મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫
�જલ્લા ં
પ ચાયત કચેર
િશક્ષણ શા
અમર� લી.

પ્રક-૧
પ્રસ્તા
૧. આ �ુ�સ્તક(મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫)ની પાશ્યાત �ૂિમકા �ગે �ણકાર.
આ કાયદો તા.૧૨/૧૦/૦૫થી અમલમાં આવે છે .પ્રત્યેક�હ�ર સતા મંડળના કામકાજમાં પારદશર્
ુ ી �હ�ર સતામંડળો ના િનયંત્રણહ�ઠળની મા�હતી નાગ�રક
� થ
અને જવાબદાર� ને ઉ�ેજન આપવાના હ�
મેળવી શક� તે માટ� જ�ર� છે.ભારતના દર�ક નાગ�રકને �ણકાર� મળે તે માટ� આ કાયદો અિત મહત્વનો
બની રહ� છે.આનાથી નાગ�રકો ની પણ �ણકાર� માટ� ઉ�ેજના વધે છે .�મ દર�ક નાગ�રક સાક્ષર બન્
છે.તેમ દર�ક બાબતે નાગ�રક �ણકાર બનશે.સાક્ષર બન્યા પછ��ું બી�ુપા�ુ મા�હતી થી �ણક
બનાવવા�ુ ં છે.
•

આ �ુ�સ્તકાનો ઉદ્-હ��.ુ
આ �ુ�સ્તકાનો ઉદ્દેશ ભારતનાદર�ક નાગ�રકદર�ક બાબતે �ણકાર� મળે તે.

•

આ �ુ�સ્તકા કઈ વ્ય�ક/સંસ્થા/સંગઠનો િવગેર� ને ઉપયોગી છે .આ �ુ�સ્તકા દર�ક
નાગ�રક – સંસ્થાઓ ને ઉપયોગી છ.

•

આ �ુ�સ્તકામાં આપેલી મા�હતી�ું માળ:� - આ �ુ�સ્તકામાં પ્રક૧ થી ૧૮ માં માળ�ુ સામેલ
રાખેલ છે.

•

વ્યાખાયો(�ુ�સ્તકામાં વાપરવામાં આવેલ �ુદ-�ુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આપવા િવન)- મા�હતી
અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫.

•

કોઈ વ્ય�ક્ત આ �ુ�સ્તકામાં આવર� લેવાયેલ િવષયો �ગે વ�ુ મા�હતી મેળવવા માંગે તો તે માટ�
સંપકર ્ વ્ય�- મદદનીશ મા�હતી અિધકાર�/મા�હતી અિધકાર�શ્

•

આ �ુ�સ્તકામાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ�ની કાયર્પધ્ધિત અને
કોઈ નાગ�રક અર� કર� તે અન્વયે મા�હતી અિધકાર�શ્રી િનણર્ય લઈનીચેની િવગતે ફ� ભરવ

મા�હતી મેળવી શક�.
-બીઝનેશ,દસ્તાવેજ ર�કડર્ માટ�.૫૦૦/-સામાન્ય મા�હતી એ .૫૦/- લેખે
-દર�ક પાનાની ઝેરોક્ષ ના.૫/-લેખે
-બી.પી.એલ.કાડર ્ ધારક ફ��ુ ધોરણ નથ.

પ્રક-૨(િનયમ સંગ્)
૨.સંગઠનની િવગતો,કાય�,અને ફરજો.
•

� તંત્ર ઉદ/હ�
� ુ :�હર
િવ.ઓ.�ુધી િશક્ષણ સેવા �ુર� પાડવાનો તથા િશક્ષણનો વ્યાપ વધારવા.

•

�હ�ર તંત્ર�ું િમ/�ુરદ�શી પ�ુ(ં િવઝન) :સરકારશ્રી દ્વારા ન�� થતાં કાય

,યોજનાઓના અમલીકરણ�ુ ં તથા દર�ક બાળક

,વાંચન,

લેખન,ગણન, ક્ષમતાક�ળવવા�ું િવઝન .
•

�હ�રતંત્રનો �ુકો ઈિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદ:સરકારશ્રી તરફથી લોકોને િશક્ષણ સેવા અન્વયે �જલ્લ

•

�જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રીન.

•

તા�ુકા કક્ષાએ તા�ુકા પંચાય(િશક્ષણ શા)

•

ગ્રામકક-પ્રાથિમક શાળાઓ કાયાર્�ન્વ.

•

�હ�ર તંત્રની ફરજ:- લોકોને મફત પ્રાથિમક િશક્ષણ આપવાની �ુખ્ય ફ.

•

�હ�ર તંત્રની �ુખ્યપ્ર/કાય�.

•

સમાજના ૬ થી ૧૪ વષર્ની વય�ુથના બાળકોને મફત પ્રાથિમક િશક્ષણ �ુ�ુ .

•

૧૦૦% બાળકો�ુ ં નાંમાકન/શાળા પ્રવ.

•

કન્યાક�ળવણીને ઉ�ેજન આપ�.

•

શાળામાં િશક્ષણની�ુણવતા �ુધારવા પ્રયત્નશીલ ર.

•

િશક્ષણના પ્-પ્રસાર માટ� ઘટ�ત પગલ.

•

શાળાક�ય િવિવધ શૈક્ષ�ણક પ્ર�ૃિ�ઓના આયોજન દ્વારા બાળકની �ુ�ુપ્ત શ�ક્તઓનો
કરવો.

•

િવિવધ યોજનાઓ દ્વારા િશક્ષણ અને શાળાની ભૌિતક �ુિવધામાં �ૃ�ધ્ધ.’

•

�હ�રતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદ� અને તે�ું સંક્ષીપ્.

અમર� લી �જલ્લામાં �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ની કચેર�૧૧ તા�ુકામાં તા�ુકા
પંચાયત(િશક્ષણ શાખ) તથા દર�ક ગામે પ્રાથિમક શાળા તે ર�તે �ુ૭૬૨ પ્રાથિમક શાળાઓ કાયાર્�ન
છે.�માં િશક્ષણના વ્ , સાવર્િત્રકરણ તથા િશક્ષણની �ુણવતા�ુધર� તે માટ� નીચે �ુજબની કાયર્
અપનાવવામાં આવે છે.
•

સવ�ની કામગીર�:દર વષ� વાિષ�ક પર�ક્ષાની સમા�પ્ત પછ� પ્રાથિમક િશક્ષકો દ-ઘર� ફર� ૬ થી ૧૪ વષર્ની
વય �ુથના બાળકો (નહ� ભણતાં શાળા પ્રવેશ પ) નો સવ� કરવામાં આવે છે .

