યાજમ યીક્ષા ફોડડ , ગુ.યા., ભદાલાદ
વંધનુ ં અલેદનત્ર ( ભેભોયે ન્ડભ)

(૧)

વંસ્થાનુ ં નાભ યાજમ યીક્ષા ફોડડ યશેળે. ( શલે છી તે એવ.આ.ફી.ના નાભે ઓખાળે.)

(ય)

વંસ્થાની યજીસ્ટડડ કચેયી ભદાલાદ થલા ગુજયાત યાજમ વયકાય શળક્ષણ શલબાગ ધ્લાયા
જમાં નકકી કયલાભાં અલે તમાં યશેળે.
ુરું વયનામુ:ં - યાજમ યીક્ષા ફોડડ ,
દદલ્શી ચકરા,
ભદાલાદ – ૩૮૦૦૦૧.

(૩)

કામડ શલસ્તાયઃ- વભગ્ર ગુજયાત યાજમ

(૪)

શેત ુઓઃ- યાજમ યીક્ષા ફોડડ ના શેત ુઓ નીચે મુજફના યશેળે.
()

યાજમ યીક્ષા ફોડડ શળક્ષણ ખાતા શેઠની સ્લામત્ત વંસ્થા તયીકે કામડ કયળે. જે નીચેની
યીક્ષાઓનુ ં વંચારન કયળે.
(૧)

ુલડ પ્રાથશભક તારીભી શળક્ષકો ભાટે ના ભ્માવક્રભની પ્રી.ી.ટી.વી. યીક્ષા.

(ય)

યાજમના તારીભી પ્રાથશભક શળક્ષકો ભાટેના ભ્માવક્રભની ી.ટી.વી.ની
યીક્ષા.

(૩)

કાયકીદી ઘડતયના ભ્માવક્રભ જેલા કે ચચત્ર શલમની એચરભેન્ટયી ને
ઇન્ટયભીડીએટ ગ્રેડની યીક્ષા.

(૪)

વ્મલવાશમક ભ્માવક્રભો જેભાં ડીપ્રોભા ગૃશ શલજ્ઞાન, ફેન્કીંગ, નામુ ને
દપઝીમોથેયાીને રગતી યીક્ષાઓ.

()

ળાયીદયક શળક્ષણના ભ્માવક્રભો વી.ી.એડ. ને ડી.ી.એડ.ની યીક્ષાઓ.

(૬)

ડીપ્રોભા આન ફેઝીક એજયુકેળનની યીક્ષા.

(૭)

શળક્ષણ ખાતાના કામડ વંચારન ભાટે સુધાયણા ને નલીનીકયણને રગતી
યીક્ષાઓ.

(૮)

ફાકોભાં પ્રાકૃશતક વભજ ને મુલ્મલધડન ભાટે ની ઈચ્ચ કરાઓને રગતી
યીક્ષાઓ.

શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬

Page 1

(૯)

રશ્કયી

બયતી

તેભજ

એન.ટી.એવ.ભાં

જલા

ભાટે ની

યાષ્ટ્રીમ

કક્ષાની

અય.અઆ.એભ.વી. યીક્ષા.
(૧૦) પ્રાથશભક ને ભાધ્મશભક શલદ્યાથીઓ ભાટે ની શળષ્ટ્મવ ૃશત્તઓને રગતી યીક્ષા.
(૧૧) વંસ્કૃત ાઠળાાના ભ્માવક્રભો જેભાં પ્રથભા, ભધ્મભા ને ળાસ્ત્રી અચામડને
રગતી યીક્ષાઓ.
(૧ય) અ શવલામ યીક્ષા ફોડડ ધ્લાયા થલા વયકાય ધ્લાયા જે કોઆ યીક્ષાઓનુ ં
વંચારન કયલાનુ ં કશેલાભાં અલે તે તભાભ યીક્ષાઓ.
(ફ)

શળક્ષણને રગતી નીશતઓ ને ભ્માવક્રભના ભરીકયણ ભાટે વભગ્ર યાજમભાં

ચરાલતા

કામડક્રભો ને તે વંફધ
ં ે રેલાતી યીક્ષાઓભાં ભાગડદળડક ને ભ ૂશભકાનુ ં કામડ એવ.આ.ફી. ધ્લાયા
થળે.
(ક)

તભાભ યીક્ષાઓની ઈચ્ચ ગુણલત્તા ને તેના ઈચ્ચ ધોયણો જાલલા ભાટે અધુશનકયણ તેભજ
લશીલટી ફાફતોના કામડ શાથ ય રેળે. જેભાં,
(૧)

દયે ક યીક્ષાઓનું કોમ્પપ્યુટીકયણ.

