રાઈટ ટુ ઇન્ફોમશન – ૨૦૦૫ JQF" Z_!*v!(
મુદ્દા નં.-૧થી ૧૭

(આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા)
મુદ્દા નં.-૧ વ્યવસ્થા તંતર્, કાય અને ફ૨જો.
૧. જાહે૨તંતર્ ઉદ્દેશ / હેતુ.:
કેન્દર્સરકારે રાઈટ ટુ ઈન્ફરમેશન એકટ-ર૦૦પની પાશ્ચાતભૂિમકા ગુજરાત રાજયમાં તા.૧ર/૧૦/ર૦૦પ થી અમલી
બને તે રીતે આ કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર દરેક જાહેર સત્તા મંડળ પોતાના હસ્તકની માહીતી અરજદારો, જે ની પાસેથી માહીતી
મેળવવાની અરજી રજુ કરી શકે તેવા જાહેર માહીતી અિધકારી(પીઆઈઓ) તથા મદદનીશ જાહેર માહીતી અિધકારી ( એપીઆઈઓ)અને
એપેલેટ ઓથોરીટીની િનમણુંક કરવામાં આવેલ છે . જે અંતગર્ત પંચમહાલ જીલ્લાની આઇ.સી.ડી.એસ.શાખાશાખાની સેવાઓ ફરજો
સત્તા ક્ષેતર્ાિધકાર મહેકમ કાયર્િવસ્તાર િવગેરેને લગતી માહીતીઓ સમાવેશ કરવામાં આવે છે .
આનો હેતુ સામાન્ય જનતા તથા અન્ય અિધકારીઓ પદાિધકારીઓને આઇ.સી.ડી.એસ.શાખાલગતી તમામ
બાબતો જે વી કે મિહલા અને બાળ િવકાસને લગતા રાષ્ટર્ીય કાયર્કર્મો, ૦ થી ૬ વષન
ર્ ા બાળકો,સગભાર્ અને ધાતર્ી માતાઓને
તથા િકશોરીઓ આપાતી

સહાયની યોજનાઓ આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા ના અિધકારી ીઓ અને કમર્ચારીઓની ફરજો અને

સત્તાઓ અને ઉપરોકત માહીતી કઈ રીતે મેળવી શકાય તે બાબતનુ માગર્દશર્ન સામેલ કરેલ છે .

આઇ.સી.ડી.એસ. શાખાનું માળખુ :યાખ્યાઓ
પી.ઓ.

પર્ોગર્ામ ઓિફસર

સી.ડી.પી.ઓ.

સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી

સુપરવાઇઝર

મુખ્ય સેિવકા

AWW

આંગણવાડી કાયર્કર

AWH

આંગણવાડીતેડાગર

૨.૮

શાખાનો હેતુ અને ઉદ્દેશ:બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ અંગે જાગર્ુિત રહે, જન્મથી

૬ વષન
ર્ ા બાળકોના વા થ્ય અને પોષણમા સુધારો

કરવો,બાળકોનો યોગ્ય શાિરરીક, માનિસક, અને સામાિજક િવકાસ થાય તેનો પાયો નાંખવો,મ ૃત્યુદર,
કુપોષણ,િબમારી તથા શાળા છોડવાના દરમા ઘટાડો કરવો,બાળકોના િવકાસના પર્ોત્સાહન માટે િવિવધ
સબંિધત િવભાગો
િશક્ષણ

ચ્ચે અસરકારક સંકલન અને અમલીકરણ,

પોષણ અને આરોગ્ય િવષયક યોગ્ય

ારા બાળકોના સામાન્ય આરોગ્ય અને પોષણ સબંધી જરુિરયાત િવશે માતાની સમજમા વધારો

કરવો.
૨.૯

લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પઘ્ધિતઓ :સમયાંતરે િશિબરો, મિહલા અને બાળકોનો યોગ્ય શાિરરીક, માનિસક, અને સામાિજક િવકાસ સ્વાસ્થ્ય અને
પર્વૃિતઓ, સ્વાસ્થ્ય િવષયકપિતર્કાઓ, િવગેરે

૨.૧૦

સેવા આપવાના દેખરેખ િનયંતર્ણ અને જાહેરફરીયાદ િનવારણ માટે ઉપલબ્ધ તંતર્ :જીલ્લા કક્ષાએ

:-

પર્ોગર્ામ ઓિફસર

તાલુકા કક્ષાએ

:-

સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી

સેજા કક્ષાએ

:-

મુખ્ય સેિવકા

૨.૧૧

મુખ્ય કચેરી અને જુ દા જુ દા સ્તરેએ આવેલી અન્ય કચેરીઓના સરનામાં સામેલ પતર્ક મુજબ.

