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કચેરીનું નામ

-

સમાજ ક યાણ શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા.

કચેરીનું પુ સરનામું

-

સમાજ ક યાણ શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા- ૩૮૯૦૦૧.

ફોન નંબર

-

૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૯

કચેરીના મુખ્ય અિધકારીનું નામ -

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી.

ુ ા -1 - કાય અને ફરજો. કલમ 4ખ (1) જ
ુ બ
દ
(૧)

અનુ.જાિતના ધોરણ ૧ થી ૧૦ પર્ાથિમક/માધ્યિમક શાળામાં ભણતા િવ ાથીર્ઓ ને િશ યવ ૃિતનીચુકવણી.

(ર)

અનુસ ૂિચત જાિતના ઇસમોને જાિત પર્માણપતર્ આ૫વાની કામગીરી.

(3)

ગર્ાન્ટ ઈન એઈડ ધો૨ણે ચાલતી અનુ.જાિતના છાતર્ાલયોને સ૨કા૨ ીના િનયમોનુસા૨ગર્ાન્ટની ચુકવણી.

(૪)

ડાર્. આંબેડક૨આવાસ યોજના હેઠળ અ.જા ના લોકો ને મકાન સહાયની ચુકવણી.

(૫)

કુંવ૨બાઈના મામેરુ સહાય યોજના હેઠળ હેઠળ કન્યાના માતા/િપતા ને નાણાંકીય સહાય.

(૬)

રાજા હિરશચંન્દ મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ મરણ પામનારના વારસદારને નાણાંકીય સહાય.

(૭)

સર વતી સાધના યોજના હેઠળ અનુસ ૂિચત જાિતની કન્યાઓને સાયકલ સહાય યોજના.

ું કો ઈિતહાસ
પર્ાચીન સમયમાં ગામડાઓનો વહીવટ/ થાિનક

પર્ ોનો િનકાલ ગામના

પંચો/ આગેવાનોમારફતે થતો હતો. હવે

ુ રાત રાજયમાં તા. ૧/૪/૬૩ થી ગર્ામ/તાલુકા/જી લા
અવાર્ચીન યુગમાં કાનુની વ પે લોકશાહી માળખું આકાર લેતાંગજ
એમ

તર્ણ

તરની

પંચાયતી

ં લા પંિતિનિધઓઘ્વારા
જી લા કક્ષાએ પર્જાના ચુટાયે
પંચાયત/િવકાસશાખા તેનો એક ભાગ છે .

રાજ

યવ થા

અમલમાં

મુકેલ

છે .

લોકોના પર્જા હીતના કામો કરવા માટે આ સં થા કાયર
ર્ ત છે .

ુ ા -2 - અિધકાર ઓ/ કમચાર ઓની સ ાઓ અનેફરજો
દ
હો ો :- જ લા સમાજક યાણ અિધકાર
અિધકાર

ંુ નામ :-

ી પી.એચ.પરમાર(ઇ.ચા)

વહ વટ :(૧)

સમાજક યાણ શાખામાં ફ૨જ બજાવતા તમામ કમર્ચારીઓની હાજરી, ૨જા મંજુ૨ ક૨વી.સેવાપોથી િનભાવવી,

ઈજાફા મંજુ૨ ક૨વા િવગેરે.
નાણાંક ય :(૧)ખાતાના વડા મા૨ફતે મળતી ગર્ાન્ટ ઉગવવી
(૨)મળે લ ગર્ાન્ટ ના પર્માણમાં સમાજક યાણ શાખાની િવિવધ યોજનાઓમાં સ૨કા૨ ીનાઠરાવોનુસા૨ ખચર્ ક૨વા બાબત.
(૩)અંદાજ૫તર્, ગર્ાન્ટ માંગણી પતર્કો, ખચ૫
ર્ તર્કો, તૈયા૨ કરાવવા.
અ ય :-વગ-ર્ ૨ ના અિધકારી તરીકે મળતી શાખાઓની સ ા પર્માણેકામગીરી ક૨વી.
(1)હો ો :- નાયબ ચીટનીશ ( ખાલી જ યા)
કાય ઃ(1) શાખાના માિસક,વાષિર્ ક અહેવાલો તૈયા૨ કરીિનયામક ી,અનુ. ક યાણ, ગાંધીનગ૨ મોકલવાની કામગીરી.
(૨)અંદાજ૫તર્ તૈયા૨કરાવાની કામગીરી.
(૩)િહસાબોનેલગતી તમામ કામગીરીનુ ં સુ૫૨વીઝન
(૪)મકાનસહાયની કામગીરીનુ ં સુ૫૨વીઝન
(૫)એલ.એફ.ઓડીટપેરા/ પી.આ૨.સી પેરા નુ ં સુ૫૨વીઝન
(૬)અન્ય આંકડાકીય માિહતીના સંકલનની કામગીરી.
(૭)સબંધીત મીટીંગો ને લગતી ફાઈલો તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.

(ર) હો ોઃ- સમાજ ક યાણ િનર

ક ી(પંચાયત) ખાલી જ યા

કાય ઃ(1) શાખાના માિસક,વાષિર્ ક અહેવાલો તૈયા૨ કરીિનયામક ી,અનુ. ક યાણ, ગાંધીનગ૨ મોકલવાની કામગીરી.
(૨)અંદાજ૫તર્ તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.
(૩)એલ.એફ./ઓડીટપેરા/પી.આ૨.સીપેરાની કામગીરી
(૪)અન્ય આંકડાકીય માિહતીના સંકલનની કામગીરી.
(પ) સર વતી સાધના સાયકલ સહાયની કામગીરી.
(૬) ગર્ાન્ટ ઇન એઇડ છાતર્ાલયોને હપ્તો ચુકવવાની કામગીરી.
(૭) જાિતના પર્માણપતર્ો તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(૮) સબંધીત મીટીંગો ને લગતી ફાઈલો તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.
(3)હો ો :-

કડા મદદનીશ ( ખાલી જ યા)

કાય ઃ-

(4)હો ો:- ુ .કલાક, હસાબ ી ડ .એચ.જોષી
કાય :(૧)ગર્ાન્ટ ઉગવવાની કામગીરી.
(૨) ખચર્ પતર્કો, ગર્ાન્ટ માંગણી પતર્કો,
(૩) વાિષર્ક િહસાબોનો અહેવાલ, િનભાવવાની કામગીરી.
(પ) ડો.આંબેકડર આવાસ યોજનાની કામગીરી
(૬)િહસાબનેલગતીતમામ કામગીરી.

(પ)હો ો:- ુ .કલાક

ી એ.આર.પરમાર (વહ વટ)

કાય :(૧)ધોરણ ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં પર્ાથિમક/માધ્યિમક િશ યવ ૃ ી મંજુર કરવાની કામગીરી.
(૨)કુંવ૨બાઈનુ ં મામે સહાય યોજના.
(૩)ઈન્વડર્/આઉટવડર્ ની કામગીરી.
(૪) અત્યેિ ઠ મરણો ર સહાયની કામગીરી.
(પ) મહેકમને લગતી કામગીરી.
(૬) શાખાિધકારી/સંકલન િમટીંગની પતર્કો તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(6)હો ો :- ાઈવ2 (ખાલી જ યા)
કાય :- (૧)ગાડીની દે ખભાળ/મરામત િવગેરેનીકામગીરી.
(૨)ડર્ાઈવીંગની કામગીરી.

(7)હો ો :-5ટાવાળા

ી બી.એસ.પરમાર

કાય :-(૧)શાખાની ટપાલ આ૫વા / લેવામની કામગીરી.
(૨)૫ટાવાળાના જોબચાટર્ મુજબની કામગીરી

ુ ા -3 - દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સહ તિનણય લેવાની
દ

ના 52 િનણય લેવાના2 છે તે િવષય

શૈ

ુ રવાની કાય પ ધિત
યામાં અ સ

ણક યોજનાઓ, આિથક ઉ કષની યોજનાઓ
આરો ય, 2હઠાંણ અને અ ય યોજનાઓ.

માગર્દશન
ર્ સ ૂચન / િદશાિનદેર્ શ જો કોઈ હોય તો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન ઠરાવ અને પિર૫તર્ો અનુસા૨

અમલની પર્િકર્યા

જુ . કલાકર્થી ફાઈલોનુ ં તેમજ અ૨જીઓનુ ં કામકાજ શ
ક૨વામાં આવશે. અને કાયર્વાહીમાટે ફાઈલો સમાજ ક યાણ
િનરીક્ષક મા૨ફત િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ીને
છે વટનીકાયવ
ર્ ાહી ક૨વા માટે ૨જુ

કરી કાયવ
ર્ ાહી પર્ણર્

ક૨વામાં આવશે. અને સમાજ ક યાણશાખાની તમામ
યોજનાકીય

અને

વહીવટી

િનણર્ય

િજ લા

િવકાસ

અિધકારી ીનો આખરી િનણય
ર્ ગણાશે.
િનણર્ય લેવાની કાયવ
ર્ ાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીઓનો હો ો

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી.

ઉ૫૨ જણાવેલ અિધકારીઓના સં૫કર્ અંગેની માિહતી.

સમાજ ક યાણ શાખા પંચમહાલ િજ લા પંચાયત, ગોધરા.

જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કેવી રીતે અપીલ
ક૨વી ?

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી પંચમહાલ િજ લા પંચાયત,
ગોધરાને, સંતોષ ન થયો હોય તોઅપીલ ક૨વી.

કાય મ / યોજના ંુ નામ

અિત 5છાતને મકાન સહાય (

બેડક2 આવાસ

યોજના)બીસીક-52
કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ેશ

અનુ.જાિતમાં અિત ૫છાત જાિતના ઘ૨ િવહોણા/કાચા
મકાનવાળા ઈસમોને ૨હેઠાંણની સગવડમાટે.

કાયક
ર્ ૂમના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ ૨.૩૫ લ યાંક -૪
માટે)
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન

બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

લાભાથીર્એ સ૨કા૨ ીએ િનયત કરે લ અ૨જી૫તર્ક સમાજ
ક યાણ િનરીક્ષક અથવા િજ લાસમાજ ક યાણ કચેરીએથી
મેળવી ભ૨વાનુ ં ૨હેશ.ે તમામ દ તાવેજો સાથે આ અગાઉ
તાલુકા પંચાયત મારફત અમલમાં આવાસ યોજનાનો લાભ
મળે લ

નથી

તેવ ુ પર્માણપતર્

સિહત

સમાજ

ક યાણ

િનરીક્ષક ીને આપવાનુ ં રહેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દંડો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ફાળવવામાં આ યો હોય તેમજ તદૃન કાચુ ગાળમાડીનું કાચુ
મકાનધરાવના૨ લાભાથીર્ને લાભ મળશે. આવક મયાર્દા
િસવાય લાભ મળવાપાતર્છે .

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા આ યોજનાના લાભાથીર્ને .૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવા
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

પાતર્ થાય છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

સહાયની ૨કમ તર્ણ હપ્તે ચુકવવાની ૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ તાલુકા પંચાયત કચેરીના િનરીક્ષક મા૨ફત ભલામણ સાથે
ક૨વો.

મોકલવાની ૨હેશે.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ અ૨જી૫તર્કનો નમુનો છાપેલા ફોમર્માં ઉ૫લબ્ધ છે .
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શું શું દશાર્વવુ ં
તેનો ઉ લેખ કરો) :
િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી

ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ડો.

બેડક2 આવાસ યોજના હઠળ મકાન સહાય.