(ય)

પ્રભાણત્રો ને ગુણત્રોનુ ં રેભીનેળન.

(૩)

મુલ્માંકનકાય ાવે શલદ્યાથીની ઓખ ગુપ્ત યાખલા ભાટે ફાયકોડીંગ કામડ.

(૪)

યીક્ષાની ગુપ્તતા ને શલશ્વવનીમતા જાલલા ભાટે ના ગરાંઓ બયલા.

()

દયે ક યીક્ષાનુ ં યીક્ષણ કામડ ભધ્મસ્થ મુલ્માંકન ધ્લાયા કયલાની જલાફદાયી.

(૬)

કોમ્પપ્યુટયને રગતાં શાડડ લય
ે ને વોપટલેય વંફધ
ં ી ફાફતો.

ુ ાય ાડલા યાજમ યીક્ષા ફોડડ ના કામો નીચે મુજફના યશેળે.
ઈયના શેતઓ
(૧)

અ શેત ુઓ ાય ાડલા ભાટે યાજમ યીક્ષા ફોડડ યાજમના શળક્ષણ ખાતા વાથે, શલશ્વશલદ્યારમ કે
ન્મ કોઆ વંસ્થા વાથે વશકાય ને સુભેથી કામડ કયળે.

(ય)

અ શેત ુઓને વબાનણે લગી યશેલા ભાટે યાજમભાં જરૂય જણામ તમાં વંસ્થાઓ ળરૂ કયલી
થલા તેન ું વંચારન કયવુ.ં

(૩)

એવ.આ.ફી. ધ્લાયા વંચાચરત તભાભ યીક્ષાઓ ફાફતે સ્લચ્છ, પ્રશતબાળાી વંસ્થા તયીકે કામડ
કયળે.

(૪)

શળક્ષણ ખાતા ધ્લાયા કે ન્મ કોઆ ળૈક્ષચણક વંસ્થાઓ ધ્લાયા રેલાતી યીક્ષાઓનું વંચારન જો
એવ.આ.ફી. ધ્લાયા થતુ ં શોઆ તો તેભાં વશામક ને ભાગડદળડકની ભ ૂશભકા બજલળે.
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()

એવ.આ.ફી.ને ઈમોગી એલી કોઆણ બેટ-ફક્ષીવો કે ન્મ કોઆ ચર કે ચર વંશત ભી
શોમ તેની વાય-વંબા વંસ્થા ધ્લાયા થળે. કોઆ ચર કે ચર વંશત કે જે વંસ્થાએ ખયીદી શળે
કે બાડાેટે રીધી શોમ તેના ફાંધકાભ કે વાય-વંબા અ વંસ્થા ધ્લાયા થળે.

(૬)

ુ ને ાય ાડલા ભાટે વંસ્થાની લશીલટી ાંખ લખતો
ઈયનાં અટીકર -૪ ભાં ામેરા શેતઓ
લખત શનણડમો કયળે ને તેને રગતાં ગરાઓ બયળે.

(૭)

ળૈક્ષચણક, લશીલટી, નાણાકીમ કે ટે કનીકર ફાફતો ભાટે શનભણ ૂકો ઈબી કયલી ને ધાયાધોયણ
મુજફ એવ.આ.ફી. ધ્લાયા ગાયો ચુકલલા.

(૮)

એવ.આ.ફી. તેના વંચારન ભાટે શનમભો ને શધશનમભો ફનાલળે. લખતો લખત ઈભેયણ
કયળે, સુધાયળે થલા યદ કયળે.

(૯)

ુ ને સુવગ
એવ.આ.ફી.ના શેતઓ
ં ત શોમ તે ભાટે કોઆણ વંસ્થાને નાણાકીમ વગલડ ુયી ાડલી
તે ભાટે રોન રેલાની અલશ્મકતા ઈબી થામ તો રોન રેલી, કોઆ રસ્ટ ાવેથી અશથિક નુદાન
થલા દાન સ્લરૂે નાણા ભેલલા.

