૫૩૩૭૬
૨૫૩૩૭૬

નવાબહારપુરા, િસિવલ કોટર્

ી.એલ.એ.પઠાણ

ડર્ાઇવર

સામે,મન્સુરી સોસાયટી પાસે

ી.આર.એન.પટેલ

પટાવાળા

મુ.પો-સાંપાતા.ગોઘરા

ી.એસ.એમ.પટેલ

પટાવાળા

૨૫૩૩૭૬

ગ દરા િવ તાર,ગોધરા

મુ.પો-મોટાભામૈયા
તા.ગોઘરા

૨૫૩૩૭૬
૨૫૩૩૭૬

ુ ા -12 : ફાળવેલ 2કમો અને એવા કાય મોના લાભાથ ઓની િવગતો સ હત આિથકસહાય
દ
કાય મોની અમલ બજવણીની ર ત
૧. િવધાલ મી બોન્ડ :
૨. િવધાદી૫ યોજના :

ુ ા -13 : તેણે આપેલ
દ

ટછાટો, 52વાનગીઓ અથવા અિધ િૃ તઓ મેળવના2ની િવગતો.

લાગુ ૫ડત ુ ન હોઈ માિહતી શુન્ય છે .

ુ ા -14 : ઈલે ટ
દ
ૂ ોિનક વ ુ 5માં તેને ઉ5લ ધ અથવા તેણે ધરાવેલ મા હતીને લગતી િવગતો

િવગતો કોમ્પ્યુટરાઈઝડ કરી સી.ડી.તૈયા૨ ક૨વામાં આવે છે .

ુ ા -15 :
દ

હ2 ઉ5યોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોય તો તેવા

થ
ં ૂ ાલયો અથવા તેના

વાંચનાલય કામકાજના કલાકો સ હતની મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉ5લ ધ

િુ વધાઓની

િવગત
નાગ રક

િુ વધા ક

નાગિરક સુિવધા કક્ષ િજ લા પંચાયત પંચમહાલ ગોધરા કચેરી ખાતે કાયર્૨ત નાગિરક સુિવધા કેન્દૂ ખાતે જરુરી
માિહતી ઉ૫લબ્ધ થઈ શકે છે .

ુ ા -16 :
દ

હ2 મા હતી અિધકાર ઓનાં નામો

૧. . જાહે૨ માિહતી અિધકારી ીનુ ં (૧)

ી એસ.એસ.પટેલ ઇ.ચા.નાયબ િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી ી

૨.મદદનીશ જાહે૨ માિહિત અિધકારી ી હેડ કલાકર્

ી એમ.એ.ડાહી.

૩. માિહતી મેળવવાનુ ં થળઃ- િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી ીની કચેરી,િજ લા પંચાયત પંચમહાલ, ગોધરા.

ુ ા -17 : ઠરાવવામાં આવે તેવી બી
દ

મા હતી

પર્િસઘ્ધ ક૨વી જોઈશે અને ત્યા૨ ૫છી દ૨ વષેર્ આ પર્િસિઘ્ધઓને અધતન ક૨વી જોઈશે.
- મહત્વની િનિતઓ

ડતી વખતે અથવા લોકોને અસ૨ ક૨તા િનણર્યો જાહે૨ ક૨તી વખતે સબંિધત તમામ હકીકતો

પર્િસઘ્ધ ક૨વી જોઈશે.
- અસ૨કતાર્ યિકતઓને તેના વહીવટી અથવા અધર્ અદાલતી િનણર્યો માટે કા૨ણો આ૫વા જોઈશે.
- સંમત છીએ. પર્િસઘ્ધ ક૨વામાં આવશે.