૨.૧૨

કચેરી શરૂ થવાનો સમય: પર્ોગર્ામ ઓિફસર કચેરી કક્ષાએ ૧૦:૩૦ થી ૧૮:૧૦
તાલુકા કક્ષાએ : ૮:૦૦ થી ૧રઃ૦૦ તથા ૧૬:૦૦ થી૧૮:૦૦

મુદ્દા -૨ તેના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સત્તા અને ફ૨જો.
હોદો :- પર્ોગર્ામ ઓિફસર
સત્તાઓ :વહીવટી:(૧)

સી.ડી.પી.ઓ.સુપરવાઇઝરAW
W
AWH ઉપર

(૨)

તાલુકા આઇ.સી.ડી.એસ. ઘટકની મોિનટિરગ અને સુપરિવઝન ની કામિગરી

(૩)

આંગણવાડી કેન્દર્ પર ફાળવેલ જથ્થા-ડી.એ. ના મોિનટિરગ અને સુપરિવઝન ની કામિગરી

(૪)

ખાધ્ય સામગર્ી િવતરણ માટે દેખરેખ અને િનયંતર્ણ રાખવુ

(૫)

મુખ્ય સેિવકાની કામિગરી તેમજ િનયંતર્ણ રાખવુ

વહીવટી અને તાંિતર્ક િનયંતર્ણ

નાણાંિકય :(૧)

આંગ્ણવાડી કાયર્કર અને તેડાગર નાં માનદ વેતનની ગર્ાન્ટ ઘટક કક્ષાએ ફાળવણી

(૨)

આઈસીડીએસ યોજનાકીય કામગીરી

હોદો :-

િહસાબનીશ

ફરજો:(૧)

િહસાબને લગતી કામગીરી

હોદો :-

નાયબ ચીટનીશ

ફરજો:આઈસીડીએસ શાખાના તમામ દફતરની રજુ થતી ફાઈલો તપાસવી, અિભપર્ાય આપવો તેમજ પતર્ વ્યવહાર મસદા ન ધ
વગેરેની કામગીરી સંબંધે કમર્ચારીઓને માગર્દશર્ન આપવાની કામગીરી તથા કમર્ચારીઓની હાજરી િનયિમતતા વગેરે પર દેખરેખ
રાખવાની કામગીરી. ટપાલ જોવી સંબંધીત દફતરે ફાળવણી કરવી િવ. કામગીરી કચેરીમાંઆવતા મુલાકાતીઓની રજુ આતોને
સાંભળી યોગ્ય પર્િતસાદ આપવાની કામગીરી.
હોદો :- આંકડા મદદનીશ:ફરજો
દર માસે એસ.એ.િમિટગ ના પતર્કો બનાવવા

(૧)

(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)

ગાંધીનગર ખાતે પી.ઓ.િરવ્યુ િમટ ગ ની કામગીરી
શાખાને લગતી તમામ યોજનાકીય તેમજ આંકડાકીય કામિગરી
ડી.બી.ટી. યોજનાની કામિગરી
િવિવધ યોજનાકીય માિહતી તાલુકા કક્ષાએ થી એકિતર્ત કરી વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે મોકલવુ
ડી.એ. ની ફાળવણી તથા સંકલન

હોદો :- જુ .ક્લાકર્(વ)
ફરજો:-

આઈસીડીએસ શાખામાં આવતી દરેક ટપાલની ન ધ રાખવી, ટપાલ ઇનવડર્, અને આઉટવડર્ કરવું, વહીવટને લગતી ટપાલનો
િનકાલ કરવો, દરેક રજીસ્ટર િનભાવવા, મુખ્ય સેિવકા ની મહેકમની િવગત અદ્યતન રાખવી, કોમ્પ્યુટર ટાઈપ ગ કરવુ,ં

મુદ્દા -૩
દેખરેખ અને જવાબદારીના માઘ્યમ સિહત િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં
અનુસ૨વાની કાયર્રીતી.

મુદ્દા -૪ પોતાના કાય બજાવવા માટે પોતે નકકી કરેલા ધો૨ણો.
જન્મથી

૬ વષન
ર્ ા બાળકો, સગભાર્ મિહલાઓ, ધાતર્ી માતાઓ તેમજ િકશોરીઓને શાિરરીક તંદુર તી માટે

આઇસીડીએસ તરફથી ૬ પર્ાથિમક સેવાઓ આપે છે

૧.રસીકરણ:-

ર પુરક પોષણ-:
૩.પોષણ અને આરોગ્ય િવષયક િશક્ષણ-:
૪ રેફરલ-:
પ.આરોગ્ય તપાસ-: .