(૧૦) ફોડડ ના ખચડ ભાટે તેભજ ન્મ ફાફતો ભાટે અંદાજત્ર તૈમાય કયવુ.ં
(૧૧) લાશિક શેલાર ને દશવાફો તૈમાય કયલા.
(૧ય) એવ.આ.ફી. ના નેજા શેઠ જરૂય જણામ તમાં નાણાકીમ યોકાણો કયલા તેભજ તેના ભાગડદળડન
શેઠ અલા યોકાણોને તફદીર કયલા થલા લેચાણ થે મુકલા.
(૧૩) એવ.આ.ફી.ના શેત ુઓને ફય રાલલા ચર કે ચર વંશત બાડા ટેૃ રેલી, ખયીદલી ને તેની
જાલણી કયલી.
(૧૪) ળૈક્ષચણક ભાગડદળડન ભાટે વંફશં ધત ળાાઓની થલા કચેયીઓની મુરાકાત રેલી.
(૧) યીક્ષાઓની ગુણલત્તા ને સુધાયણા ભાટે ગુજયાત યાજમ વયકાય વાથે વંમોજન કયવુ.ં
(૧૬) ળૈક્ષચણક વંસ્થાઓ, સ્લૈચ્ચ્છક વંગઠનો કે શળક્ષક વંઘો વાથે વદક્રમ બાગીદાયી કયલી ને તેભને
ળૈક્ષચણક કે અશથિક ભદદ ુયી ાડલી.
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ુ ફ છે .
લશીલટ (લશીલટી ભાખ)ુ લશીલટી ભાખાને આધધન યશીને એવ.ઇ.ફી. જે લશીલટી ફાફતોન ુંુ ધનમુંત્રણ કયળે, વભ્મો નીચે મજ
ક્રભ

નાભ

વયનામુું

ઉંભય

શોદૃ ો

વ્મલવામ

૧.

શ્રી એર.એન.એવ. મુકુન્દન

મુખ્મ વચચલશ્રીની કચેયી, ગુજયાત વયકાય, બ્રોક નં.૧, ગાંધીનગય.

૫૭

મુખ્મ વચચલ,

વયકાયી વેલા

ગુજયાત વયકાય
૨.

શ્રી સુધીય ભાંકડ

શધક મુખ્મ વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ, બ્રોક નં., વાતભો ભા, વચચલારમ,

૫૧

ગાંધીનગય.

શધક મુખ્મ વચચલ, શળક્ષણ

વયકાયી વેલા

શલબાગ, ગુજયાત વયકાય

૩.

શ્રી તન યે

કશભળનય ળાાઓ, બ્રોક નં.૧૨, ફીજો ભા, ડાડ .જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાંધીનગય.

૪૨

કશભળનય, ળાાઓ

વયકાયી વેલા

૪.

શ્રી ગગનશવિંઘ યભાય

શધક મુખ્મ વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ, બ્રોક નં., વાતભો ભા, વચચલારમ,

૫૫

શધક મુખ્મ વચચલ, શળક્ષણ

વયકાયી વેલા

ગાંધીનગય.

શલબાગ, ગુજયાત વયકાય

૫.

શ્રી સુળીર શત્રલેદી

નામફ વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ, બ્રોક નં., વાતભો ભા, વચચલારમ, ગાંધીનગય.

૫૬

નામફ વચચલ

વયકાયી વેલા

૬.

શ્રી એભ.એવ. ચૌશાણ

ધ્મક્ષ, યાજમ યીક્ષા ફોડડ , અય.વી. શાઆસ્કુ ર કમ્પાઈન્ડ, દદલ્શી ચકરા,

૫૫

ધ્મક્ષ, એવ.આ.ફી.

વયકાયી વેલા

૫૬

શનમાભક

વયકાયી વેલા

ભદાલાદ-૦૧
૭.

શ્રી ી.લી. ટે ર

પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક, બ્રોક નં.૧ય, શેરો ભા, ડાડ .જીલયાજ ભશેતા બલન,
ગાંધીનગય.

૮.

શ્રી અય.કે. ચૌધયી

શનમાભક, ગુજયાત શળક્ષણ ને તારીભ વંળોધન કે ન્ર, વેકટય-ય૧, ગાંધીનગય

૫૧

શનમાભક

વયકાયી વેલા

૯.

શ્રી વંજમનંદન

શનમાભક, જજલ્રા પ્રાથશભક કામડક્રભ યાજમ પ્રકલ્, ગાંધીનગય.

૪૫

શનમાભક

વયકાયી વેલા

૧૦.