•

શાળા પ્રવ:દર વષ� �ુન માસમાં શાળા �ુલવાનાં પ્રથમ સપ્તાહમાં શાળા પ્રવે-કન્યાક�ળવણી  રથ
ના આયોજન દ્વારા સવ� કર�લ બાળકોને શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં આવ.�માં લોક ��ૃિત
લાવી સવ� થયલ
ે બાળકો પૈક� ૧૦૦% શાળા પ્રવેશ મેલવે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આ.

•

િવધ્યાલ�મી બોન:શાળામાં પ્રવેમેળવલ
ે કન્યાઓને િશક્ષણ માટ�ના ઉ�ેજન મા૩૫% ક� ઓછો �ી સાક્ષરત
દર ધરાવતા ગામોની બાળાઓને ધો.૭ �ુધી�ુ પ્રાથિમક િશક્ષણ �ુ�ુ કરવાની શ
િવદ્યાલ�મી બો(બાળા દ�ઠ �.૨૦૦૦/-) ના આપવામાં આવે છે .

•

સ્થાયીકર:શાળા પ્રવે મેળવેલ બાળકોને શાળાએ આવ�ુ ગમે ,રોક�ુ ગમે અને ભણ�ુ ગમે તથા
બાળકો શાળા છોડ�ને જતાં ન રહ� તે માટ� નીચે �વી યોજનાઓ દાખલ કરવામાં આવે છે .
-મફત પાઠ��ુસ્ત.- ગણવેશ.
-મધ્યાન ભોજ- િવિવધ િશષ્ય �ૃિ�

•

શાળા આરોગ્:શાળામાં ભણતાં દર�ક બાળકની �દા� ઓગષ્ટ માસમાં આરોગ્યની હાથ ધરવામાં આવ
છે.�માં જ�ર જણાય તેવા બાળકોને સારવાર આપવામાં આવે છે .�ખની તકલીફ વાળા
બાળકોને સારવાર તથા ચશ્મા પણ આપવામાં આવે છ.

•

ભૌિતક �ુિવધાઓ:શાળાની �દર બાળકોને જ�ર� �ુિવધાઓ �વીક� પાણી

,પ્રાથિમક સારવ ,સ્વછતા

સં�ુલ,�ુરતા શાળાના �ુમો,બેન્ચીસ વગેર� �ુરા પાડવા માટ�ની યોજનાઓ પણ છ .
•

િવિવધ સ્પધાર:શાળામાં ભણતાં બાળકોની �ુ�પુ ્ત શ�ક્તઓને બહાર લાવવા માટ� શાળામાં પગારક�ન
કક્ષ,તા�ુકા કક્ષાએ તેમજ �જલ્લા કક્ષાએ િવિવધ સ્પધાર્ઓ �વી ક� રમતગમ

,

િવજ્ઞાન મે ,�ુલખ
ે ન સ્પધા ,નોબંધ સ્પધા ,વ�ૃ�વ સ્પધાર્ વગેર��ું આયોજન પ્રોત્
આપવામાં આવે છે.
•

વાંચન-લેખન-�ુણો:શાળામાં ભણતાં પૈક� � બાળકો નબળા રહ� જવા પામેલ છે તેમનામાં વાંચન-લેખનગણન કૌશલ્યો િવકસાવવા માટ� િવિવધ તબ�ે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવે.

•

િનદાન-ઉપચાર:શાળામાં સમાયાંતર� િનદાનાત્મક કસોટ�ઓ યો�ને બાળકની િસ�ધ્ધઓ અને ક્ષિતઓ
િનદાન કરવામાં આવે છે.અને જ�ર જણાય તેવા બાળકોને ઉપચારાત્મક િશક્ષણ આપવામ
આવે છે.

નિવનીકરણ:-

•

િશક્ષક િશક્ષણના �ુતન પ્રવાહોથી વાક�ફ થાય અને િશક્ષણમાં નિ. િશક્ષણન
પધ્ધિતમાં આ�ુિનકતા આવે તે માટ� વષર્ દરમ્યાન િવિવધ તબ�ે િશક્ષક તાલી
આયોજન કરવામાં આવે છે .
વષર્ દરમ્યાન ઉપરોકત બાબતો�ું આયોજન કર� િશક્ષણ પ

,વ્યા,પ્રચ-પ્રસ,

સ્થાયીકર, અપવ્ય , અને સ્થ�ગતઘટાડવા તથા આ�ુિનકરણમાટ�ના પ્રયાસો કરવામ
આવે છે.
•

� તંત્રના રા , િનયામક કચેર� , પ્રદ�શ �જલ , બ્લોક વગેર� સંસ્થાગત માળખાનો આલે
�હર
(�યાં લા�ુ પડ�ુ ં હોય ત્યા)
�જલ્લા કક્:- �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિ
તા�ુકા કક્ષ:- તા�ુકાપ્રાથિમક િશક્ષણાિધકા
બીટ િનર�ક્ષકશ
બીઆરસીશ્
ગ્રામ્ય ક:- આચાયર્શ-િશક્ષ.

•

� તંત્રની અસરકારકતા અને કાયર્દક્ષતા વધારવા માટ� લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ તં
�હર
�ુર� પાડવામાં આવતી િવિવધ િશક્ષણલક્ષી સેવાઓનો લોકો મહતમ ઉપયોગ કર�
અન્યોને આ સેવાઓનો લાભ લેવા પ્રેર� તથા કામગીર� કરતાં કમર્ચાર�ઓ અિધકાર�શ્
�ુરતો સહકાર આપે.