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ેશ

અનુ.જાિતના

પાતર્તા

ધરાવતા

ઘ૨

િવહોણા/કાચા

મકાનવાળા ઈસમોને ૨હેઠાંણની સગવડ માટે .
કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ- ૧૪.૦૦ /લ યાંક-૨૦
માટે)
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

લાભાથીર્એ સ૨કા૨ ીએ િનયત કરે લ અ૨જી૫તર્ક સમાજ
ક યાણ િનરીક્ષક અથવા િજ લાસમાજ ક યાણ કચેરીએથી
મેળવી ભ૨વાનુ ં ૨હેશ.ે તમામ દ તાવેજો સાથે આ અગાઉ
તાલુકા પંચાયત મારફત અમલમાં આવાસ યોજનાનો લાભ
મળે લ

નથી

તેવ ુ પર્માણપતર્

સિહત

સમાજ

ક યાણ

િનરીક્ષક ીને આપવાનુ ં રહેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દંડો

બી ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ફાળવવામાં આ યો હોય તેમજ તદૃન કાચુ ગાળમાડીનું કાચુ
મકાનધરાવના૨ લાભાથીર્ને લાભ મળશે. આવક મયાર્દા
િસવાય લાભ મળવાપાતર્છે .. આવક મયાર્દા

.૪૭,૦૦૦/-

ની ૨હેશે.
કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા આ યોજનાના લાભાથીર્ને .૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવા
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

પાતર્ થાય છે .

સહાયની ૨કમ તર્ણ હપ્તે ચુકવવાની ૨હેશે.

સહાયકી િવત૨ણની કાય૫
ર્ ઘ્ધિત

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ તાલુકા પંચાયત કચેરીના િનરીક્ષક મા૨ફત ભલામણ સાથે
ક૨વો.

મોકલવાની ૨હેશે.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ અ૨જી૫તર્કનો નમુનો છાપેલા ફોમર્માં ઉ૫લબ્ધ છે .
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શું શું દશાર્વવુ ં
તેનો ઉ લેખ કરો) :
િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારીતથા

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ધો. 8 થી 10 માં અ યાસ ક2તાં બાળકોને ખાસ
નાણાંક ય સહાય

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે

તેમજ

આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.
કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ ૮.૪૦ લઘ્યાક-૧૪૦૦
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

અિત૫છાતમાં આવક મયાર્દા નથી તેમજ તે િસવાયની મા
બા૫ની વાષિર્ ક આવક . ૪૭૦૦૦/-છે .

લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

િનયત

નમુનાની

દ૨ખા ત

િજ લા

સમાજ

અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

ક યાણ

કાય મ / યોજના ંુ નામ

અ વ છ યવસાયમાં રોકાયેલા વાલઓના બાળકોને
ુ એસ.એસ.સી. િશ ય ૃિ
વ

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે તેમજ
આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.

કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વાષિર્ ક જોગવાઈ-૨૩૦.૦૦લ યાંક-૧૧૦૦૦
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

અિત૫છાતમાં આવક મયાર્દા નથી તેમજ તે િસવાયની મા
બા૫ની વાષિર્ ક આવક . ૪૭૦૦૦/-છે .

લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

િનયત

નમુનાની

દ૨ખા ત

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન ૫પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા કુમા૨ને

અને કન્યાને

. ૧૮૫૦/- અિત ૫છાત તેમજ

આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

અન્યને મળવાપાતર્છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ દ૨ખા ત િજ લા
સમાજ ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના
ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત સમાજ ક યાણ અિધકારીનેમોકલવાની ૨હેશે.
તેનો ઉ લેખ કરો) :
કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા કુમા૨ને

અને કન્યાને

. ૧૮૫૦/- અિત ૫છાત તેમજ

આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

અન્યને મળવાપાતર્છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ દ૨ખા ત િજ લા
સમાજ ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના

ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં):-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત સમાજ ક યાણ અિધકારીનેમોકલવાની ૨હેશે.
તેનો ઉ લેખ કરો) :

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ધો. 1 થી 7 માં અ યાસ ક2તા બાળકોને ગણવેશ સહાય

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે તેમજ
આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.

કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વાિષર્ક જોગવાઈ ૪.૦૦ વાષિર્ ક લ યાંક-૧૩૩૩
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

મા-બા૫ વાલીની વાિષર્ક આવક

.૪૭૦૦૦/- ની છે .

૫રી૫તર્ના કર્મ નં. ૧ અથવા કૂમ નં.૪ ની િશ યવ ૃિ

લાભ

મળવાપાતર્ થતો હોય તેવા બાળકોને ગણવેશ સહાયનો
લાભ મળવાપાતર્થતો નથી.
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

પે. સેન્ટ૨ મા૨ફતે િનયત નમુનાની દ૨ખા ત િજ લા સમાજ
ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશ.ે

પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા લાભાથીર્ઓને . ૩૦૦/- પર્માણે ગેણવેશ સહાય ચુકવવામાં
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

આવશે.

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

પે.સેન્ટ૨ શાળા આચાયર્ ીઓ તેમજ

તે પર્ાથિમક શાળાના

આચાયર્ ીઓ મા૨ફતેગણવેશ િવત૨ણ ક૨વામાં આવે છે .
અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના
ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં તેમજ િનયત
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત

શાળાઓ

મા૨ફતે

તે ગણવેશ િવત૨ણની
િજ લા

સમાજક યાણ

તેનો ઉ લેખ કરો) :

અિધકારીને મોકલવાની ૨હેશે.

િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી તથા પે-સેન્ટ૨ શાળાનાઆચાયર્ ીઓ
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી તથા સબંિધત પે-સેન્ટ૨શાળાના આચાયર્ ીઓ.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત

નમુનામાં

તેમજ

૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું અ૨જી૫તર્કમાં શાળાઓ

િનયત
મા૨ફતે

તે

િજ લાસમાજ

તેનો ઉ લેખ કરો) :

અિધકારીને મોકલવાની ૨હેશે.

િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબ.

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

િશ યવ ૃિ ના

અિધકારી,

ક યાણ

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી તથા પર્ાથિમક શાળાનાઆચાયર્ ી તથા પેસેન્ટ૨ શાળાના આચાયર્ ીઓ
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી તથા સબંિધત પે-સેન્ટ૨શાળાનાઆચાયર્ ીઓ

ુ ા -4 - કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલ ધોરણો
દ
જન સં5ક એકમ વારા લોકો ત2ફથી મળતી અ2 ઓનાં િનકાલ માટ નીચે

ુ બના ધો2ણો નકક ક2વામાં
જ

આવેલ છે .
અ.નં

યોજનાની િવગત

િનકાલની સમયમયાદા

(૧)

અનુ.જાિત મકાન સહાય અ૨જી

૭૫ િદવસ

(૨)

અ.જાિત વૈદકીય સહાયની અ૨જી

૬૦ િદવસ

(૩)

અ.જાિત છાતર્ાલયને અનુદાન આ૫વાદ૨ખા ત.

૩૦ િદવસ

(૪)

૫છાત વગર્ િશષયવ ૃિત અ૨જી

૪૦ િદવસ

(૫)

૫છાત વગર્ ના દાખલા

ત૨તજ

ુ ા -5 - પોતાના કાય બ વવા માટ પોતાની પાસેનાઅથવા પોતાના િનયં ણ હઠળના અથવા પોતાના
દ
ુ નાઓ, િનયમ સં હ અને રકડ
કમચાર ઓ વારા ઉપયોગમાં લેવતા િનયમો.િવિનયમો , ચ

પોતાના કાય બજાવવા માટે કમચ
ર્ ારીઓ ઘ્વારા ઉ૫યોગ માં લેવામાં આવતા િનયમોિવિનમયો,સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ તથા
રે કડર્ ની િવગત નીચે મુજબ છે .
(૧)

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ તથા તે અન્વયે થયેલા િનયમો.

(૨)

ગુજરાત પંચાયત કાયર
ર્ ીતી િનયમો-૧૯૯૭

(૩)

નાણાંકીય િનયમો.

(૪)

ગુજરાત સીવીલ સિવર્સ

(૫)

ગુજરાત ૫ગા૨ સુધા૨ણા િનયમો-૧૯૯૮

(૬)

સમાજક યાણ ખાતાનાં સ૨કા૨ ીના ઠરાવો

સ-૨૦૦૨.

ુ ા -6 - પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળહોય તેવા દ તાવેજોના વગ
દ

ંુ પ ક

પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળ હોય તેવા ઉ૫લબ્ધ રે કડર્ની િવગતનીચે મુજબ છે .

અ.નં

૧

દ તાવેજો ની ક ા

િજ લા કક્ષા

દ તવેજો ંુ નામ અને એક લીટ માં

દ તાવેજ કોના િનયં ણ માં તેની

ઓળખાણ

િવગત

આ

કચેરીને

સ્૫શર્તી

યોજના

ઓની સમાજ ક યાણ િનરીક્ષક(પંચાયત)

સ૨કા૨ ી ત૨ફથી મળે લ લક્ષાંકો

૨

-સદ૨-

યોજનાવા૨ ભૌિતક નાણાંકીય િસિઘ્ધ ની -સદ૨િવગતો.

૩

-સદ૨-

કચેરીના કમચ
ર્ ારીઓ ની મહેકમ િવષયક નાયબ ચીટનીશ
િવગતો.

ખાલી જગ્યા

ુ ા -7 - તેની નીતી અથવા તેના અમલીકરણના ઘડતરસબંધમાં જનતાના સ યો સાથે િવચાર િવિનમય
દ
માટ અથવા તેમના વારા ર ુ આત માટનીિવધમાન કોઈ ગોઠવણીની િવગતો

અ.નં

િવષય/ ુ ો

ંુ જનતા ની સહભાગીતા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ ની

િુ નિ વંત ક2વા જ
ંુ ર છે ?

યવ થા.

(હા/ના)
૧.

હા

િજ લા સામાજીક ન્યાય

સ૨કા૨ ીની સમાજ ક યાણ ખાતાની તમામ

સિમિત, પંચમહાલ,

પર્કારની ખાતાની યોજનાઓ અંગે જુદા-જુદા

િજ લા

લાભાથીર્ઓને સરકાર ીના િનતી િનયોમો પર્માણે

પંચાયત,

લાભ આપવામાં આવે છે . તે માટે િજ લા િવકાસ

ગોધરા.

અિધકારી ીને યોજનાઓ મંજુર કરવા અંગે ચચાર્
િવચારણા કરી યોજનાઓની અરજીઓ મંજુર
કરવા ન ધ મુકવામાં આવેછે. િજ લા સમાજ
ક યાણ અિધકારી સદર કાયવ
ર્ ાહી સંભાળે છે .

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

મંડળોનીબેઠકો લોકો માટ

ુ લી છે ક કમ ?અથવા તેવી બેઠકોની કાય

ન ધો લોકોને મળવાપા છે ક કમ ?
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ હેઠળ જી લા પંચાયતની રચાયેલ સામાન્ય સભા, કારોબારી સમીતી, તથા અપીલ
સમીતી ની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે .તથા કાયર્વાહીન ધો માગણી કયેર્થી િનયત ફી ભયેર્ થી મળવાપાતર્ છે

ુ ા -9 તથા 10 - સમાજક યાણ શાખામાં ફરજ બ વતાઅિધકાર
દ
િવગે રની માહ તી

મ
ૂ

ી/કમચાર ઓને મળતા માસીક વેતન

ુ તીકા.