શ્રી અઆ.એભ. ટે ર

શનમાભક, ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફોડડ , વેકટય-૧૦, ગાંધીનગય.

૫૪

યીક્ષા શનમાભક

વયકાયી વેલા

૧૧.

શ્રી અય.વી. યાલર

શનમાભક, ળાા ાઠમ ુસ્તક ભંડ, ગાંધીનગય

૫૧

શનમાભક

વયકાયી વેલા

૧૨.

શ્રી જે.વી. ચૌધયી

ક્ષેત્રીમ વરાશકાય, એન.વી.આ.અય.ટી., ભદાલાદ

૫૭

ક્ષેત્રીમ વરાશકાય

વયકાયી વેલા

૧૩.

શ્રી લી.ી. ધાભેજા

વચચલ, યાજમ યીક્ષા ફોડડ , અય.વી. શાઆસ્કુ ર કમ્પાઈન્ડ,

૪૮

વચચલ

વયકાયી વેલા

દદલ્શી ચકરા, ભદાલાદ.
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અનક્રુ ભ

શોદૃો

નાભ

૧.

શ્રી એર.એન.એવ. મુકુન્દન

મુખ્મ વચચલ

૨.

શ્રી સુધીય ભાંકડ

શધક મુખ્મ વચચલ,

વશી

શળક્ષણ શલબાગ,
૩.

શ્રી તન યે

કશભળનય, ળાાઓ

૪.

શ્રી ગગનશવિંઘ યભાય

શધક વચચલ,
શળક્ષણ શલબાગ

૫.

શ્રી સુળીર શત્રલેદી

નામફ વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ

૬.

શ્રી ી.લી. ટેર

પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક

૭.

શ્રી અય.કે. ચૌધયી

શનમાભકશ્રી, શળક્ષણ તારીભ ને
વંળોધન દયદ ગુજયાત

૮.

શ્રી વંજમનંદન

એવ.ી.ડી.ડી.ી. આ.ી.

૯.

શ્રી અઆ.એભ. ટેર

યીક્ષા શનમાભક
ગુજયાત ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફોડડ

૧૦.

શ્રી અય.વી. યાલર

યાજમ ળાા ાઠમુસ્તક ભંડ
શનમાભક

૧૧.

શ્રી એભ.એવ. ચૌશાણ

ધ્મક્ષ
યાજમ યીક્ષા ફોડડ

૧૨.

શ્રી જે.વી. ચૌધયી

ક્ષેશત્રમ વરાશકાય
કેન્રીમ વંળોધન ને તારીભ વંસ્થા

૧૩.

શ્રી લી.ી. ધાભેજા

વચચલ
યાજમ યીક્ષા ફોડડ ,ભદાલાદ

લશીલટી ભંડના ૧૩ વભ્મો શવલામના કાયોફાયી વશભશતના વભ્મ એકવ ઓપીસ્મો વભ્મ ગણાળે.
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ુ ફ છે .
લશીલટી ભુંડ ( ગલનીગ ફોડી ) SEBનો લશીલટ ધનમભો અને અધધધનમભોને આધધન યશીને કયળે. જેના વભ્મો નીચે મજ
અનક્રુ ભ શોદૃો

વ્મલવામ

વયનામ ુંુ

૧.

વયકાયી વેલા

મુખ્મ વચચલશ્રીની કચેયી, ગુજયાત વયકાય, બ્રોક નં.૧, ગાંધીનગય.

વયકાયી વેલા

શધક મુખ્મ વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ, બ્રોક નં., વાતભો ભા, વચચલારમ, ગાંધીનગય.

મુખ્મ વચચલ,
ગુજયાત વયકાય

૨.

શધક મુખ્મ વચચલ, શળક્ષણ
શલબાગ, ગુજયાત વયકાય

૩.

કશભળનય, ળાાઓ

વયકાયી વેલા

કશભળનય ળાાઓ, બ્રોક નં.૧૨, ફીજો ભા, ડાડ .જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાંધીનગય.

૪.

શધક વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ,

વયકાયી વેલા

શધક વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ, બ્રોક નં., વાતભો ભા, વચચલારમ, ગાંધીનગય.

ગુજયાત વયકાય
૫.

નામફ વચચલ

વયકાયી વેલા

નામફ વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ, બ્રોક નં., વાતભો ભા, વચચલારમ, ગાંધીનગય.

૬.