•

લોકસહયોગ મેળવવા માટ�ની ગોઠવણ પધ્ધિ
શાળા પ્રવેશોત, વાચન-લેખન-ગણન અ�ભયાન, રાષ્ટ્ર�યતહ�વારોની ઉજવણી ત
અન્ય ઉત્સવો વખતે પદાિધકાર�શ્રીઓ તેમજ ગામ આગેવાનોનો સંપકર

, માટ�ગ

બોલાવી, યોગ્ય સ્થાન આપી આપણી જ�ર�યાતની ર�ુઆત કરવી અને જ�ર
સહયોગ મેળવવો.
•

સેવા આપવાના દ�ખર�ખ, િનયંત્રણ અને ફ�રયાદ િનવારણ માટ� ઉપલબ્ધ 
ગ્રામ્ય ક- આચાયર્શ
તા�ુકા કક્ષ- તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકા,ક�ળવણી િનર�ક્ષક
�જલ્લા કક્- �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રી આ કામગીર� સં.

•

�ુખ્ય કચેર� અને �ુદા �ુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેર�ઓના સરના
�ુખ્ય કચેર:�જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધક
� કમ્પાઉન
રાજમહલ
અમર�લી

તા�ુકા કક્ષ:દર�ક તા�ુકાપ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
ગ્રામ્ય ક:દર�ક ગામની પ્રાથિમક શા
કચેર� શ� થવાનો સમય

•

�જલ્લા તથા તા�ુકા કક્- ૧૦:૩૦
ગ્રામ્ય ક-એક પાળ�માં ચાલતી હોય ત્યાં૧૧:૦૦
બે પાળ�માં ચાલતી હોય પ્રથ૭:૩૦ થી ૧૨:૧૫
કચેર� બંધ થવાનો સમય

•

�જલ્લા તથા તા�ુકા કક્- ૧૮:૧૦
ગ્રામ્ય ક-એક પાળ�માં ચાલતી હોય ત્યાં૧૭:૦૦ થી ૧૭:૧૫

પ્રક-૩(િનયમ સંગ્-૨)
અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સતા અને ફરજ
૩.૧ સંસ્થાના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજોની િવગતો આ.
હોદ્:- �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ
�જલ્લા પ્રો�કટ. ઓડ�નટ
ે રશ્
�જલ્લા િશક્ષણ સિમિત અમર
સતાઓ:વહ�વટ�:-

(૧)િશક્ષણ અને સંવ(પ્રાથિ)ના કમર્ચાર�ઓની બદલ-બઢતી-િન�ુ�ક્
(૨)િશસ્ત િવષયક કાયર્વા
(૩)�જલ્લા િશક્ષણ સિમિતના સ�ચવ તર�ક�ની કામગ
(૪)�જલ્લા પ્રો�કટ.ઓ�ડ�નટ
ે ર તર�ક�

નાણાક�ય:- સરકારશ્રીના નાણાક�ય િનયમો અ�ુસ
અન્:-

(૧) સરકારશ્રી તરફથી આપવામાં આવતી યોજનાઓ�ું અમલીકર
(૨) સરકારશ્રી�ું �ુચનાઓ�ું અમલવા

ફરજો કામ� ંુ એકમ:- (૧) િશક્ષણના કામો�ું આયો
(૨) િશક્ષણના કામો�ું િનર�
(૩) િશક્ષણના કાયર્ક્રમો�ું અમ

પ્રકર– ૪ (િનયમ સંગ્ર– ૩)
ુ નાઓ િનયમ સગ
કાય� કરવા માટ�ના િનયમો, િવિનયમો, �ચ
ં ્રહ અને દફ્
૪.૧ �હ�ર તંત્ર અથવા તેના િનયંત્રણ હ�ઠળના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓએ ઉપયોગ કરવાના ,
િવિનયમો �ુચનાઓ, િનયમ સંગ્રહ અને દફ્તરોની યાદ� નીચેનાન�ુના �ુજબ . આ ન�ુનો દર�ક
પ્રકારના દસ્તાવેજ માટ� ભરવાનો.
દસ્તાવેજ�ુ ના/મથા�ં

દસ્તાવેજનો પ્ર
નીચે આપલ
ે ા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ ક.
(િનયમો, િવિનયમો, �ુચનાઓ િનયમ સંગ્રહ અન
દફ્તર, અન્)

દસ્તાવેજ પર�ુ �ું�ુ લખા
વ્ય�ક્તને િનય, િવિનયમો, �ુચનાઓ િનયમ

સરના�ુ ::-

સંગ્રહ અને દફ્તરોની નકલ અહ�થી મ.

�જલ્લા િશક્ષણ સિ,
રાજ મહ�લ કમ્પાઉન્ડ અમર�
ટ�લી ફોન નં.૦૨૭૯૨ ૨૨૨૧૦૯
ફ�ક્સ::ઇ મેઇલ::-

િવભાગ દ્વારા િનય, િવિનયમો, �ુચનાઓ િનયમ
સંગ્રહ અને દફ્તરોની નકલ માટ� લેવાની ( જો
હોય તો)

િનયમ �ુજબ

પ્રકર– ૫ (િનયમ સંગ્ર– ૪)
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબધ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ

– પરામશર્

અથવા તેના પ્રિતિનિધત્વ માટ�ની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની
૫. નીિત ઘડતર ::�ુ નીિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તેના પ્રિતિનિધઓની સલાહ પરામ/ સહભાગીતા મેળવવા
માટ�ની કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોય તો નીચેના ન�ુનામાં આવી નીિતની િવગતો આપો.
ક્

િવષય/�ુદ્

�ુ જનતાની સહભાગીતા

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા

�ુિન�સ્ચત કરવા�ુ જ�ર� છ?

માટ�ની વ્યવસ્

૧

િશક્

હા

�જલ્લા પંચાયત િશક્ષણ સિમ

૨

િશક્ષણ લગતા કાયર્

હા

છે કારોબાર� તથા સામાન્ય સભા

૩

િવિવધ યોજનાઓ

હા

અમલમા છે .

 આનાથી નાગર�કને કયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાં જનતાની
સહભાગીતા ન�� કરાઇ છે . તે સમજવામા મદદ થશે.
 નીિતનો અમલ::�ુ નીિતઓના અમલ માટ� જનતાની અથવા તેમજ તેમના પ્રિતિનિધઓની સલાહ પરામશ/
સહભાગીતા મેળવવા માટ�ની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો આવી જોગવાઇઓની િવગતો નીચેના
ન�ુનામાં આપો.
ક્

િવષય /�ુદ્

�ુ જનતાની સહભાગીતા

જનતાની સહભાગીતા

�ુિન�સ્ચત કરવા�ુ જ�ર� છ?