નામ

હો ો

માિસક મહનતા ંુ

વળત2 / ભ

ંુ

િવિનયમમાં જણા યા
ુ બ મહનતા ંુ
જ
નકક ક2વાની
કાય5 ધિત

૧

ી પી.એચ.પરમાર

સમાજક યાણ
અિધકારી (ઇ.ચા)

૫૩,૪૫૩/-

-

સ૨કા૨ ીના

૫ગા૨

ધો૨ણ
અંગેના િનિતિનયમો
મુજબ

૨

ખાલી જગ્યા

આંકડા મદદનીશ

-

-

સ૨કા૨ ીના

૫ગા૨

ધો૨ણ

અંગેના

િનિતિનયમો મુજબ
૩

ખાલી જગ્યા

નાયબ ચીટનીશ

-

-

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ મુજબ

૪

ખાલી જગ્યા

સમાજ ક યાણ

-

-

-

૧૦,૦૦૦/-

--

સ૨કા૨ ીના ધો૨ણ

િનરીકક્ષ
૫

ી એ.આર.પરમાર

જુ .કલાકર્

અંગેના િનતીિનયમો

વહીવટ

૬

૭

ી ડી.એચ.જોષી

ખાલી જગ્યા

મુજબ

જુ .કલાકર્ િહસાબ

૨૧૦૩૭/-

-

-

-

--

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨

ડર્ાઈવ૨

ધો૨ણ અંગેના
િનિતિનયમો મુજબ
૮

ી આર.એમ.બારીઆ

૫ટાવાળા

૨૨૫૨૭/-

--

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ
અંગેના િનિતિનયમો
મુજબ

અ.નં

નામ

હો ો

એસ. ટ .
ડ . કોડ

૧

ી

.એન.વમાર્

િજ લા

૦૨૬૭૨

ફોન નંબ2
કચેર
૨૫૩૩૭૯

સમાજ

ફકસ

મેઈલ

ઘ2
૯૭૩૭૯૦

-

-

૩૪૮૪

ક યાણ

ખાલી જગ્યા

આંકડા

એ/૧૨,

સં કાર

પાકર્,

આકૃિત

નગર

સામે

જીટોડીયા રોડ,

અિધકારી
૨

સ2ના ંુ

ઈ-

આનંદ, િજ.આણંદ.
૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

-

-

-

-

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

-

-

-

-

મદદનીશ
૩

ખાલી જગ્યા

નાયબ
ચીટનીશ

૪

ખાલી જગ્યા

સમાજ

-

-

-

-

-

-

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

૮૧૪૧૬૧૬૧૦૧

-

-

ં
મુ.કસલાલ,

ક યાણ
િનરીક્ષક
(પંચાયત)
૫.

ી એ.આર.પરમાર

જુ.કલાકર્

તા.લુણાવાડા,

વહીવટ

૬

ી ડી.એચ. જોષી

જુ .કલાકર્

િજ.મહીસાગર
૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

૯૮૨૪૫૯૩૮૮૬

-

મુ.ગોધરા,
િજ.પંચામહાલ

િહસાબ
૭.

ખાલી જગ્યા

૮.

ી બી.એસ.પરમાર

ડર્ાઈવ૨

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

-

૫ટાવાળા

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

૯૫૩૭૪૧૭૬૮૬

-

-

-

પાવર હાઉસ
િતરગર નગર
ગોધરા

ુ ા -11 - તમામ યોજનાઓ
દ

ુ ચત ખચ અને કરલીવહચણી પરના અહવાલોની િવગતો દશાવતી તેની

દરક એજ સીને ફાળવેલ દાજપ ક
સમાજક યાણ શાખામાં અમલ થતી િવિવધલક્ષી યોજનાઓના લક્ષાંકો અતર્ેિજ લા કક્ષા નાં પર્ાપ્ત થાય છે .તાલુકાવા૨ લક્ષાંક
નકકી ક૨વાના હોતા નથી. ૫રં ત ુતાલુકા કક્ષાએથી િવિવધ યોજનાઓ ની સ.ક. િન. મા૨ફતે ભલામણ સહ મળતી અ૨જીઓ
ુ બ ગર્ાન્ટની મયાર્દા માં ખચર્ ક૨વામાં આવે છે .
ચકાસીને તેમજ

યોજના ંુ નામ

અ.નં

વા.જોગવાઈ

લ ાંક

૧

બીસીકે.૨

૮.૪૦

૧૪૦૦

૨

બીસીકે.૪

૨૩૦.૦૦

૧૧૦૦૦

૩

બીસીકે.૬

૦.૦૦

૩૧૫

૪

બીસીકે.૧૬

૪.૦૦

૧૩૩૩

૫

બીસીકે.૧૭

૬.૦૦

૮૦૪

૬

બીસીકે.૧૯

૧૧૦.૦૦

૧૭

૭

બીસીકે.૨૨

૦.૦૦

૦

૮

બીસીકે.૪૪

૦.૦૧

૦

૯

બીસીકે.૪૫

૦.૦૦

૦

૧૦

બીસીકે.૪૭

૫.૦૦

૫૦૦

૧૧

બીસીકે.૪૮

૦.૦૦

૦

૧૨

બીસીકે.૫૦

૧૪.૦૦

૨૦

૧૩

બીસીકે.૫૨

૨.૩૫

૪

૧૪

બીસીકે.૫૫

૧૦.૬૧

૧૦૬

૧૪

બીસીકે.૫૭

૧.૨૦

૧૧

૧૫

બીસીકે.૫૮

૦.૫૫

૧૧

૧૬

બીસીકે.૬૨

૪.૧૩

૭૧

૧૭

બીસીકે.૭૧

૧.૭૫

૩૫૦

૧૮

બીસીકે.૭૪

૦.૨૦

૨૦

ુ ા -12 - તફાળવેલ રકમો અને એવા કાય મોનાલાભાથ ઓની િવગતો સહ ત આિથક સહાય કાય મોની
દ
અમલ બજવણીની ર
ફાળવેલ રકમો તથા લાભાથીર્ઓની િવગત મુદ ાનં.૧૧ નીિવગતો મુજબ તથા કાયકર્
ર્ મોના અમલ બજવણી રીત મુદ ા નં.૩
માં જણાવેલ િવગતો મુજબછે

ુ ા -13 - તેણે આપેલ
દ
અતર્ેથી આવી

ટછાટો, પરવાનગીઓ, અથવાઅિધ ત
ૃ ીઓ મેળવનારની િવગતો.

ટછાટો, પરવાનગીઓ, આપવામાં આવતીનથી

ુ ા -14 - ઈલેક ોનીક વ પમાં તેને ઉપલ ધઅથવા તેણે ધરાવેલ માહ તીને લગતી િવગતો
દ
શાખાની ગર્ાન્ટની તથા ખચન
ર્ ી િવગતો ઉ૫લબ્ધ છે .

ુ ા -15 દ

હર ઉપયોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોયતેવા

થ
ં ૂ ાલય અથવા વાંચનાલય અથવા તો

વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો સહ તની માહ તીમેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ
જી લા પંચાયતમાં નાગિરક સુિવધા કે ન્દૃની સુિવધા ઉપલબ્ધ છે .

િુ વધાની િવગતો.

નો કામગીરીનો સમય૧૦-૩૦ થી ૧૮-૧૦ છે .

ુ ા -16 દ

હર માહ તી અિધકાર ઓના નામો, હોદ ાઓ અને બી

િવગતો.

હર માહ તી અિધકાર

અ.ન
(૧)

નામ
ી.પી.એચ.પરમા
ર

હોદ ો
િજ લા સમાજક યાણ

ટલીફોન
નંબર
૨૫૩૩૭૯

અિધકારી

સરના ુ

અપીલ અિધકાર

િજ લા પંચાયત

િજ લા િવકાસ

કચેરી,ગોધરા.

અિધકારી

(ઇ.ચા)

ુ ા -17 - ઈઠરાવવામાં આવે તેવી બી માહ તી
દ
બીજી કોઈ માહીતી રજુ કરવાની રહેતી નથી

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ
ગોધરા

રાઇટ ુ ઇ ફોરમેશન એકટ-2005
સમાજ ક યાણ શાખા

િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા
વષર્- ૨૦૧૬-૧૭

રાઇટ ટુ ઇન્ફોરમેશન એકટ-૨૦૦૫
મુ ા નંબર ૧ થી ૧૭ સમાજ ક યાણ શાખા
કચેરીના કાય અને સ ાઓ.
...................................................................................................
કચેરીનું નામ

-

સમાજ ક યાણ શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા.

કચેરીનું પુ સરનામું

-

સમાજ ક યાણ શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા- ૩૮૯૦૦૧.

ફોન નંબર

-

૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૯

કચેરીના મુખ્ય અિધકારીનું નામ -

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી.

ુ ા -1 - કાય અને ફરજો. કલમ 4ખ (1) જ
ુ બ
દ
(૧)

અનુ.જાિતના ધોરણ ૧ થી ૧૦ પર્ાથિમક/માધ્યિમક શાળામાં ભણતા િવ ાથીર્ઓ ને િશ યવ ૃિતનીચુકવણી.

(ર)

અનુસ ૂિચત જાિતના ઇસમોને જાિત પર્માણપતર્ આ૫વાની કામગીરી.

(3)

ગર્ાન્ટ ઈન એઈડ ધો૨ણે ચાલતી અનુ.જાિતના છાતર્ાલયોને સ૨કા૨ ીના િનયમોનુસા૨ગર્ાન્ટની ચુકવણી.

(૪)

ડાર્. આંબેડક૨આવાસ યોજના હેઠળ અ.જા ના લોકો ને મકાન સહાયની ચુકવણી.

(૫)

કુંવ૨બાઈના મામેરુ સહાય યોજના હેઠળ હેઠળ કન્યાના માતા/િપતા ને નાણાંકીય સહાય.

(૬)

રાજા હિરશચંન્દ મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ મરણ પામનારના વારસદારને નાણાંકીય સહાય.

(૭)

સર વતી સાધના યોજના હેઠળ અનુસ ૂિચત જાિતની કન્યાઓને સાયકલ સહાય યોજના.

ું કો ઈિતહાસ
પર્ાચીન સમયમાં ગામડાઓનો વહીવટ/ થાિનક

પર્ ોનો િનકાલ ગામના

પંચો/ આગેવાનોમારફતે થતો હતો. હવે

ુ રાત રાજયમાં તા. ૧/૪/૬૩ થી ગર્ામ/તાલુકા/જી લા
અવાર્ચીન યુગમાં કાનુની વ પે લોકશાહી માળખું આકાર લેતાંગજ
એમ

તર્ણ

તરની

પંચાયતી

ં લા પંિતિનિધઓઘ્વારા
જી લા કક્ષાએ પર્જાના ચુટાયે
પંચાયત/િવકાસશાખા તેનો એક ભાગ છે .

રાજ

યવ થા

અમલમાં

મુકેલ

છે .

લોકોના પર્જા હીતના કામો કરવા માટે આ સં થા કાયર
ર્ ત છે .

ુ ા -2 - અિધકાર ઓ/ કમચાર ઓની સ ાઓ અનેફરજો
દ
હો ો :- જ લા સમાજક યાણ અિધકાર
અિધકાર

ંુ નામ :-

ી

.એન.વમા

વહ વટ :(૧)

સમાજક યાણ શાખામાં ફ૨જ બજાવતા તમામ કમર્ચારીઓની હાજરી, ૨જા મંજુ૨ ક૨વી.સેવાપોથી િનભાવવી,

ઈજાફા મંજુ૨ ક૨વા િવગેરે.
નાણાંક ય :(૧)ખાતાના વડા મા૨ફતે મળતી ગર્ાન્ટ ઉગવવી
(૨)મળે લ ગર્ાન્ટ ના પર્માણમાં સમાજક યાણ શાખાની િવિવધ યોજનાઓમાં સ૨કા૨ ીનાઠરાવોનુસા૨ ખચર્ ક૨વા બાબત.
(૩)અંદાજ૫તર્, ગર્ાન્ટ માંગણી પતર્કો, ખચ૫
ર્ તર્કો, તૈયા૨ કરાવવા.
અ ય :-વગ-ર્ ૨ ના અિધકારી તરીકે મળતી શાખાઓની સ ા પર્માણેકામગીરી ક૨વી.
(1)હો ો :- નાયબ ચીટનીશ ( ખાલી જ યા)
કાય ઃ(1) શાખાના માિસક,વાષિર્ ક અહેવાલો તૈયા૨ કરીિનયામક ી,અનુ. ક યાણ, ગાંધીનગ૨ મોકલવાની કામગીરી.
(૨)અંદાજ૫તર્ તૈયા૨કરાવાની કામગીરી.
(૩)િહસાબોનેલગતી તમામ કામગીરીનુ ં સુ૫૨વીઝન
(૪)મકાનસહાયની કામગીરીનુ ં સુ૫૨વીઝન
(૫)એલ.એફ.ઓડીટપેરા/ પી.આ૨.સી પેરા નુ ં સુ૫૨વીઝન
(૬)અન્ય આંકડાકીય માિહતીના સંકલનની કામગીરી.
(૭)સબંધીત મીટીંગો ને લગતી ફાઈલો તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.