૬.પુવર્ પર્ાથિમકિશક્ષણ

મુદ્દા -૫
પોતાના કાય બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળના અથવા
કમર્ચારીઓ ઘ્વારા ઉ૫યોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ, િનયમ સંગર્હો અનેરકે ડર્.
૫.૧

નીતીઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પર્િતિનિધઓની સલાહ-પરામશર્/ સહભાગીતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ?
જો હોય તો નીચેના નમુનામાં આવી માહીતી આપો. -નીલ
આવી કોઈ નીતીઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા લોક પર્િતિનિધઓની સલાહ- પરામશર્ની જરૂર રહેતી નથી.

મુદ્દા -૬:પોતાનીપાસે અથવા પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળ હોય તેવા દસ્તાવેજોના વગ નું ૫તર્ક.
સરકારી દસ્તાવેજો િવશેની માહીતી મેળવવા બાબત.

મુદ્દા -૭ :િનિત અથવા અમલીક૨ણના દ્યડત૨ના સબંધમાં જનતાના સભ્યો સાથે િવચા૨ િવનીમય માટે
અથવા તેમના ઘ્વારા ૨જુ આત માટેની િવઘ્યમાન કોઈ ગોઠવણીની િવગતો.
માન્યતા પર્ાપ્તસંસ્થાનુ નામ અને સરનામુ

:-

પંચમહાલ જીલ્લા પંચાયત મિહલા અને બાળ િવકાસ સિમિત,
જીલ્લા પંચાયત આઇસીડીએસ, ગોધરા.

માન્યતા પર્ાપ્ત સંસ્થાનો પર્કાર

:-

સિમિત.
માન્યતા પર્ાપ્ત સંસ્થાનો ટુકો પિરચય
:પંચમહાલ જીલ્લા પંચાયત ગોધરાના લોકો વડે ચુટાયેલા સભ્યોમાંથી પ
સભ્યોની સેવાઓ મળી રહે તે માટે દર અઢી વષ માટે એક સિમિતની
રચના કરવામાં આવે છે .

માન્યતા પર્ાપ્ત સંસ્થાની ભૂિમકા

:-

મિહલા અને બાળ િવકાસ માટે જરૂરી માગર્દશર્ન આયોજન કરવુ.

માળખુ અને સભ્ય બંધારણ

:-

િજલ્લા પંચાયતની ચુટાયેલી પાંખ ના પાંચ સભ્યો અને અઢીવષર્ની

સંસ્થાના વડા

:-

ચેરમેન ી.

મુખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા

:-

પંચમહાલ જીલ્લા પંચાયત ગોધરા આઇસીડીએસ,ગોધરા.

બેઠકોની સંખ્યા.

:-

દર તર્ણ માસે.

શુ જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઈ શકે

:-

ના.

શુ બેઠકોની કાયર્ન ધ કરવામાં આવે છે .

:-

હા.

બેઠકોની કાયર્ન ધ જનતાને ઉપલબ્ધ છે .

:-

હા, ચેરમેન ી, આઇસીડીએસ,પંચમહાલ, ગોધરા.

મુદત.

જો તેમ હોય તો મેળવવા માટેની પઘ્ધિતની માહીતી આપો.:-

સરકાર ી િનયમો પૂમાણે.

મુદ્દા નં.૮:તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેતુ માટે બે અથવા તેથી વધુ વ્યિકતઓના બનેલા બોડર્,
કાઉન્સીલો, સમીતીઓ અને બીજા મંડળોની બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કેમ? અથવા તેવી
બેઠકોની કાયર્ન ધો લોકોને મળવાપાતર્ છે કે કેમ ?

નીલ

મુદ્દા નંબર : ૯ :અિધકારીઓઅને કમર્ચારીઓની માહીતી-પુિસ્તકા (ડીરેકટરી)
અનુ

નામ

હોદો

ટેલીફોન ઓફીસ

ટેલીફોન ઘર

ફેકેસ

સરનામુ

૧.

ડૉ.એસ.જી.જૈ નઇનચાજર્

પર્ો.ઓ. ી

૦ર૬૭ર
રપ૩૩૭૨

૭૫૬૭૮૯૩૬૦૦ -

ગોધરા
િજ.પં.ગોધરા

ર.

ી કે.જી.પરમાર

િહસાબિનશ

૦ર૬૭ર
રપ૩૩૭૨

૯૪૨૬૫૯૮૧૩૮ -

ગોધરા

૪

ી બી.પી.સોલંકી

ના.ચી.