મેળવવા માટ�ની વ્યવસ્

( હા/ના)
૧

િશક્

હા

�જલ્લા પંચાયત િશક્

૨

િશક્ષણ લગતા કાયર્

સિમિત છે . કારોબાર� તથા

૩

િવિવધ યોજનાઓ

સામાન્ય સભા અમલમા છ.

પ્રકર– ૬ (િનયમ સંગ્ર– ૫)
૬. �હ�ર તત
ં ્ર અથવા તેના િનયંત્રણ હ�ઠળની વ્ય�ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ 
સરકાર� દસ્તાવેજો િવશેની મા�હતી આપવા નીચેના ન�ુનાઓ ઉપયોગ કરશ. �યા આ દસ્તાવેજો ઉપલબ્
છે. તેવી જગ્યાઓ �વી ક� સ�ચવાલય કક, િનયામકની કચેર� કક્, અન્યનો પણ ઉલ્લેખ કર(અન્યો
લખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ)
ક્

૧

દસ્તાવેજ કક

દસ્તાવેજ�ુ નામ અને તેની એક

દસ્તાવેજ

નીચેની વ્ય�ક્

લીટ�માં ઓળખાણ

મેળવવાની કાયર્

પાસે છે ./ તેના

પધ્ધિ

િનયંત્રણમાં .

નાણાક�ય /

ખર�દ�ની મં�ુર� ગ્રાન્ટના �ુ

િવભાગમાં અર

�જલ્લા પ્રાથિ

યોજનાક�ય

મેળવલ
ે ભાવો

કરવાની િનયત ફ�

િશક્ષણાિધકાર

ભર� મેળવવાની

�જલ્લ્લા િશક

રહ�શે.

સિમિત �જલ્લા
પંચાયત અમર� લી

૨

વહ�વટ�

િનમ�ુકં કર� હોય, બઢતી કર�

િવભાગમાં અર

�જલ્લા પ્રાથિ

િનમ�ુકં ,

હોય, બદલી આપી હોય, િશસ્ત

કરવાની િનયત ફ�

િશક્ષણાિધકાર

બઢતી,બદલી,

િવષયક કાયર્વાહ� કર� હો

ભર� મેળવવાની

�જલ્લ્લા િશક

રહ�શે.

સિમિત �જલ્લા

િશસ્ત િવષયક
કામગીર�

પંચાયત અમર� લી

પ્રકર– ૬ (િનયમ સંગ્ર– ૭)
તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડર , પર�ષદ, સિમિતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ�ુ પ
૭. �હ�ર તંત્રને લગતા બો, પર�ષદો, સિમિતઓ અને અન્ય મંડળો �ગેની િવગતો નીચેના ન�ુનામાં આપ.
માન્ય પ્રાપ્ત સંસ્થા�ું નામ અને સરન

�જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� �જલ્લા િશક્ષણ સિમિ
પંચાયત અમર�લી
સરકાર�

માન્ય પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ::(બોડર , પ�રષદો, સિમિતઓ અને અન્ય
મંડળો)
માન્ય પ્રાપ્ત સંસ્થાનો �ુંકો પ::-

સમગ્ર �જલ્લાની પ્રાથિમક શાળાઓ�ુ િનયમન અને િ,

(સંસ્થાના વષ, ઉદ્દ/ �ુખ્ય પ્ર�ૃ)

િશક્ષણના વ્યાપ �ગેના પ, િશક્ષણ સેવ, શાળાઓની
�ુધારણ

માન્ય પ્રાપ્ત સંસ્થાની �ુ::- (સલાહ,

િનયંત્રણ અિધકાર�ની �ુિમ

સંચાલક, કાયર્કાર� અને અન)
માળ�ુ ં અને સભ્ય બંધાર
સંસ્થાના વડા

�જલ્લા િવકાસ અિધકાર� અમર�લી

�ુખ્ય કચેર� તથા શાખાઓ

�જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� �જલ્લા િશક્ષણ સિમિ
પંચાયત અમર�લી રાજ મહલ
� કમ્પાઉન-અમર�લી



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક, બી.આર.સી. ભવન �ચ�લ રોડ અમર�લી



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક, બી.આર.સી. ભવન બાબરા



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક, બી.આર.સી. ભવન લાઠ�



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક, બી.આર.સી. ભવન લીલીયા



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક,તા�ુકા પંચાયત – િશક્ષણ શાખ- ધાર�



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક,તા�ુકા પંચાયત – િશક્ષણ શાખ– �ફરાબાદ



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક,તા�ુકા પંચાયત – િશક્ષણ શાખ– ખાંભા



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક,તા�ુકા પંચાયત – િશક્ષણ શાખ– �ુ કા
ં વાવ



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક,તા�ુકા પંચાયત – િશક્ષણ શાખ– રા�ુ લા



તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર� ક,તા�ુકા પંચાયત – િશક્ષણ શાખ– સાવર�ુ ડ
ં લા



ગ્રામ્ય કક
ગ્રામ્ય કક્ષાએ દર�ક ગામની પ્રાથિમક
-

બેઠકોની સંખ્યા::-

-

�ુ જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શક� છે? ::-

-

�ુ બેઠકોની કાયર્વાહ� ન�ધ તૈયાર કરવામા આવે છ?::-

-

બેઠકોની કાયર્ન�ધ જનતાને ઉપલબ્ધ ? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ�ની પધ્ધિતની મા�હતી
આપો ::-

પ્રક-૮ (િનયમ સગ
ં ્-૭)
૮. સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�નાં નામ હોદા અને અન્ય  િવગત.
�હ�ર તંત્રનાં સરકાર� મા�હતી અિઘકા,મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર� અને િવભાગીય,કાયદાક�ય
(અપેલેટ) સતાિઘકાર� િવશેની મા�હતી નીચેનાં ન�ુનામાં આપો.
સરકાર� તંત્ર�ું ન.
મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર� :�જલ્લા કક્::ક્ર