(ર) હો ોઃ- સમાજ ક યાણ િનર

ક ી (પંચાયત)ખાલી જ યા

કાય ઃ(1) શાખાના માિસક,વાષિર્ ક અહેવાલો તૈયા૨ કરીિનયામક ી,અનુ. ક યાણ, ગાંધીનગ૨ મોકલવાની કામગીરી.
(૨)અંદાજ૫તર્ તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.
(૩)એલ.એફ./ઓડીટપેરા/પી.આ૨.સીપેરાની કામગીરી
(૪)અન્ય આંકડાકીય માિહતીના સંકલનની કામગીરી.
(પ) સર વતી સાધના સાયકલ સહાયની કામગીરી.
(૬) ગર્ાન્ટ ઇન એઇડ છાતર્ાલયોને હપ્તો ચુકવવાની કામગીરી.
(૭) જાિતના પર્માણપતર્ો તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(૮) સબંધીત મીટીંગો ને લગતી ફાઈલો તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.
(3)હો ો :-

કડા મદદનીશ ( ખાલી જ યા)

કાય ઃ-

(4)હો ો:- ુ .કલાક, હસાબ(ખાલી જ યા)
કાય :(૧)ગર્ાન્ટ ઉગવવાની કામગીરી.
(૨) ખચર્ પતર્કો, ગર્ાન્ટ માંગણી પતર્કો,
(૩) વાિષર્ક િહસાબોનો અહેવાલ, િનભાવવાની કામગીરી.
(પ) ડો.આંબેકડર આવાસ યોજનાની કામગીરી
(૬)િહસાબનેલગતીતમામ કામગીરી.

(પ)હો ો:- ુ .કલાક

ી એ.આર.પરમાર (વહ વટ)

કાય :(૧)ધોરણ ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં પર્ાથિમક/માધ્યિમક િશ યવ ૃ ી મંજુર કરવાની કામગીરી.
(૨)કુંવ૨બાઈનુ ં મામે સહાય યોજના.
(૩)ઈન્વડર્/આઉટવડર્ ની કામગીરી.
(૪) અત્યેિ ઠ મરણો ર સહાયની કામગીરી.
(પ) મહેકમને લગતી કામગીરી.
(૬) શાખાિધકારી/સંકલન િમટીંગની પતર્કો તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(6)હો ો :- ાઈવ2 (ખાલી જ યા)
કાય :- (૧)ગાડીની દે ખભાળ/મરામત િવગેરેનીકામગીરી.
(૨)ડર્ાઈવીંગની કામગીરી.

(7)હો ો :-5ટાવાળા

ી બી.એસ.પરમાર

કાય :-(૧)શાખાની ટપાલ આ૫વા / લેવામની કામગીરી.
(૨)૫ટાવાળાના જોબચાટર્ મુજબની કામગીરી

ુ ા -3 - દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સહ તિનણય લેવાની
દ

ના 52 િનણય લેવાના2 છે તે િવષય

શૈ

ુ રવાની કાય પ ધિત
યામાં અ સ

ણક યોજનાઓ, આિથક ઉ કષની યોજનાઓ
આરો ય, 2હઠાંણ અને અ ય યોજનાઓ.

માગર્દશન
ર્ સ ૂચન / િદશાિનદેર્ શ જો કોઈ હોય તો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન ઠરાવ અને પિર૫તર્ો અનુસા૨

અમલની પર્િકર્યા

જુ . કલાકર્થી ફાઈલોનુ ં તેમજ અ૨જીઓનુ ં કામકાજ શ
ક૨વામાં આવશે. અને કાયર્વાહીમાટે ફાઈલો સમાજ ક યાણ
િનરીક્ષક મા૨ફત િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ીને
છે વટનીકાયવ
ર્ ાહી ક૨વા માટે ૨જુ

કરી કાયવ
ર્ ાહી પર્ણર્

ક૨વામાં આવશે. અને સમાજ ક યાણશાખાની તમામ
યોજનાકીય

અને

વહીવટી

િનણર્ય

િજ લા

િવકાસ

અિધકારી ીનો આખરી િનણય
ર્ ગણાશે.
િનણર્ય લેવાની કાયવ
ર્ ાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીઓનો હો ો

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી.

ઉ૫૨ જણાવેલ અિધકારીઓના સં૫કર્ અંગેની માિહતી.

સમાજ ક યાણ શાખા પંચમહાલ િજ લા પંચાયત, ગોધરા.

જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કેવી રીતે અપીલ
ક૨વી ?

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી પંચમહાલ િજ લા પંચાયત,
ગોધરાને, સંતોષ ન થયો હોય તોઅપીલ ક૨વી.

કાય મ / યોજના ંુ નામ

અિત 5છાતને મકાન સહાય (

બેડક2 આવાસ

યોજના)બીસીક-52
કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ેશ

અનુ.જાિતમાં અિત ૫છાત જાિતના ઘ૨ િવહોણા/કાચા
મકાનવાળા ઈસમોને ૨હેઠાંણની સગવડમાટે.

કાયક
ર્ ૂમના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ ૨૮.૦૦ લ યાંક -૪૦
માટે)
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન

બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

લાભાથીર્એ સ૨કા૨ ીએ િનયત કરે લ અ૨જી૫તર્ક સમાજ
ક યાણ િનરીક્ષક અથવા િજ લાસમાજ ક યાણ કચેરીએથી
મેળવી ભ૨વાનુ ં ૨હેશ.ે તમામ દ તાવેજો સાથે આ અગાઉ
તાલુકા પંચાયત મારફત અમલમાં આવાસ યોજનાનો લાભ
મળે લ

નથી

તેવ ુ પર્માણપતર્

સિહત

સમાજ

ક યાણ

િનરીક્ષક ીને આપવાનુ ં રહેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દંડો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ફાળવવામાં આ યો હોય તેમજ તદૃન કાચુ ગાળમાડીનું કાચુ
મકાનધરાવના૨ લાભાથીર્ને લાભ મળશે. આવક મયાર્દા
િસવાય લાભ મળવાપાતર્છે .

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા આ યોજનાના લાભાથીર્ને .૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવા
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

પાતર્ થાય છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

સહાયની ૨કમ તર્ણ હપ્તે ચુકવવાની ૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ તાલુકા પંચાયત કચેરીના િનરીક્ષક મા૨ફત ભલામણ સાથે
ક૨વો.

મોકલવાની ૨હેશે.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ અ૨જી૫તર્કનો નમુનો છાપેલા ફોમર્માં ઉ૫લબ્ધ છે .
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શું શું દશાર્વવુ ં
તેનો ઉ લેખ કરો) :
િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી

ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ડો.

બેડક2 આવાસ યોજના હઠળ મકાન સહાય.

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ેશ

અનુ.જાિતના

પાતર્તા

ધરાવતા

ઘ૨

િવહોણા/કાચા

મકાનવાળા ઈસમોને ૨હેઠાંણની સગવડ માટે .
કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ-૪૨.૦૦ /લ યાંક-૧૧૫
માટે)
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

લાભાથીર્એ સ૨કા૨ ીએ િનયત કરે લ અ૨જી૫તર્ક સમાજ
ક યાણ િનરીક્ષક અથવા િજ લાસમાજ ક યાણ કચેરીએથી
મેળવી ભ૨વાનુ ં ૨હેશ.ે તમામ દ તાવેજો સાથે આ અગાઉ
તાલુકા પંચાયત મારફત અમલમાં આવાસ યોજનાનો લાભ
મળે લ

નથી

તેવ ુ પર્માણપતર્

સિહત

સમાજ

ક યાણ

િનરીક્ષક ીને આપવાનુ ં રહેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દંડો

બી ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ફાળવવામાં આ યો હોય તેમજ તદૃન કાચુ ગાળમાડીનું કાચુ
મકાનધરાવના૨ લાભાથીર્ને લાભ મળશે. આવક મયાર્દા
િસવાય લાભ મળવાપાતર્છે .. આવક મયાર્દા

.૪૭,૦૦૦/-

ની ૨હેશે.
કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા આ યોજનાના લાભાથીર્ને .૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવા
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

પાતર્ થાય છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાય૫
ર્ ઘ્ધિત

સહાયની ૨કમ તર્ણ હપ્તે ચુકવવાની ૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ તાલુકા પંચાયત કચેરીના િનરીક્ષક મા૨ફત ભલામણ સાથે
ક૨વો.

મોકલવાની ૨હેશે.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ અ૨જી૫તર્કનો નમુનો છાપેલા ફોમર્માં ઉ૫લબ્ધ છે .
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શું શું દશાર્વવુ ં
તેનો ઉ લેખ કરો) :
િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારીતથા

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ધો. 8 થી 10 માં અ યાસ ક2તાં બાળકોને ખાસ
નાણાંક ય સહાય

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે

તેમજ

આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.
કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ ૭.૦૦ લઘ્યાક-૧૦૭૭
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

અિત૫છાતમાં આવક મયાર્દા નથી તેમજ તે િસવાયની મા
બા૫ની વાષિર્ ક આવક . ૪૭૦૦૦/-છે .

લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

િનયત

નમુનાની

દ૨ખા ત

િજ લા

સમાજ

અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

ક યાણ

કાય મ / યોજના ંુ નામ

અ વ છ યવસાયમાં રોકાયેલા વાલઓના બાળકોને
ુ એસ.એસ.સી. િશ ય ૃિ
વ

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે તેમજ
આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.

કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વાષિર્ ક જોગવાઈ- ૧૮૪.૧૫ લ યાંક-૯૮૭૭
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

અિત૫છાતમાં આવક મયાર્દા નથી તેમજ તે િસવાયની મા
બા૫ની વાષિર્ ક આવક . ૪૭૦૦૦/-છે .

લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

િનયત

નમુનાની

દ૨ખા ત

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન ૫પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા કુમા૨ને

અને કન્યાને

. ૧૮૫૦/- અિત ૫છાત તેમજ

આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

અન્યને મળવાપાતર્છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ દ૨ખા ત િજ લા
સમાજ ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના
ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત સમાજ ક યાણ અિધકારીનેમોકલવાની ૨હેશે.
તેનો ઉ લેખ કરો) :
કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા કુમા૨ને

અને કન્યાને

. ૧૮૫૦/- અિત ૫છાત તેમજ

આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

અન્યને મળવાપાતર્છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ દ૨ખા ત િજ લા
સમાજ ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના

ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં):-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત સમાજ ક યાણ અિધકારીનેમોકલવાની ૨હેશે.
તેનો ઉ લેખ કરો) :

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ધો. 1 થી 7 માં અ યાસ ક2તા બાળકોને ગણવેશ સહાય

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે તેમજ
આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.

કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વાિષર્ક જોગવાઈ ૫.૦૦ વાષિર્ ક લ યાંક- ૬૬૭
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

મા-બા૫ વાલીની વાિષર્ક આવક

.૪૭૦૦૦/- ની છે .