ધ્મક્ષ, એવ.આ.ફી.

વયકાયી વેલા

ધ્મક્ષ, યાજમ યીક્ષા ફોડડ , અય.વી. શાઆસ્કુર કમ્પાઈન્ડ, દદલ્શી ચકરા, ભદાલાદ-૦૧

૭.

શનમાભક

વયકાયી વેલા

પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક, બ્રોક નં.૧ય, શેરો ભા, ડાડ .જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાંધીનગય.

૮.

શનમાભક

વયકાયી વેલા

શનમાભક, જી.વી.આ.અય.ટી., વેકટય-ય૧, ગાંધીનગય

૯.

શનમાભક

વયકાયી વેલા

શનમાભક, યાજમ પ્રકલ્, એવ.એવ.એ., વેકટય-૧૭, ગાંધીનગય.

૧૦.

યીક્ષા શનમાભક

વયકાયી વેલા

શનમાભક, ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફોડડ , વેકટય-૧૦, ગાંધીનગય.

૧૧.

શનમાભક

વયકાયી વેલા

શનમાભક, ળાા ાઠમ ુસ્તક ભંડ, ગાંધીનગય

૧૨.

ક્ષેત્રીમ વરાશકાય

વયકાયી વેલા

ક્ષેત્રીમ વરાશકાય, એન.વી.આ.અય.ટી., ભદાલાદ

૧૩.

વચચલ

વયકાયી વેલા

વચચલ, યાજમ યીક્ષા ફોડડ , અય.વી. શાઆસ્કુર કમ્પાઈન્ડ, દદલ્શી ચકરા, ભદાલાદ.
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અનક્રુ ભ

શોદૃો

૧.

મુખ્મ વચચલ

૨.

શધક મુખ્મ વચચલ,

વશી

શળક્ષણ શલબાગ,
૩.

કશભળનય, ળાાઓ

૪.

શધક વચચલ,
શળક્ષણ શલબાગ

૫.

નામફ વચચલ, શળક્ષણ શલબાગ

૬.

પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક

૭.

શનમાભકશ્રી, જી.વી.આ.અય.ટી.,
ગુજયાત યાજમ

૮.

એવ.ી.ડી.ડી.ી. આ.ી.

૯.

યીક્ષા શનમાભક,
ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફોડડ

૧૦.

યાજમ ળાા ાઠમુસ્તક ભંડ શનમાભક

૧૧.

ધ્મક્ષ
યાજમ યીક્ષા ફોડડ

૧૨.

ક્ષેશત્રમ વરાશકાય
કેન્રીમ વંળોધન ને તારીભ વંસ્થા

૧૩.

વચચલ
યાજમ યીક્ષા ફોડડ ,ભદાલાદ

ગલનીગ ફોડીના ૧૩ વભ્મો શવલામના કાયોફાયી વશભશતના વભ્મ એકવ ઓપીસ્મો વભ્મ ગણાળે.
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 યાજમ યીક્ષા ફોડડ ના ધનમભો અને અધધધનમભોોઃઅ શનમભો યાજમ યીક્ષા ફોડડ ના જી.એવ. ભદાલાદના ગણાળે.

(જેને શલે છીથી

યાજમ

યીક્ષા ફોડડ ના શનમભો તયીકે ઓખાળે.)
 કામડક્ષેત્ર અને અભરીકયણોઃઅ શનમભો ફોડડ ના તભાભ એકભો ને SEBની પ્રવ ૃશત્તઓને રાગુ ડળે. અ શનમભોનુ ં ભરીકયણ
વોવામટી શધશનમભ-૧૮૬૦ શેઠ ફોડડ ની નોંધણી થામ તમાયથી ગણાળે જે ગુજયાત યાજમને રાગુ
થમેરા ગણાળે.
 વ્માખમાોઃઅ શનમભોભાં જો ન્મ વંદબડની જરૂય ન શોમ તો ન તાવલાઃ(૧)

એવ.આ.ફી. એટરે યાજમ યીક્ષા ફોડડ , ગુ.યા., ભદાલાદ.

(ય)

શધશનમભ એટરે વોવામટી યજીસ્રે ળન એકટ, ૧૮૬૦ ગણાળે.

(૩)

કેન્ર વયકાય એટરે બાયત વયકાય ( ભાનલ વંળાધન શલકાવ ભંત્રારમ, શળક્ષણ ખાત)ુ ં

(૪)

કાયોફાયી વશભશતનો થડ શનમભ-ય૪ શેઠ ફનાલેર એવ.આ.ફી. નો લશીલટ વંબાનાય
વશભશત.