નામ

હોદો

ફોન નંબર

ફ�કસ

સરના�ુ

૧

શ્રી .એમ �દવ

�.પ્.િશ.અમર� લી

૦૨૭૯૨૨૨૨૧૦૯

---

�જ.પ્.િશની કચેર� રાજમહ�લ
કમ્પ૨ઉન્ડ  અમર�લ

તા�ુકાકક્ષ
ક્ર


નામ

હોદો

ફોન નંબર

ફ�કસ

સરના�ુ


V[GPH[PNJ[

તા.પ્.િશ.અમર� લી

(02792)226455

---



HLPH[PV3[ZF

તા.પ્.િશ.લાઠ�

(02793)250859

---





lCGFA[G RF\J

તા.પ્.િશ.લીલીયા

(02793)236234

---





5LPH[PDC[TF

તા.પ્.િશ.બાબરા

(02791)234630

---





;]ZELA[G 5F30FZ .RFP

તા.પ્.િશ.બગસરા

(02796)220834

---





;]ZELA[G 5F30FZ

તા.પ્.િશ.�ુંકાવાવ

(02796)220834

---

 



5LPHLPJ[U0F

તા.પ્.િશ.ઘાર�

(02796)238229

---

          



ALPVFZPAFZ0

તા.પ્.િશ.ખાંભા

(02797)260976

---





D6LA[G UFDLT

તા.પ્.િશ.રા�ુલા

(02794)223492

---

       



V[RP0LPJF-[Z

તા.પ્.િશ.�.બાદ

(02794)246479

---

 



;MGLIFA[G SM80LIF

તા.પ્.િશ.સા.�ું

(02845)225811

---

 સી સા,�ુ ં.

ગ્રા2કક્ષ::ગ્રા2કક્ષા દર�ક પ્રાથિમક શાળાનાં આચાયર્શ્રીને સરકાર� મા�હતી અિઘકાર� તર�ક�ની િ
આ૫વામાં આવલ
ે છે.

પ્રક-૮ (િનયમ સગ
ં ્-૭)

૮. સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�નાં નામ હોદા અને અન્યી િવગત.
�હ�ર તંત્રનાં સરકાર� મા�હતી અિઘકા,મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર� અને િવભાગીય,કાયદાક�ય
(અપેલેટ) સતાિઘકાર� િવશેની મા�હતી નીચેનાં ન�ુનામાં આપો.
સરકાર� તંત્ર�ું ન.
મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર� :�જલ્લા કક્::ક્ર

નામ

હોદો

ફોન નંબર

ફ�કસ

સરના�ુ

૧

શ્રી.�.અઘેરા

ઇચા.ના.�.પ્.િશ.

૦૨૭૯૨૨૨૨૧૦૯

---

�જ.પ્.િશની કચેર� રાજમહ�લ
કમ્પ૨ઉન્ડા અમર�લ

તા�ુકાકક્ષ
ક્ર


નામ

હોદો

ફોન નંબર

ફ�કસ

સરના�ુ

EFJ[XEF. 58[,

ALPVFZP;LPVDZ[,L

(02792)226455

---

ALPVFZP;LPVDZ[,L



;,LDEF. ,MCMIF

ALPVFZP;LP,F9L

(02793)250859

---

ALPVFZP;LP,F9L





ALPVFZP;LP,L,LIF

(02793)236234

---

ALPVFZP;LP,L,LIF





ALPVFZP;LPAFAZF

(02791)234630

---

ALPVFZP;LPAFAZF



EFJ[XEF. UM\0,LIF

ALPVFZP;LPS]\SFJFJ

(02796)220834

---

ALPVFZP;LPAU;ZF



ALPVFZP;LPAU;ZF

(02796)220834

---

ALPVFZP;LPAU;ZF



ALPVFZP;LPWFZL

(02796)238229

---

TFP5\RFITvS]\SFJFJ



ALPVFZP;LPBF\EF

(02797)260976

---

ALPVFZP;LPBF\EF



ALPVFZP;LPZFH],F

(02794)223492

---

ALPVFZP;LPZFH],F



ALPVFZP;LPHFPAFN

(02794)246479

---

ALPVFZP;LPHFPAFN

ALPVFZP;LP;FPS]\0,F

(02845)225811

---

TFP5\RFITv;FPS]\0,F



GZ[gN=EF. HMXL

ગ્રા2કક્ષ::ગ્રા2કક્ષા મદદનીશ મા�હતી અિઘકાર�ની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ ન.

પ્રકર-૮ (િનયમ સગ
ં ્-૭)

૮. સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�નાં નામ હોદા અને અન્યમ િવગત
.
�હ�ર તંત્રનાં સરકાર� મા�હતી અિઘકા,મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર� અને િવભાગીય,કાયદાક�ય
(અપેલેટ) સતાિઘકાર� િવશેની મા�હતી નીચેનાં ન�ુનામાં આપો.
સરકાર� તંત્ર�ું ન.
િવભાગીય અ◌ેપેલેટ (કાયદા) સતાિઘકાર�

ક્

નામ

હોદો

ફોન નંબર

ફ�કસ

ઇ મેલ

સરના�ુ ં

૧

માન.શ્ર

�લ્લા◌ે

૦૨૭૯૨

૦૨૭૯૨૨૨૩૪૯૨

�લ્લj

યોગેશ

િવકાસ

૨૨૨૩૧૩

ddoamr@gujarat.gov.in

િનર�ુડ�(IAS)