૫રી૫તર્ના કર્મ નં. ૧ અથવા કૂમ નં.૪ ની િશ યવ ૃિ

લાભ

મળવાપાતર્ થતો હોય તેવા બાળકોને ગણવેશ સહાયનો
લાભ મળવાપાતર્થતો નથી.
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

પે. સેન્ટ૨ મા૨ફતે િનયત નમુનાની દ૨ખા ત િજ લા સમાજ
ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશ.ે

પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા લાભાથીર્ઓને . ૩૦૦/- પર્માણે ગેણવેશ સહાય ચુકવવામાં
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

આવશે.

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

પે.સેન્ટ૨ શાળા આચાયર્ ીઓ તેમજ

તે પર્ાથિમક શાળાના

આચાયર્ ીઓ મા૨ફતેગણવેશ િવત૨ણ ક૨વામાં આવે છે .
અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના
ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં તેમજ િનયત
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત

શાળાઓ

મા૨ફતે

તે ગણવેશ િવત૨ણની
િજ લા

સમાજક યાણ

તેનો ઉ લેખ કરો) :

અિધકારીને મોકલવાની ૨હેશે.

િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી તથા પે-સેન્ટ૨ શાળાનાઆચાયર્ ીઓ
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી તથા સબંિધત પે-સેન્ટ૨શાળાના આચાયર્ ીઓ.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત

નમુનામાં

તેમજ

૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું અ૨જી૫તર્કમાં શાળાઓ

િનયત
મા૨ફતે

તે

િજ લાસમાજ

તેનો ઉ લેખ કરો) :

અિધકારીને મોકલવાની ૨હેશે.

િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબ.

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

િશ યવ ૃિ ના

અિધકારી,

ક યાણ

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી તથા પર્ાથિમક શાળાનાઆચાયર્ ી તથા પેસેન્ટ૨ શાળાના આચાયર્ ીઓ
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી તથા સબંિધત પે-સેન્ટ૨શાળાનાઆચાયર્ ીઓ

ુ ા -4 - કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલ ધોરણો
દ
જન સં5ક એકમ વારા લોકો ત2ફથી મળતી અ2 ઓનાં િનકાલ માટ નીચે

ુ બના ધો2ણો નકક ક2વામાં
જ

આવેલ છે .
અ.નં

યોજનાની િવગત

િનકાલની સમયમયાદા

(૧)

અનુ.જાિત મકાન સહાય અ૨જી

૭૫ િદવસ

(૨)

અ.જાિત વૈદકીય સહાયની અ૨જી

૬૦ િદવસ

(૩)

અ.જાિત છાતર્ાલયને અનુદાન આ૫વાદ૨ખા ત.

૩૦ િદવસ

(૪)

૫છાત વગર્ િશષયવ ૃિત અ૨જી

૪૦ િદવસ

(૫)

૫છાત વગર્ ના દાખલા

ત૨તજ

ુ ા -5 - પોતાના કાય બ વવા માટ પોતાની પાસેનાઅથવા પોતાના િનયં ણ હઠળના અથવા પોતાના
દ
ુ નાઓ, િનયમ સં હ અને રકડ
કમચાર ઓ વારા ઉપયોગમાં લેવતા િનયમો.િવિનયમો , ચ

પોતાના કાય બજાવવા માટે કમચ
ર્ ારીઓ ઘ્વારા ઉ૫યોગ માં લેવામાં આવતા િનયમોિવિનમયો,સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ તથા
રે કડર્ ની િવગત નીચે મુજબ છે .
(૧)

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ તથા તે અન્વયે થયેલા િનયમો.

(૨)

ગુજરાત પંચાયત કાયર
ર્ ીતી િનયમો-૧૯૯૭

(૩)

નાણાંકીય િનયમો.

(૪)

ગુજરાત સીવીલ સિવર્સ

(૫)

ગુજરાત ૫ગા૨ સુધા૨ણા િનયમો-૧૯૯૮

(૬)

સમાજક યાણ ખાતાનાં સ૨કા૨ ીના ઠરાવો

સ-૨૦૦૨.

ુ ા -6 - પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળહોય તેવા દ તાવેજોના વગ
દ

ંુ પ ક

પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળ હોય તેવા ઉ૫લબ્ધ રે કડર્ની િવગતનીચે મુજબ છે .

અ.નં

૧

દ તાવેજો ની ક ા

િજ લા કક્ષા

દ તવેજો ંુ નામ અને એક લીટ માં

દ તાવેજ કોના િનયં ણ માં તેની

ઓળખાણ

િવગત

આ

કચેરીને

સ્૫શર્તી

યોજના

ઓની સમાજ ક યાણ િનરીક્ષક(પંચાયત)

સ૨કા૨ ી ત૨ફથી મળે લ લક્ષાંકો

૨

-સદ૨-

યોજનાવા૨ ભૌિતક નાણાંકીય િસિઘ્ધ ની -સદ૨િવગતો.

૩

-સદ૨-

કચેરીના કમચ
ર્ ારીઓ ની મહેકમ િવષયક નાયબ ચીટનીશ
િવગતો.

ખાલી જગ્યા

ુ ા -7 - તેની નીતી અથવા તેના અમલીકરણના ઘડતરસબંધમાં જનતાના સ યો સાથે િવચાર િવિનમય
દ
માટ અથવા તેમના વારા ર ુ આત માટનીિવધમાન કોઈ ગોઠવણીની િવગતો

િવષય/ ુ ો

અ.નં

ંુ જનતા ની સહભાગીતા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ ની

િુ નિ વંત ક2વા જ
ંુ ર છે ?

યવ થા.

(હા/ના)
૧.

હા

િજ લા સામાજીક ન્યાય

સ૨કા૨ ીની સમાજ ક યાણ ખાતાની તમામ

સિમિત, પંચમહાલ,

પર્કારની ખાતાની યોજનાઓ અંગે જુદા-જુદા

િજ લા

લાભાથીર્ઓને સરકાર ીના િનતી િનયોમો પર્માણે

પંચાયત,

લાભ આપવામાં આવે છે . તે માટે િજ લા િવકાસ

ગોધરા.

અિધકારી ીને યોજનાઓ મંજુર કરવા અંગે ચચાર્
િવચારણા કરી યોજનાઓની અરજીઓ મંજુર
કરવા ન ધ મુકવામાં આવેછે. િજ લા સમાજ
ક યાણ અિધકારી સદર કાયવ
ર્ ાહી સંભાળે છે .

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

મંડળોનીબેઠકો લોકો માટ

ુ લી છે ક કમ ?અથવા તેવી બેઠકોની કાય

ન ધો લોકોને મળવાપા છે ક કમ ?
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ હેઠળ જી લા પંચાયતની રચાયેલ સામાન્ય સભા, કારોબારી સમીતી, તથા અપીલ
સમીતી ની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે .તથા કાયર્વાહીન ધો માગણી કયેર્થી િનયત ફી ભયેર્ થી મળવાપાતર્ છે

ુ ા -9 તથા 10 - સમાજક યાણ શાખામાં ફરજ બ વતાઅિધકાર
દ
િવગે રની માહ તી

મ
ૂ

ી/કમચાર ઓને મળતા માસીક વેતન

ુ તીકા.

નામ

હો ો

માિસક મહનતા ંુ

વળત2 / ભ

ંુ

િવિનયમમાં જણા યા
ુ બ મહનતા ંુ
જ
નકક ક2વાની
કાય5 ધિત

૧

ી

.એન.વમાર્

સમાજક યાણ
અિધકારી

૭૪,૭૦૫/-

-

સ૨કા૨ ીના

૫ગા૨

ધો૨ણ
અંગેના િનિતિનયમો
મુજબ

૨

ખાલી જગ્યા

આંકડા મદદનીશ

-

-

સ૨કા૨ ીના

૫ગા૨

ધો૨ણ

અંગેના

િનિતિનયમો મુજબ
૩

ખાલી જગ્યા

નાયબ ચીટનીશ

-

-

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ મુજબ

૪

ખાલી જગ્યા

સમાજ

ક યાણ

-

-

-

૧૯,૯૫૦/-

--

સ૨કા૨ ીના ધો૨ણ

િનરીક્ષક(પંચાયત)
૫

ી એ.આર.પરમાર

જુ.કલાકર્

અંગેના િનતીિનયમો

વહીવટ

મુજબ

૬

ખાલી જગ્યા

જુ .કલાકર્ (િહસાબ)

-

-

-

૭

ખાલી જગ્યા

ડર્ાઈવ૨

-

--

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ અંગેના
િનિતિનયમો મુજબ

૮

ી બી.એસ.પરમાર

૫ટાવાળા

૩૦,૫૩૨/-

--

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ
અંગેના િનિતિનયમો
મુજબ

અ.નં

નામ

હો ો

એસ. ટ .

ફોન નંબ2

ડ . કોડ
૧

ી

.એન.વમાર્

િજ લા

૦૨૬૭૨

કચેર
૨૫૩૩૭૯

સમાજ

ફકસ

મેઈલ

ઘ2
૯૭૩૭૯૦

-

-

૩૪૮૪

ક યાણ

ખાલી જગ્યા

આંકડા

એ/૧૨,

સં કાર

પાકર્,

આકૃિત

નગર

સામે

જીટોડીયા રોડ,

અિધકારી
૨

સ2ના ંુ

ઈ-

આનંદ, િજ.આણંદ.
૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

-

-

-

-

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

-

-

-

-

-

-

-

-

મદદનીશ
૩

ખાલી જગ્યા

નાયબ
ચીટનીશ

૪

ખાલી જગ્યા

સમાજ
ક યાણ
િનરીક્ષક

-

-

૫.

ી એ.આર.પરમાર

જુ .કલાકર્

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

૮૧૪૧૬૧૬૧૦૧

-

-

તા.લુણાવાડા,

વહીવટ

૬

ખાલી જગ્યા

જુ .કલાકર્

ં
મુ.કસલાલ,
િજ.મહીસાગર

-

-

-

-

-

અ

ડર્ાઈવ૨

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

-

-

-

-

૫ટાવાળા

૦૨૬૭૨

૨૫૩૩૭૯

૯૫૩૭૪૧૭૬૮૬

િહસાબ
૭.

ખાલી જગ્યા

૮.

ી બી.એસ.પરમાર

-

-

પાવર હાઉસ
િતરગર નગર
ગોધરા

ુ ા -11 - તમામ યોજનાઓ
દ

ુ ચત ખચ અને કરલીવહચણી પરના અહવાલોની િવગતો દશાવતી તેની

દરક એજ સીને ફાળવેલ દાજપ ક
સમાજક યાણ શાખામાં અમલ થતી િવિવધલક્ષી યોજનાઓના લક્ષાંકો અતર્ેિજ લા કક્ષા નાં પર્ાપ્ત થાય છે .તાલુકાવા૨ લક્ષાંક
નકકી ક૨વાના હોતા નથી. ૫રં ત ુતાલુકા કક્ષાએથી િવિવધ યોજનાઓ ની સ.ક. િન. મા૨ફતે ભલામણ સહ મળતી અ૨જીઓ
ુ બ ગર્ાન્ટની મયાર્દા માં ખચર્ ક૨વામાં આવે છે .
ચકાસીને તેમજ

યોજના ંુ નામ

અ.નં

વા.જોગવાઈ

લ ાંક

૧

બીસીકે.૨

૭.૦૦

૧૦૭૭

૨

બીસીકે.૪

૧૮૪.૧૫

૯૮૭૭

૩

બીસીકે.૬

૦.૦૦

૩૪૪

૪

બીસીકે.૧૬

૪.૦૦

૧૩૩૩

૫

બીસીકે.૧૭

૫.૦૦

૬૬૭

૬

બીસીકે.૧૯

૭૧.૦૦

૦૮

૭

બીસીકે.૨૨

૦.૦૦

૦

૮

બીસીકે.૪૪

૦.૦૦

૦

૯

બીસીકે.૪૫

૦.૦૦

૦

૧૦

બીસીકે.૪૭

૦.૦૦

૦૦

૧૧

બીસીકે.૪૮

૦.૦૦

૦

૧૨

બીસીકે.૫૦

૪૨.૦૦

૧૧૫

૧૩

બીસીકે.૫૨

૨૮.૦૦

૪૦

૧૪

બીસીકે.૫૫

૯.૦૦

૯૦

૧૪

બીસીકે.૫૭

૧.૨૦

૧૨

૧૫

બીસીકે.૫૮

૧.૦૦

૦૦

૧૬

બીસીકે.૬૨

૪.૭૯

૭૫

૧૭

બીસીકે.૭૧

૧.૦૦

૧૯૬

૧૮

બીસીકે.૭૪

૦.૨૦

૦૪

ુ ા -12 - તફાળવેલ રકમો અને એવા કાય મોનાલાભાથ ઓની િવગતો સહ ત આિથક સહાય કાય મોની
દ
અમલ બજવણીની ર
ફાળવેલ રકમો તથા લાભાથીર્ઓની િવગત મુદ ાનં.૧૧ નીિવગતો મુજબ તથા કાયકર્
ર્ મોના અમલ બજવણીની રીત મુદ ા
નં.૩ માં જણાવેલ િવગતો મુજબછે

ુ ા -13 - તેણે આપેલ
દ
અતર્ેથી આવી

ટછાટો, પરવાનગીઓ, અથવાઅિધ ત
ૃ ીઓ મેળવનારની િવગતો.