૦ર૬૭ર
રપ૩૩૭૨

૯૯૭૯૩૨૮૩૬૨

કાલોલ

૫

ી ડી.ડી.રાજવી

આ.મ

૦ર૬૭ર
રપ૩૩૭૨

૬

કુ.એમ.સી.પટેલ

જુ .ક્લાકર્(વ)

- ૦ર૬૭ર
રપ૩૩૭૨

૯૫૩૭૦૦૩૧૭૪ -

ગોધરા

D]N'F G\P !_
lJlGIDMDF\ HMUJF. SIF" D]HA DC[GTF6FGL 5wWlT ;lCT NZ[S
VlWSFZL VG[SD"RFZL D/T]\ DFl;S DC[GTF6GF lJUTP
S|D GFD

! ડૉ.એસ.જી.જૈ ન-ઇનચાજર્
Z zLકે.જી.પરમાર
# ી બી.પી.સોલંકી
$ ી ડી.ડી.રાજવી
૫

કુ.એમ.સી.પટેલ

CMN'M

DFl;S
DC[GTF6

પર્ો.ઓ. ી

s.PRFf

િહસાબિનશ
ના.ચી.
આ.મ
જુ .ક્લાકર્(વ)

J/TZ q lJlGIDDF\ H6FjIF
J/TZ D]HA DC[GTF6]\
EyY
GSSL
SZJFGL
SFI"5wWlTP

૭૭૦૪૬/-

s.PRFf
૩૧૩૪૦/૧૯,૯૫૦/-

lOS; 5UFZ
lOS; 5UFZ

D]N'F G\P !!
OF/JFI[, V\NFH5+P
TDFD IMHGFVM4 ;}lRT BR" VG[ SZ[, R}SJ6L V\U[ VC[JF,MGL lJUTMvlJSF;4
lGDF"6 VG[ TSlGSL SFIM" V\U[ HJFANFZ HFC[ZT\+ DF8[P

D]N'F G\P !Z;CFISL SFI"S|DMGF VD, V\U[GL 5wWlTP
S|D
IMHGFG]\

IMHGFG]\
GFD q
;NZ ]\

5|J'ltT \

5|J'ltT
X~
SIF"GL
TFZLB ]\

5|J'ltTGF ;}lRT
V\TGL
ZSD
V\NFH[,
TFZLB

D\H}Z
YI[,
ZSD

K}8L
SZ[,q
R}SJ[,
ZSD
sC%TFGL
;\bIF f ]\

K[<,F
JQF"G]\
BZ[BZ
BR"

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

SFI"GL
U]6JtTF
DF8[
;\5}6"56[
SFDULZL
DF8[
HJFANFZ
VlWSFZL
GF

D]N'F G\P !#
T[6[ VF5[, ZFCTM4 5ZlD8 S[ VlWS'lT D[/JGFZGL lJUTMP
- નીલ

મુદ્દા -૧૪
તેની પાસે ઉપલબ્ધ તે ધારણ કરેલી અને િવજાણુંરૂપે સાચવેલ િવગતો
ઈન્ટનેટ ઘ્વારા ( આઇસીડીએસ િવભાગની વેબ સાઈટ ઘ્વારા )-po.icds.panchmahals@gmail.com

મુદ્દા -૧૫:જાહે૨ માિહતી મેળવવા માટે નાગરીકોની ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગતો જે મા જાહેર વપરાસ માટે
કોઇ પુસ્તકાલય અથવા વાંચનખંડ રાખવામાં આવેલ હોય તો તેના કામકાજના કલાકો નો
સમાવેશથાય છે .

નીલ

મુદ્દા -૧૬:જાહે૨ માિહતી (કલમ-૪(૧)(ખ)ના નામ હોદાઓ અને અન્ય િવગતો વષર્-Z_!*v!(
અ.નં.

નામ.

હોદો.

ટેલીફોન નંબર.

સરનામુ.

અપીલ અિધકારી

૧.

0F"PV[;PHLPH{G

D]bIlH<,F
VFZMuIVlWSFZL

કચેરી રપ૩૩૬૭

જીલ્લા પંચાયત કચેરી
ગોધરા.

DFGPlH<,F lJSF; VlWSFZLzL

મુદ્દા -૧૭ િનયમોથીઠરાવવામાં આવે તેવી અન્યમાિહતી

લોકોને માહીતી મળે તે માટે આઇસીડીએસ િવભાગ તરફથી નીચે મુજબની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે .
વતર્માન પતર્માં જાહેરાત આપી.
પોસ્ટર અને બેનર દ્વારા િવિવધ કાયર્કર્મ દ્વારા
નોટીસ બોડર્ ઘ્વારા.
દસ્તાવેજોની નકલો િનયમોનુસાર અરજી આપ્યાથી વ્યાજબી જણાય તો આપી શકાય.
ઉપલબ્ધ મુદત િનયમ - સંગર્હ, સરકાર ીના ખાતાને લગતાં યોજનાકીય ઠરાવ.
જાહેર ખબરના અન્ય સાધનો િવના મૂલ્યે ડીસ કેબલ ઘ્વારા .
ઈન્ટનેટ ઘ્વારા ( આઇસીડીએસ િવભાગની વેબ સાઈટ ઘ્વારા )-po.icds.panchmahals@gmail.com