અિઘકાર�

પંચાયત
કચેર�
સ્ટ�ીશન રોડ
અમર�લી

પ્રક-૯
િનણર્ય લેવાની પ્રક્ર�યામાં અ�ુસરવાની૫ઘ્ઘનિ
.
૯.૧ �ુદા �ુદા �ુદા �ગે િનણર્ય લેવા માટ� કઇ કાયર૫ઘ્ઘેિત અ�ુસરવામાં આવે છે?
(સ�ચવાલય િનયમ સંગ્)
�ુદા �ુદા �ુદા �ગે િનણર્ય લેવા માટ� કામકાજનાં� ્ િનયમોનાં િનયમ સંગ્રહ.અ◌ેસ.આર./પંચાયત ઘારો
અન્વ યે અ�ુસરવામાં આવે છ.
૯.ર અગત્ય ની બાબતો માટ� કોઇ ખાસ િનણર્ય લેવા માટ� દસ્તા વેજ ક. ૫ઘ્ઘાિતઅ◌ો ઠરાવેલી કાયર
૫ઘ્ઘદિતઅ◌/િનયમ મા૫દં ડ/િનયમો કયાં કયાં સ્તેર� િવચારવામાં આવે છ.
�જલ્લાઘ પ્રાથિમક િશક્ષણાિઘકાર�શ્રી અન/ િવકાસ અિઘકાર�શ્રીનાં સ્ત ર� િવચારવામાં આવે.
૯.૩ િનણર્યને જનતા �ુઘી૫હોચાડવાની કઇ વ્યલવસ્થાર છ?
�જલ્લાઅ પ્રાથિમક િશક્ષણાિઘકાર�શ્રી અને �જલ્લા  િવકાસ અિઘકાર�શ્રીનાં સ્તાર� િવચારવ.
૯.૪ િનણર્ય લેવાની પ્રક્ર�યામાં �નાં મંતવ્યો  લેવાનાર છે તે અિઘ
�જલ્લાલ પ્રાથિમક િશક્ષણાિઘકાર�શ્રી અને �જલ્લાવ િવકાસ અ
૯.૫ િનણર્ય લેનાર �િતમ સતાિઘકાર� કોણ છે?
�જલ્લાલ િવકાસ અિઘકાર�શ્
� સતાિઘકાર� દવારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે તેની મા�હતી અલગ
૯.૬ � અગત્યકની બાબતો ૫ર �હર
ર�તે નીચેનાં ન�ુનામાં આપો.
ક્

િવગત

૧

�ના ૫ર િનણર્ય લેવાનાર છે તે િવષ

િશક્ષક િનમ�ુંક બદલી િશ

ર

માગર્દશર્ક �ુચન �દશા િનદ�શ જો કોઇ હોય ત

િનયમા�ુસાર

૩

અમલની પ્રક્ર

િનયમા�ુસાર

૪

િનણર્ય લેવાની કાયર્વાહ� સંકળાયેલ અિઘકાર�નો હો

�જ.પ્.િશ.અિઘકાર�

૫

ઉ૫ર જણાયલ
ે અિઘકાર�નાં સં૫કર ્ �ગેની મા�હતી

૦૨૭૯૨૨૨૨૧૦૯

૬

જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો કયાં અને ક�વી ર�તે

�જ.પ્.િશ. ટ્ર�બ્�ુીનલ પ્રાથિમક

અપીલ કરવી.

િનયામક િશક્ષણ િવભ.

પ્રકર-૧૦
અિઘકાર� અને કમર્ચાર�ની મા�હતી �ુસ્તીકક(ડ�ર� કટર�)
૧૦.૧ નીચેના ન�ુનામાં �લ્લારવાર મા�હતી આપ.
ક્

નામ

હોદો

STD કોડ

ફોન નંબર
કચેર�



;LPV[DPHFNJ

�.પ્.િશ.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



AMZLRF CQF"NEF. H[P

િસ.કા.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



DSJF6F WL~EF. V[GP

િસ.કા.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



C0LIF WL~EF. HP

�ુ.કા.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



DC[TF 5Z[XEF. V[GP

�ુ.કા.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



58[, ZMXGLA[G 0LP

�ુ.કા.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



5\0IF DGLQFFA[G JLP

�ુ.કા.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



X[B .SAF,EF. V[P

ડ્રાય

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯



;M,\SL GLTFA[G V[DP

૫ટાવાળા

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૦૯

ફ�કસ
ઘર

સરના�ુ

પ્રક-૧૧ (િનયમ સગ
ં ્-૧૦)

િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર ્ �ુજબ મહ�નતાણાની૫ઘ્ઘાિત સ�હત દર�ક અિઘકાર� અને કમર્ચાર�ને મ ળ�ુ
માિસક મહ�નતા� ંુ
૧૧.૧ નીચેના ન�ુનામાં મા�હતી આપો.
ક્

નામ

હોદો

માિસક મહ�નતા�ુ ં

વળતર ભથ્�ુત

િવનીયમમાં જણાવ્યા◌ુ �ુજબ
મહ�નતા�ુ ં નકક� કરવાની
કાયર્૫ઘ્ઘનિ

--

--

47600

--

--

િસ.કા.

43500

--

--

C0LIF WL~EF. HP

�ુ.કા.

19950

--

--



DC[TF 5Z[XEF.
V[GP

�ુ.કા.

41000

--

--



58[, ZMXGLA[G 0LP

�ુ.કા.

19900

--

--



5\0IF DGLQFFA[G JLP

�ુ.કા.

19950

--

--



X[B .SAF,EF. V[P

ડ્રાય

38600

--

--



;M,\SL GLTFA[G
V[DP

૫ટાવાળા

17700

--

--



;LPV[DPHFNJ

�.પ્.િશ.



AMZLRF CQF"NEF.
H[P
DSJF6F WL~EF.
V[GP

િસ.કા.





પ્રક-૧ર (િનયમ સગ
ં ્-૧૧)

પ્રત્યેાક સંસ્થા ને ફાળવાયેલ �૫ત્
ુ ીત ખચર્ અને કર�લ �ુકવણી અને અહ�વાલોની િવગતો િવકાસ િનમાર્ણ અને તકનીક
તમામ યોજના �ચ
કાય� �ગે જવાબદાર �હ�ર તંત્ર મા.
૧૨.૧ �ુદ� �ુદ� યોજના અન્.યે �ુદ� �ુદ� પ્ર�ૃિત માટ� �દા૫ત્રની િવગ.
મા�હતી નીચેના ન�ુનામાં આપો.
ક્

યોજના�ુ ં

પ્ર�ૃિ

નામ

પ્ર�ૃિત શ પ્ર�ૃિતના
કયાર ્ની

�તની

તાર�ખ

�દા�લ
તાર�ખ

�ુચીત

મં�ુર

�ટ� કર�લ/

છેલ્લા્

રકમ

થયલ
ે

�ુકવલ
ે

વષર્�ું

રકમ

રકમ

ખર� ખર

(હપ્તામની

ખચર

સંખ્યા)
૧

શાળા

શાળામાં

૨૦૦૧ થી

પ્રવેશોત્ પ્રવેશોત્

સરકાર�શ્ર
નકક� કર�
ત્યાંક �ુઘ

ર

૩

૪

૨૦૦૧ થી

પે.સેન્�ુર

સ્પ ઘાર

કક્ષા રમ

નકક� કર�

ગમત

ત્યાંક �ુઘ

પ્.શાળાનાં

પ્રાથિમ

૨૦૦૧ થી

નકક� કર�

બોક્

ત્યાંક �ુઘ

સ્વાચ્છસત

શાળા

સં�ુલ

સ્વાચ્છવત

૨૦૦૪ થી

સાઘન

ત્યાંક �ુઘ
સરકાર�શ્ર

પ્.શાળામાં

નકક� કર�
ત્યાંક �ુઘ

વઘારવી.