ટછાટો, પરવાનગીઓ, આપવામાં આવતીનથી

ુ ા -14 - ઈલેક ોનીક વ પમાં તેને ઉપલ ધઅથવા તેણે ધરાવેલ માહ તીને લગતી િવગતો
દ
શાખાની ગર્ાન્ટની તથા ખચન
ર્ ી િવગતો ઉ૫લબ્ધ છે .

ુ ા -15 દ

હર ઉપયોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોયતેવા

થ
ં ૂ ાલય અથવા વાંચનાલય અથવા તો

વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો સહ તની માહ તીમેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ
જી લા પંચાયતમાં નાગિરક સુિવધા કે ન્દૃની સુિવધા ઉપલબ્ધ છે .

ુ ા -16 દ

િુ વધાની િવગતો.

નો કામગીરીનો સમય૧૦-૩૦ થી ૧૮-૧૦ છે .

હર માહ તી અિધકાર ઓના નામો, હોદ ાઓ અને બી

િવગતો.

હર માહ તી અિધકાર

અ.ન

નામ

હોદ ો

ટલીફોન નંબર

સરના ુ

અપીલ અિધકાર

(૧)

ી. .એન.વમાર્

િજ લા સમાજક યાણ

૨૫૩૩૭૯

િજ લા પંચાયત કચેરી,ગોધરા.

િજ લા િવકાસ અિધકારી

અિધકારી

ુ ા -17 - ઈઠરાવવામાં આવે તેવી બી માહ તી
દ
બીજી કોઈ માહીતી રજુ કરવાની રહેતી નથી
( .એન.વમાર્)
િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ
ગોધરા

રાઇટ ુ ઇ ફોરમેશન એકટ-2005
સમાજ ક યાણ શાખા

િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા
વષર્- ૨૦૧૭-૧૮

રાઇટ ટુ ઇન્ફોરમેશન એકટ-૨૦૦૫
મુ ા નંબર ૧ થી ૧૭ સમાજ ક યાણ શાખા
કચેરીના કાય અને સ ાઓ.
...................................................................................................
કચેરીનું નામ

-

સમાજ ક યાણ શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા.

કચેરીનું પુ સરનામું

-

સમાજ ક યાણ શાખા, િજ લા પંચાયત પંચમહાલ-ગોધરા- ૩૮૯૦૦૧.

ફોન નંબર

-

૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૯

કચેરીના મુખ્ય અિધકારીનું નામ -

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી.

ુ ા -1 - કાય અને ફરજો. કલમ 4ખ (1) જ
ુ બ
દ
(૧)

અનુ.જાિતના ધોરણ ૧ થી ૧૦ પર્ાથિમક/માધ્યિમક શાળામાં ભણતા િવ ાથીર્ઓ ને િશ યવ ૃિતનીચુકવણી.

(ર)

અનુસ ૂિચત જાિતના ઇસમોને જાિત પર્માણપતર્ આ૫વાની કામગીરી.

(3)

ગર્ાન્ટ ઈન એઈડ ધો૨ણે ચાલતી અનુ.જાિતના છાતર્ાલયોને સ૨કા૨ ીના િનયમોનુસા૨ગર્ાન્ટની ચુકવણી.

(૪)

ડાર્. આંબેડક૨આવાસ યોજના હેઠળ અ.જા ના લોકો ને મકાન સહાયની ચુકવણી.

(૫)

કુંવ૨બાઈના મામેરુ સહાય યોજના હેઠળ હેઠળ કન્યાના માતા/િપતા ને નાણાંકીય સહાય.

(૬)

રાજા હિરશચંન્દ મરણો ર સહાય યોજના હેઠળ મરણ પામનારના વારસદારને નાણાંકીય સહાય.

(૭)

સર વતી સાધના યોજના હેઠળ અનુસ ૂિચત જાિતની કન્યાઓને સાયકલ સહાય યોજના.

ું કો ઈિતહાસ
પર્ાચીન સમયમાં ગામડાઓનો વહીવટ/ થાિનક

પર્ ોનો િનકાલ ગામના

પંચો/ આગેવાનોમારફતે થતો હતો. હવે

ુ રાત રાજયમાં તા. ૧/૪/૬૩ થી ગર્ામ/તાલુકા/જી લા
અવાર્ચીન યુગમાં કાનુની વ પે લોકશાહી માળખું આકાર લેતાંગજ
એમ

તર્ણ

તરની

પંચાયતી

ં લા પંિતિનિધઓઘ્વારા
જી લા કક્ષાએ પર્જાના ચુટાયે
પંચાયત/િવકાસશાખા તેનો એક ભાગ છે .

રાજ

યવ થા

અમલમાં

મુકેલ

છે .

લોકોના પર્જા હીતના કામો કરવા માટે આ સં થા કાયર
ર્ ત છે .

ુ ા -2 - અિધકાર ઓ/ કમચાર ઓની સ ાઓ અનેફરજો
દ
હો ો :- જ લા સમાજક યાણ અિધકાર
અિધકાર

ંુ નામ :-

ી

.એન.વમા

વહ વટ :(૧)

સમાજક યાણ શાખામાં ફ૨જ બજાવતા તમામ કમર્ચારીઓની હાજરી, ૨જા મંજુ૨ ક૨વી.સેવાપોથી િનભાવવી,

ઈજાફા મંજુ૨ ક૨વા િવગેરે.
નાણાંક ય :(૧)ખાતાના વડા મા૨ફતે મળતી ગર્ાન્ટ ઉગવવી
(૨)મળે લ ગર્ાન્ટ ના પર્માણમાં સમાજક યાણ શાખાની િવિવધ યોજનાઓમાં સ૨કા૨ ીનાઠરાવોનુસા૨ ખચર્ ક૨વા બાબત.
(૩)અંદાજ૫તર્, ગર્ાન્ટ માંગણી પતર્કો, ખચ૫
ર્ તર્કો, તૈયા૨ કરાવવા.
અ ય :-વગ-ર્ ૨ ના અિધકારી તરીકે મળતી શાખાઓની સ ા પર્માણેકામગીરી ક૨વી.
(1)હો ો :- નાયબ ચીટનીશ ( હાલ ખાલી જ યા)
કાય ઃ(1) શાખાના માિસક,વાષિર્ ક અહેવાલો તૈયા૨ કરીિનયામક ી,અનુ. ક યાણ, ગાંધીનગ૨ મોકલવાની કામગીરી.
(૨)અંદાજ૫તર્ તૈયા૨કરાવાની કામગીરી.
(૩)િહસાબોનેલગતી તમામ કામગીરીનુ ં સુ૫૨વીઝન
(૪)મકાનસહાયની કામગીરીનુ ં સુ૫૨વીઝન
(૫)એલ.એફ.ઓડીટપેરા/ પી.આ૨.સી પેરા નુ ં સુ૫૨વીઝન
(૬)અન્ય આંકડાકીય માિહતીના સંકલનની કામગીરી.
(૭)સબંધીત મીટીંગો ને લગતી ફાઈલો તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.

(ર) હો ોઃ- સમાજ ક યાણ િનર

ક

ી આર.એમ.પટલ (પંચાયત)

કાય ઃ(1) શાખાના માિસક,વાષિર્ ક અહેવાલો તૈયા૨ કરીિનયામક ી,અનુ. ક યાણ, ગાંધીનગ૨ મોકલવાની કામગીરી.
(૨)અંદાજ૫તર્ તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.
(૩)એલ.એફ./ઓડીટપેરા/પી.આ૨.સીપેરાની કામગીરી
(૪)અન્ય આંકડાકીય માિહતીના સંકલનની કામગીરી.
(પ) સર વતી સાધના સાયકલ સહાયની કામગીરી.
(૬) ગર્ાન્ટ ઇન એઇડ છાતર્ાલયોને હપ્તો ચુકવવાની કામગીરી.
(૭) જાિતના પર્માણપતર્ો તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(૮) સબંધીત મીટીંગો ને લગતી ફાઈલો તૈયા૨ક૨વાની કામગીરી.
(3)હો ો :-

કડા મદદનીશ ( હાલ ખાલી જ યા)

કાય ઃ-

(4)હો ો:- ુ .કલાક

ી વી.એમ. અમલીયાર (ચા ) ( હસાબ)

કાય :(૧)ગર્ાન્ટ ઉગવવાની કામગીરી.
(૨) ખચર્ પતર્કો, ગર્ાન્ટ માંગણી પતર્કો,
(૩) વાિષર્ક િહસાબોનો અહેવાલ, િનભાવવાની કામગીરી.
(પ) ડો.આંબેકડર આવાસ યોજનાની કામગીરી
(૬)િહસાબનેલગતીતમામ કામગીરી.

(પ)હો ો:- ુ .કલાક

ી ટ .એ.બાર આ (વહ વટ)

કાય :(૧)ધોરણ ૧ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં પર્ાથિમક/માધ્યિમક િશ યવ ૃ ી મંજુર કરવાની કામગીરી.
(૨)કુંવ૨બાઈનુ ં મામે સહાય યોજના.
(૩)ઈન્વડર્/આઉટવડર્ ની કામગીરી.
(૪) અત્યેિ ઠ મરણો ર સહાયની કામગીરી.
(પ) મહેકમને લગતી કામગીરી.
(૬) શાખાિધકારી/સંકલન િમટીંગની પતર્કો તૈયાર કરવાની કામગીરી.
(6)હો ો :- ાઈવ2
કાય :- (૧)ગાડીની દે ખભાળ/મરામત િવગેરેનીકામગીરી.
(૨)ડર્ાઈવીંગની કામગીરી.

(7)હો ો :-5ટાવાળા

ી બી.એસ.પરમાર

કાય :-(૧)શાખાની ટપાલ આ૫વા / લેવામની કામગીરી.
(૨)૫ટાવાળાના જોબચાટર્ મુજબની કામગીરી

ુ ા -3 - દખરખ અને જવાબદાર ના મા યમ સહ તિનણય લેવાની
દ

ના 52 િનણય લેવાના2 છે તે િવષય

શૈ

ુ રવાની કાય પ ધિત
યામાં અ સ

ણક યોજનાઓ, આિથક ઉ કષની યોજનાઓ
આરો ય, 2હઠાંણ અને અ ય યોજનાઓ.