૭

સરકાર�શ્ર
નકક� કર�

સહાય ક�ન્દ� �ુિવઘા
૬

સરકાર�શ્ર

ફસ્ડ  અ◌ેઇડ સારવાર

�ળવણી
૫

સરકાર�શ્ર

રમત ગમત

૨૦૦૧ થી

સરકાર�શ્ર

શ્રેષ્ઠ� શા

શ્રેષ્

અ◌ેવોડર ્

શાળાને

નકક� કર�

ઇનામ

ત્યાંક �ુઘ

િવદ્યાલ�મી◌ બાલીકાને
બોન્ડા

પ્રોત્સા

૨૦૦૨ થી

સરકાર�શ્ર
નકક� કર�
ત્યાંક �ુઘ

૮

SSA

ભોિતક
�ુિવઘા
વઘારવી

૯

િવદ્યા૫

િવદ્યાથ�ન

યોજના

�ૃત્�ુર બાદ

૨૦૦૦ થી

િવમો
૧૦
૧૧

કોમ્�ુ� ��ટર

શાળાને

દાન

કોમ્�ુ ��ટર

૨૦૦૩ થી

િવજ્ઞા
મેળો

અન્યઞ �હ�ર તંત્ર મ.

ક્ર

સદર

�ુ�ચત

મં�ુર થયેલ �દાજ
૫ત્

�ુલ ખચર

�કરણ -૧૩
સહાયકી કાયર્�મો ના અમલ અંગેની પધ્ધ.
૧૩.૧ નીચેના નમુના મુજબ માિહતી આપો.
કાયર્�મ/ યોજનાનું નામ. 
કાયર્�મ/ યોજનાનો સમયગાળો:- 
કાયર્�મ નો ઉદેશ:- 
કાયર્�મ ના ભૌિતક અને નાણાકીય લ�યાંકો(છેલ્લા વષર્ માટ) 
લાભાથ� ની પા�તા. 
લાભ અંગેની પૂવ્
ર જ�રીયાત. 
કાયર્�મ નો લાભ લેવાની પધ્ધ. 
પા�તા નક્કી કરવા ં
અ ેની માિહતી
ગ
.
કાયર્�મમાં આપેલ લાભની િવગત. ( સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાં આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાર્વ.
સહાયકી િવતરણ ની કાયર્ પધ્ધ. 
અર� ક્યાં કરવી કે અર� કરવા માટે કચેરીમાં કોનો સંપકર્ કર. 
અર� ફી (લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
અન્ય ફી(લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
અર� પ�ક નો નમુનો ( લાગુ પડતુ હોય તો જો સાદા કાગળ પર અર� કરી હોય તો અરજદારે અર�માં શું શું
દશાર્વ્યુ તેનો ઉલ્લેખ ક. 
િબડાણોની યાદી ( �માણપ�ો / દસ્તાવેજો) 
િબડાણોનો નમુનો 
���યાને લગતી સમસ્યાઓ અંગે ક્યાં સંપકર્ ક. 
ઉપલબ્ધ િનિધની િવગત. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

( િજલ્લા કક, ધટક કક્ષા વગેરે જેવા િવિવધ સ્તર)
નીચેના નમુનામાં લાભાથ�ઓની યાદી.

•

�મ



લાભાથ�નુ

સહાયકી

માતા-

પસંદગીના

નામ

ની રકમ

િપતા

માપંદડ

વાલી
-

-

-

-

-

આવી કોઈ યોજના ( સહાયકી કાયર્�મ) અમલમાં નથી.



સરમાનું
િજલ્લ

શહેર

ગામ

ધર નં.

-

-

-

-

�કરણ – ૧૪ ( િનયમ સં�હ -૧૩ )
તેણે આપેલ રાહતો, પરમીટ કે અિધકૂિત મેળવનારની િવગતો.
નીચેના નમુના મુજબ માિહતી આપો.
•

કાયર્�મ નું ના.

•

�કરણ ( રાહતો, પરમીટ કે અિધકૂિત )

•
•
•
•
•
•

ઉદેશ.
નક્કી કરેલ લ�યાંક(છે લ્લા વષર્ માટ)
પા�તા
પા�તા માટે માપદંડો
પૂવ્ 
ર જ�રીયાત.
લાભ મેળવવાની પધ્ધિ.

•

રાહતો, પરમીટ કે અિધકૂિત ની સમય મયાર્દ.

•
•
•
•

અર� ફી. (લાગુ પડતુ હોય ત્યાં )
અર� નો નમુના ( લાગ પડતુ હોય ત્યાં)
િબડાણ ની યાદી. ( �માણ પ�ો / દસ્તાવેજ)
િબડાણ નો નમુનો.


�મ

લાભાથ�નુ

સહાયકી

માતા-

પસંદગીના

નામ

ની રકમ

િપતા

માપંદડ

વાલી
-

-

-

-

-


રાહત માટે નીચેની માિહતી પણ આપવી. 
•

આપેલ લાભની િવગત.
આવી કોઈ યોજના અમલમાં નથી. 

•

લાભોનુ િવતરણ.



સરમાનું
િજલ્લ

શહેર

ગામ

ધર નં.

-

-

-

-

�કરણ -૧૫ ( િનયમ સં�હ -૧૪ )
કાય� કરવા માટે નક્કી કરેલ ધોરણ.
૧૫.૧ િવિવધ �વૂિતઓ / કાયર્�મો હાથ ધરવા માટે િવભાગે નક્કી કરેલ ધોરણોની િવગતો આ.

સરકાર�ીના િનયમો મુજબ ભરતી, બદલી તેમજ અન્ય કાયર્વાહીઓ કરવામાં આવે .

�કરણ -૧૬ ( િનયમ સં�હ -૧૫ )
િવ��ં �પે ઉપલબ્ધ િવિવધ યોજનાઓની માિહતીની િવગતો આપ.

આવી કોઈ યોજના અમલમાં નથી.
�કરણ -૧૭ ( િનયમ સં�હ -૧૬ )
માિહતી મેળવવા માટે નાગ�રકો ને ઉપલબ્ધ સવલતોની િવગત.

૧૭.૧ લોકોને માિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવેલ સાધનો,

પધ્ધિતઓ તથા સવલતો જેવીક,

માિહતી અિધકારીઃ�ામ્ય કક્- આચાયર્
તાલુકા કક્ષ- તાલુકા �ાથિમક િશક્ષણાિધકાર
િજલ્લા કક્- િજ.�ા.િશ. અમરેલી

ઉપરોક્ત માિહતી અિધકારી�ીને માિહતી મેળવવા માટે અર કય�થી તેમજ િનયત ફી ભય�થી જ�રી માિહતી પુરી પાડવામાં આવે છ.

�કરણ -૧૭ ( િનયમ સં�હ -૧૬ )
અન્ય ઉપયોગી માિહત.
૧૮.૧ લોકો દ્વારા પુછાતા ��નો અને તેના જવાબ.
૧૮.૨ માિહતી મેળવવા અંગે.
•
•
•
•


અર પ�ક ( સંદભર્ માટે ભરેલા અર પ�કની નકલ)
ફી
માિહતી મેળવવા માટે ની અર કઈ રીતે કરવી કેટલીક �ટપ્પણી
માિહતી આપવાનો ઈન્કાર કરવામાં આવે તેવા વખતે નાગ�રકના અિધકાર અને અપીલ કરવાની કાયર્વા.

૧૮.૩ �હેર તં� દ્વારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમાં
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

તાલીમ કાયર્�મ નું નામ અને તેનું સંિક્ષપ્તમાં . 
તાલીમ કાયર્�મ/ યોજનનાની મુદત 
તાલીમનો ઉદેશ. 
ભૌિતક અને નાણાકીય લ�યાકં ો ( છે લ્લુ વષર) 
તાલીમ માટેની પા�તા 
તાલીમ માટેની પુવ્ 
ર જ��રયાતો( જો કોઈ હોય તો ) 
નાણાકીય તેમજ અન્ય �કારની સહાય( જો કોઈ હોય તો ) 
સહાયની િવગત ( નાણાકીય સહાયની રકમ જો કોઈ હોય તો જણાવો ) 
સહાય આપવાની પધ્ધિત
અર કરવા માટે સંપકર્ માિહતી
અર ફી ( લાગુ પડતું હોય ત્યા) 
અન્ય ફી( લાગુ પડતું હોય ત્યા) 
અર� ફોમર્( જો અર સારા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે પુરે પાડૅવાની િવગતો જણાવવી )
બીડાણ / દસ્તાવેજો નો નમુન. 
અર કરવાની પધ્ધિ. 
પસંદગીની કાયર્ પધ્ધ. 
તાલીમ કાયર્�મ નુ સમય પ�ક( જો ઉપલબ્ધ હોય તો) 
તાલીમના સમય પ�ક અથ� તાલીમાથ�ને �ણ કરવાની પધ્ધિ. 
તાલીમ કાયર્�મ અંગે લોકોની �ગ�ક્તા લાવવા માટે �હેર તં�એ કરવાની વ્યવ. 

•

િજલ્લા કક, ધટક કક્ષા એમ િવિવધ સ્તરે તાલીમ કાયર્�મ ના િહતાિધકારીઓની . 


૧૮.૪ િનયમ સં�હ -૧૩ માં સમાિવ� ન કરાયેલ હોય તેવા �હેર તં�એ આપવાના �માણપ�ો, ના – વાધા �માણપ�
•

�માણપ� અને ના – વાંધા �માણપ�ના નામ અને િવવરણ

•
•

અર કરવાની પા�તા
અર કરવા માટેની સંપકર્ માિહત.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


અર ફી ( લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
અન્ય ફી( લાગુ પડતું હોય ત્યાં)
અર� ફોમર્( જો અર સારા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે પુરે પાડૅવાની િવગતો જણાવવી )
બીડાણ / દસ્તાવેજોની યાદી
બીડાણ / દસ્તાવેજો નો નમુન. 
અર કરવાની પધ્ધિ. 
અર મલ્યા પછી �હેર તં� માં થનાર ���ય.
�માણપ� આપવામાં સામાન્ય રીતે લાગતો સમય
�માણપ�નો કાયદેસરનો સમયગાળો 
નવીનીકરણ માટેની ��ીયા ( જો હોય તો )


૧૮.૫ નોધણી ���યા અંગે. 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ઉદેશ.
નોધણી માટેની પા�તા
પુવ્ 
ર જ�રીયાતો( જો હોય તો )
અર કરવા માટેની સંપકર્ માિહતી
અર ફી ( લાગુ પડતું હોય ત્યાં )
અન્ય ફી લાગુ પડતું હોય ત્યા)
અર� ફોમર્(જો અર સારા કાગળ પર કરવામાં આવી હોય તો અરજદારે પુરે પાડૅવાની િવગતો જણાવવી )
બીડાણ / દસ્તાવેજોની યાદી
બીડાણ / દસ્તાવેજો નો નમુન. 
અર કરવાની પધ્ધિ. 
અર મલ્યા પછી �હેર તં� માં થનાર ���ય.
ન�ધણીની કાયદેસરનો ગાળો ( જો લાગુ પડતું હોય તો )
નવીનીકરણ માટેની ��ીયા ( જો હોય તો )


૧૮.૬ �હરે તં�ે કર ઉધરાવવા અંગે ( મ્યુિનિસપલ કોપોરેશન વ્યવસાય વે, મનોરંજન વેરો વગેરે . )
•
•
•
•

વેરાનું નામ અને િવિવરણ
વેરો લેવાનો હેતું
કર િનધાર્રણ માટેની કાયર્વાહી અને માપદં
મોટા કસુરદારોની યાદી.