માગર્દશન
ર્ સ ૂચન / િદશાિનદેર્ શ જો કોઈ હોય તો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન ઠરાવ અને પિર૫તર્ો અનુસા૨

અમલની પર્િકર્યા

જુ . કલાકર્થી ફાઈલોનુ ં તેમજ અ૨જીઓનુ ં કામકાજ શ
ક૨વામાં આવશે. અને કાયર્વાહીમાટે ફાઈલો સમાજ ક યાણ
િનરીક્ષક મા૨ફત િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ીને
છે વટનીકાયવ
ર્ ાહી ક૨વા માટે ૨જુ

કરી કાયર્વાહી પર્ણર્

ક૨વામાં આવશે. અને સમાજ ક યાણશાખાની તમામ
યોજનાકીય

અને

વહીવટી

િનણર્ય

િજ લા

િવકાસ

અિધકારી ીનો આખરી િનણર્યગણાશે.
િનણર્ય લેવાની કાયવ
ર્ ાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીઓનો હો ો

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી.

ઉ૫૨ જણાવેલ અિધકારીઓના સં૫કર્ અંગેની માિહતી.

સમાજ ક યાણ શાખા પંચમહાલ િજ લા પંચાયત, ગોધરા.

જો િનણય
ર્ થી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કેવી રીતે અપીલ
ક૨વી ?

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી પંચમહાલ િજ લા પંચાયત,
ગોધરાને, સંતોષ ન થયો હોય તોઅપીલ ક૨વી.

કાય મ / યોજના ંુ નામ

અિત 5છાતને મકાન સહાય (

બેડક2 આવાસ

યોજના)બીસીક-52
કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ેશ

અનુ.જાિતમાં અિત ૫છાત જાિતના ઘ૨ િવહોણા/કાચા
મકાનવાળા ઈસમોને ૨હેઠાંણની સગવડમાટે.

કાયક
ર્ ૂમના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ ૨૧.૦૦ લ યાંક -૩૦
માટે)
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ

ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

લાભાથીર્એ સ૨કા૨ ીએ િનયત કરે લ અ૨જી૫તર્ક સમાજ
ક યાણ િનરીક્ષક અથવા િજ લાસમાજ ક યાણ કચેરીએથી
મેળવી ભ૨વાનુ ં ૨હેશ.ે તમામ દ તાવેજો સાથે આ અગાઉ
તાલુકા પંચાયત મારફત અમલમાં આવાસ યોજનાનો લાભ
મળે લ

નથી

તેવ ુ પર્માણપતર્

સિહત

સમાજ

ક યાણ

િનરીક્ષક ીને આપવાનુ ં રહેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દંડો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ફાળવવામાં આ યો હોય તેમજ તદૃન કાચુ ગાળમાડીનું કાચુ
મકાનધરાવના૨ લાભાથીર્ને લાભ મળશે. આવક મયાર્દા
િસવાય લાભ મળવાપાતર્છે .

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા આ યોજનાના લાભાથીર્ને .૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવા
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

પાતર્ થાય છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

સહાયની ૨કમ તર્ણ હપ્તે ચુકવવાની ૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ તાલુકા પંચાયત કચેરીના િનરીક્ષક મા૨ફત ભલામણ સાથે
ક૨વો.

મોકલવાની ૨હેશે.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ અ૨જી૫તર્કનો નમુનો છાપેલા ફોમમ
ર્ ાં ઉ૫લબ્ધ છે .
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શું શું દશાર્વવુ ં
તેનો ઉ લેખ કરો) :
િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી

ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ડો.

બેડક2 આવાસ યોજના હઠળ મકાન સહાય.

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ેશ

અનુ.જાિતના

પાતર્તા

ધરાવતા

ઘ૨

િવહોણા/કાચા

મકાનવાળા ઈસમોને ૨હેઠાંણની સગવડ માટે .
કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ-૪૨.૦૦ /લ યાંક-૧૧૦
માટે)
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ. પોતાનીમાિલકીની જમીનમાં મકાન
બનાવવા માંગતો હોય તેમજ તેની આવક મયાર્દા િસવાય
તેમજઅ૨જદા૨ની ઉંમ૨ ૨૧ વષર્ અને મહ મ ૫૦ વષર્ હોવી
જોઈએ. િવધવા િવકલાંગના િક સામાંઉંમ૨માં ૫ વષન
ર્ ી

ટ

મળવા પાતર્ છે .
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

લાભાથીર્એ સ૨કા૨ ીએ િનયત કરે લ અ૨જી૫તર્ક સમાજ
ક યાણ િનરીક્ષક અથવા િજ લાસમાજ ક યાણ કચેરીએથી
મેળવી ભ૨વાનુ ં ૨હેશ.ે તમામ દ તાવેજો સાથે આ અગાઉ
તાલુકા પંચાયત મારફત અમલમાં આવાસ યોજનાનો લાભ
મળે લ

નથી

તેવ ુ પર્માણપતર્

સિહત

સમાજ

ક યાણ

િનરીક્ષક ીને આપવાનુ ં રહેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દંડો

બી ઘરિવહોણા તથા કાચુ મકાન અને ઘ૨થાળનો પ્લોટ
ફાળવવામાં આ યો હોય તેમજ તદૃન કાચુ ગાળમાડીનું કાચુ
મકાનધરાવના૨ લાભાથીર્ને લાભ મળશે. આવક મયાર્દા
િસવાય લાભ મળવાપાતર્છે .. આવક મયાર્દા

.૪૭,૦૦૦/-

ની ૨હેશે.
કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા આ યોજનાના લાભાથીર્ને .૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવા
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

પાતર્ થાય છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાય૫
ર્ ઘ્ધિત

સહાયની ૨કમ તર્ણ હપ્તે ચુકવવાની ૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ તાલુકા પંચાયત કચેરીના િનરીક્ષક મા૨ફત ભલામણ સાથે
ક૨વો.

મોકલવાની ૨હેશે.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ અ૨જી૫તર્કનો નમુનો છાપેલા ફોમર્માં ઉ૫લબ્ધ છે .
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શું શું દશાર્વવુ ં
તેનો ઉ લેખ કરો) :
િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારીતથા

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ધો. 8 થી 10 માં અ યાસ ક2તાં બાળકોને ખાસ
નાણાંક ય સહાય

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે

તેમજ

આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.
કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વા.જોગવાઈ ૫.૦૦ લઘ્યાક-૯૦૯
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

અિત૫છાતમાં આવક મયાર્દા નથી તેમજ તે િસવાયની મા
બા૫ની વાષિર્ ક આવક . ૪૭૦૦૦/-છે .

લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

િનયત

નમુનાની

દ૨ખા ત

િજ લા

સમાજ

અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

ક યાણ

કાય મ / યોજના ંુ નામ

અ વ છ યવસાયમાં રોકાયેલા વાલઓના બાળકોને
ુ એસ.એસ.સી. િશ ય ૃિ
વ

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે તેમજ
આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.

કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વાષિર્ ક જોગવાઈ- ૧૫૦.૦૦, લ યાંક-૮૦૪૫
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

અિત૫છાતમાં આવક મયાર્દા નથી તેમજ તે િસવાયની મા
બા૫ની વાષિર્ ક આવક . ૪૭૦૦૦/-છે .

લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

િનયત

નમુનાની

દ૨ખા ત

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.
પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન ૫પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા કુમા૨ને

અને કન્યાને

. ૧૮૫૦/- અિત ૫છાત તેમજ

આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

અન્યને મળવાપાતર્છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ દ૨ખા ત િજ લા
સમાજ ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના
ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત સમાજ ક યાણ અિધકારીનેમોકલવાની ૨હેશે.
તેનો ઉ લેખ કરો) :
કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા કુમા૨ને

અને કન્યાને

. ૧૮૫૦/- અિત ૫છાત તેમજ

આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

અન્યને મળવાપાતર્છે .

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ દ૨ખા ત િજ લા
સમાજ ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશે.

અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના

ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં):-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં માઘ્યિમક શાળાઓના આચાયર્ ીઓએ
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત સમાજ ક યાણ અિધકારીનેમોકલવાની ૨હેશે.
તેનો ઉ લેખ કરો) :

કાય મ / યોજના ંુ નામ

ધો. 1 થી 7 માં અ યાસ ક2તા બાળકોને ગણવેશ સહાય

કાયકર્
ર્ મ / યોજનાનો સમયગાળો

૧ વષર્

કાયકર્
ર્ મનો ઉ ે શ

અનુ.જાિતના બાળકોને અભ્યાસમાં ઉ ેજન મળે તેમજ
આિથર્ક સહાય મળવાથી સવાર્ગીિવકાસ અને અભ્યાસ પર્ત્યે
રુચી પર્ાપ્ત થાય િશક્ષણનો યા૫ વધે.

કાયકર્
ર્ મના ભૌિતક અને નાણાંકીય લ યાકો (છે લા વષર્ વાિષર્ક જોગવાઈ ૬.૦૦ વાષિર્ ક લ યાંક-૨૦૦૦
માટે )
લાભાથીર્ઓની પાતર્તા

મા-બા૫ વાલીની વાિષર્ક આવક

.૪૭૦૦૦/- ની છે .

૫રી૫તર્ના કર્મ નં. ૧ અથવા કૂમ નં.૪ ની િશ યવ ૃિ

લાભ

મળવાપાતર્ થતો હોય તેવા બાળકોને ગણવેશ સહાયનો
લાભ મળવાપાતર્થતો નથી.
લાભ અંગેની પર્વર્ જ રીયાતો

િનયત

નમુનાની

પિરપતર્

મુજબની

દ૨ખા ત

તેમજ

.૪૭૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા (વાલીની)
કાયકર્
ર્ મનો લાભ લેવાની ૫ઘ્ધિત

પે. સેન્ટ૨ મા૨ફતે િનયત નમુનાની દ૨ખા ત િજ લા સમાજ
ક યાણ અિધકારીને મોકલવાની૨હેશ.ે

પાતર્તા નકકી ક૨વા અંગેના મા૫દં ડો

સ૨કા૨ના પર્વતર્માન પિર૫તર્ો અને ઠરાવો અનુસા૨

કાયકર્
ર્ મમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયકીની કમ અથવા લાભાથીર્ઓને . ૩૦૦/- પર્માણે ગેણવેશ સહાય ચુકવવામાં
આ૫વામાં આવેલ અન્ય મદદ ૫ણદશાર્વવી)

આવશે.

સહાયકી િવત૨ણની કાયર્૫ઘ્ધિત

પે.સેન્ટ૨ શાળા આચાયર્ ીઓ તેમજ

તે પર્ાથિમક શાળાના

આચાયર્ ીઓ મા૨ફતેગણવેશ િવત૨ણ ક૨વામાં આવે છે .
અ૨જી કયા ક૨વી કે અ૨જી ક૨વા માટે કચેરીમાં કોનો સં૫કર્ સબંિધત શાળાઓએ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારીના
ક૨વો.

પિરપતર્ મુજબ િનયત નમુનામાં દ૨ખા ત૨જુ ક૨વી.

અ૨જી ફી (લાગુ ૫ડત ું હોય ત્યાં) :-

પર્

નથી.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત નમુનામાં તેમજ િનયત
૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું દ૨ખા ત

શાળાઓ

મા૨ફતે

તે ગણવેશ િવત૨ણની
િજ લા

સમાજક યાણ

તેનો ઉ લેખ કરો) :

અિધકારીને મોકલવાની ૨હેશે.

િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબના

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

અિધકારી,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી ી તથા પે-સેન્ટ૨ શાળાનાઆચાયર્ ીઓ
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી તથા સબંિધત પે-સેન્ટ૨શાળાના આચાયર્ ીઓ.

અ૨જી૫તર્કનો નમુનો (લાગુ ૫ડત ું હોય તો જો સાદા કાગળ િનયત

નમુનામાં

તેમજ

૫૨ અ૨જી કરી હોય તો અ૨જદારે અ૨જીમાં શુ ં શુ ં દશાર્વવું અ૨જી૫તર્કમાં શાળાઓ

િનયત
મા૨ફતે

તે

િજ લાસમાજ

તેનો ઉ લેખ કરો) :

અિધકારીને મોકલવાની ૨હેશે.

િબડાણોની યાદી (પર્માણ૫તર્ો / દ તાવેજો)

પિરપતર્ના િનયત ૫તર્કમાં જણા યા મુજબ.

િબડાણોનો નમુનો

પિરપતર્ના ૫તર્ક મુજબ.

પર્િકર્યાને લગતી સમ યાઓ અંગે કયા સં૫કર્ ક૨વો.

િજ લા

સમાજ

ક યાણ

િશ યવ ૃિ ના

અિધકારી,

તાલુકા

ક યાણ

િવકાસ

અિધકારી ી તથા પર્ાથિમક શાળાનાઆચાયર્ ી તથા પેસેન્ટ૨ શાળાના આચાયર્ ીઓ
ઉ૫લબ્ધ િનિધની િવગતો (િજ લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા
િવિવધ તરો.

વા િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી તથા તાલુકા િવકાસ
અિધકારી તથા સબંિધત પે-સેન્ટ૨શાળાનાઆચાયર્ ીઓ

ુ ા -4 - કાય બ વવા માટ પોતે નકક કરલ ધોરણો
દ
જન સં5ક એકમ વારા લોકો ત2ફથી મળતી અ2 ઓનાં િનકાલ માટ નીચે

ુ બના ધો2ણો નકક ક2વામાં
જ

આવેલ છે .
અ.નં

યોજનાની િવગત

િનકાલની સમયમયાદા

(૧)

અનુ.જાિત મકાન સહાય અ૨જી

૭૫ િદવસ

(૨)

અ.જાિત વૈદકીય સહાયની અ૨જી

૬૦ િદવસ

(૩)

અ.જાિત છાતર્ાલયને અનુદાન આ૫વાદ૨ખા ત.

૩૦ િદવસ

(૪)

૫છાત વગર્ િશષયવ ૃિત અ૨જી

૪૦ િદવસ

(૫)

૫છાત વગર્ ના દાખલા

ત૨તજ

ુ ા -5 - પોતાના કાય બ વવા માટ પોતાની પાસેનાઅથવા પોતાના િનયં ણ હઠળના અથવા પોતાના
દ
ુ નાઓ, િનયમ સં હ અને રકડ
કમચાર ઓ વારા ઉપયોગમાં લેવતા િનયમો.િવિનયમો , ચ

પોતાના કાય બજાવવા માટે કમચ
ર્ ારીઓ ઘ્વારા ઉ૫યોગ માં લેવામાં આવતા િનયમોિવિનમયો,સુચનાઓ િનયમ સંગર્હ તથા
રે કડર્ ની િવગત નીચે મુજબ છે .
(૧)

ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ-૧૯૯૩ તથા તે અન્વયે થયેલા િનયમો.

(૨)

ગુજરાત પંચાયત કાયર
ર્ ીતી િનયમો-૧૯૯૭

(૩)

નાણાંકીય િનયમો.

(૪)

ગુજરાત સીવીલ સિવર્સ

(૫)

ગુજરાત ૫ગા૨ સુધા૨ણા િનયમો-૧૯૯૮

(૬)

સમાજક યાણ ખાતાનાં સ૨કા૨ ીના ઠરાવો

સ-૨૦૦૨.

ુ ા -6 - પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળહોય તેવા દ તાવેજોના વગ
દ

ંુ પ ક

પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળ હોય તેવા ઉ૫લબ્ધ રે કડર્ની િવગતનીચે મુજબ છે .

અ.નં

૧

દ તાવેજો ની ક ા

િજ લા કક્ષા

દ તવેજો ંુ નામ અને એક લીટ માં

દ તાવેજ કોના િનયં ણ માં તેની

ઓળખાણ

િવગત

આ

કચેરીને

સ્૫શર્તી

યોજના

ઓની સમાજ ક યાણ િનરીક્ષક(પંચાયત)

સ૨કા૨ ી ત૨ફથી મળે લ લક્ષાંકો

૨

-સદ૨-

યોજનાવા૨ ભૌિતક નાણાંકીય િસિઘ્ધ ની -સદ૨િવગતો.

૩

-સદ૨-

કચેરીના કમચ
ર્ ારીઓ ની મહેકમ િવષયક નાયબ ચીટનીશ
િવગતો.

ખાલી જગ્યા

ુ ા -7 - તેની નીતી અથવા તેના અમલીકરણના ઘડતરસબંધમાં જનતાના સ યો સાથે િવચાર િવિનમય
દ
માટ અથવા તેમના વારા ર ુ આત માટનીિવધમાન કોઈ ગોઠવણીની િવગતો

અ.નં

િવષય/ ુ ો

ંુ જનતા ની સહભાગીતા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ ની

િુ નિ વંત ક2વા જ
ંુ ર છે ?

યવ થા.

(હા/ના)
૧.

િજ લા સામાજીક ન્યાય

હા

સ૨કા૨ ીની સમાજ ક યાણ ખાતાની તમામ

સિમિત, પંચમહાલ,

પર્કારની ખાતાની યોજનાઓ અંગે જુદા-જુદા

િજ લા

લાભાથીર્ઓને સરકાર ીના િનતી િનયોમો પર્માણે

પંચાયત,

લાભ આપવામાં આવે છે . તે માટે િજ લા િવકાસ

ગોધરા.

અિધકારી ીને યોજનાઓ મંજુર કરવા અંગે ચચાર્
િવચારણા કરી યોજનાઓની અરજીઓ મંજુર
કરવા ન ધ મુકવામાં આવેછે. િજ લા સમાજ
ક યાણ અિધકારી સદર કાયવ
ર્ ાહી સંભાળે છે .

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

મંડળોનીબેઠકો લોકો માટ

ુ લી છે ક કમ ?અથવા તેવી બેઠકોની કાય

ન ધો લોકોને મળવાપા છે ક કમ ?
ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ હેઠળ જી લા પંચાયતની રચાયેલ સામાન્ય સભા, કારોબારી સમીતી, તથા અપીલ
સમીતી ની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે .તથા કાયર્વાહીન ધો માગણી કયેર્થી િનયત ફી ભયેર્ થી મળવાપાતર્ છે

ુ ા -9 તથા 10 - સમાજક યાણ શાખામાં ફરજ બ વતાઅિધકાર
દ
િવગે રની માહ તી

મ
ૂ

ી/કમચાર ઓને મળતા માસીક વેતન

ુ તીકા.

નામ

માિસક મહનતા ંુ

હો ો

વળત2 / ભ

ંુ

િવિનયમમાં જણા યા
ુ બ મહનતા ંુ
જ
નકક ક2વાની
કાય5 ધિત

૧

ી

.એન.વમાર્

સમાજક યાણ

૭૪,૭૦૫/-

-

સ૨કા૨ ીના

અિધકારી

૫ગા૨

ધો૨ણ
અંગેના િનિતિનયમો
મુજબ

૨

ખાલી જગ્યા

આંકડા મદદનીશ

-

-

સ૨કા૨ ીના

૫ગા૨

ધો૨ણ

અંગેના

િનિતિનયમો મુજબ
૩

ખાલી જગ્યા

નાયબ ચીટનીશ

-

-

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ મુજબ

૪

ી આર.એમ.પટે લ

સમાજ

ક યાણ

૩૧,૩૪૦/-

-

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨

િનરીકક્ષ
૫

ી ટી.એ.બારીઆ

ધો૨ણ મુજબ

જુ .કલાકર્

૧૯,૯૫૦/-

--

સ૨કા૨ ીના ધો૨ણ
અંગેના િનતીિનયમો

(વહીવટ)

મુજબ

૬

ખાલી જગ્યા

જુ .કલાકર્(િહસાબી)

-

-

-

૭

ખાલી જગ્યા

ડર્ાઈવ૨

-

--

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ અંગેના
િનિતિનયમો મુજબ

૮

ી બી.એસ.પરમાર

૫ટાવાળા

૩૦,૫૩૨/-

--

સ૨કા૨ ીના ૫ગા૨
ધો૨ણ
અંગેના િનિતિનયમો
મુજબ

અ.નં

નામ

હો ો

એસ. ટ .

ફોન નંબ2

ફકસ

ઈ-

સ2ના ંુ

ડ . કોડ
૧

ી

.એન.વમાર્

િજ લા

૦૨૬૭૨

કચેર
૨૫૩૩૭૯

સમાજ
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ુ ા -11 - તમામ યોજનાઓ
દ

ુ ચત ખચ અને કરલીવહચણી પરના અહવાલોની િવગતો દશાવતી તેની

દરક એજ સીને ફાળવેલ દાજપ ક
સમાજક યાણ શાખામાં અમલ થતી િવિવધલક્ષી યોજનાઓના લક્ષાંકો અતર્ેિજ લા કક્ષા નાં પર્ાપ્ત થાય છે .તાલુકાવા૨ લક્ષાંક
નકકી ક૨વાના હોતા નથી. ૫રં ત ુતાલુકા કક્ષાએથી િવિવધ યોજનાઓ ની સ.ક. િન. મા૨ફતે ભલામણ સહ મળતી અ૨જીઓ
ુ બ ગર્ાન્ટની મયાર્દા માં ખચર્ ક૨વામાં આવે છે .
ચકાસીને તેમજ
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ુ ા -12 - તફાળવેલ રકમો અને એવા કાય મોનાલાભાથ ઓની િવગતો સહ ત આિથક સહાય કાય મોની
દ
અમલ બજવણીની ર
ફાળવેલ રકમો તથા લાભાથીર્ઓની િવગત મુદ ાનં.૧૧ નીિવગતો મુજબ તથા કાયર્કર્મોના અમલ બજવણીની રીત મુદ ા
નં.૩ માં જણાવેલ િવગતો મુજબછે

ુ ા -13 - તેણે આપેલ
દ
અતર્ેથી આવી

ટછાટો, પરવાનગીઓ, અથવાઅિધ ત
ૃ ીઓ મેળવનારની િવગતો.

ટછાટો, પરવાનગીઓ, આપવામાં આવતીનથી

ુ ા -14 - ઈલેક ોનીક વ પમાં તેને ઉપલ ધઅથવા તેણે ધરાવેલ માહ તીને લગતી િવગતો
દ
શાખાની ગર્ાન્ટની તથા ખચન
ર્ ી િવગતો ઉ૫લબ્ધ છે .

ુ ા -15 દ

હર ઉપયોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોયતેવા

થ
ં ૂ ાલય અથવા વાંચનાલય અથવા તો

વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો સહ તની માહ તીમેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ
જી લા પંચાયતમાં નાગિરક સુિવધા કે ન્દૃની સુિવધા ઉપલબ્ધ છે .

ુ ા -16 દ

િુ વધાની િવગતો.

નો કામગીરીનો સમય૧૦-૩૦ થી ૧૮-૧૦ છે .

હર માહ તી અિધકાર ઓના નામો, હોદ ાઓ અને બી

િવગતો.

હર માહ તી અિધકાર
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ટલીફોન નંબર

સરના ુ

અપીલ અિધકાર

િજ લા સમાજક યાણ

૨૫૩૩૭૯

િજ લા પંચાયત કચેરી,ગોધરા.

િજ લા િવકાસ અિધકારી

અિધકારી

ુ ા -17 - ઈઠરાવવામાં આવે તેવી બી માહ તી
દ
બીજી કોઈ માહીતી રજુ કરવાની રહેતી નથી
( .એન.વમાર્)
િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી
િજ લા પંચાયત પંચમહાલ
ગોધરા