()

ધ્મક્ષ એટરે એવ.આ.ફી.ના કાયોફાયી વશભશતના ધ્મક્ષ.

(૬)

લશીલટી ભાખું એટરે એવ.આ.ફી.નુ ં લશીલટી ભાખુ.ં

(૭)

શધકાયીઓ ને ન્મ કભડચાયીઓ એટરે એવ.આ.ફી.ના ુણડ વભમના કભડચાયીઓ કે
જેની શનભણ ૂક યાજમ યીક્ષા ફોડડ ની કાયોફાયી વશભશત કે ન્મ વત્તાધીળો કે ન્મ
શધકાયીઓને શનભણ ૂક કયલાની વત્તા અલાભાં અલી શોમ તે તભાભ કભડચાયીઓ ને
શધકાયીઓ જેભાં વંળોધન કામડ વાથે વંકામેરા કભડચાયીઓ ને પેરોનો વભાલેળ
થામ છે . યં ત ુ તેભાં ધ્મક્ષ, વચચલ, તજજ્ઞો ને વરાશકાયોનો વભાલેળ થતો નથી.

(૮)

ફોડડ ના દશત વંફધ
ં ી વંગઠનો એટરે (૧) બાયત વયકાય (ય) યાજમ વયકાય (૩) શળક્ષક
વંઘ ને (૪) સ્લૈચ્ચ્છક વંગઠનો.
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(૯)

પ્રમુખ થાડ ત ્ કાયોફાયી વશભશતના ધ્મક્ષ.

(૧૦)

ઈપ્રમુખ થાડ ત ્ કાયોફાયી વશભશતના ઈ પ્રમુખ.

(૧૧)

ચેયભેન તેભજ વચચલ થાડ ત ્ એવ.આ.ફી.ના ચેયભેન તેભજ વચચલ જેની શનભણ ૂક
ગુજયાત યાજમ વયકાય ધ્લાયા કયાળે.

(૧ય)

યાજમ વયકાય થાડ ત ્ ગુજયાત વયકાય.

(૧૩)

ટે કનીકર સ્ત્રોત થાડ ત ્ (૧) ભ્માવક્રભ ને યીક્ષા વંફધ
ં ી ફાફતો
પ્રશલશધ (૩) શળક્ષકોની તારીભ (૪)

(ય)

સુચના

યીક્ષણ કામોભાં ળૈક્ષચણક ટેકનોરોજીનો શલકાવ

() શલદ્યાથીઓનં મુલ્માંકન અ તભાભ ફાફતોનો વભાલેળ ટે કનીકર સ્રોતભાં થળે.
(૧૪)

સ્લૈચ્ચ્છક વંગઠન થાડ ત ્ ચફન-વયકાયી વંસ્થાઓ જેને કોઆ પ્રકલ્ ઈય કામડ કયલાની
વત્તા અલાભાં અલી શોમ અલા વંગઠનો વોવામટી એકટ શેઠ બ્રીક રસ્ટ તયીકે
નોંધામેરા શોલા જોઆએ. તેભજ નપો ન કયતી વંસ્થા શોલી જોઆએ.

(૧૫) (એ) યીક્ષા થાડત ્ એક યીક્ષા થલા એક થી લધુ યીક્ષાઓ તેલો થડ થળે.
(૧૬)
(૮)

ઈભેદલાય થાડ ત ્ ુરૂ કે સ્ત્રી ઈભેદલાય.

ગલનીગ ફોડીની યચનાોઃએવ.આ.ફી.ની ગલનીગ ફોડી નીચેના વભ્મોની ફનેરી યશેળે.

૧.

ગુજયાત યાજમ વયકાયના શળક્ષણ ભંત્રી પ્રમુખ તયીકે યશેળે

૨.

ગુજયાત યાજમ વયકાયના શળક્ષણ ખાતાના શધક મુખ્મ

પ્રમુખ
ઈ પ્રમુખ

વચચલશ્રી ઈ પ્રમુખ યશેળે
૩.

યાજમ વયકાયના લશીલટી શલબાગના વચચલશ્રી ફોડડ ના વભ્મ

વભ્મ

તયીકે યશેળે.
૪.

યાજમ વયકાયના નાણા શલબાગના વચચલશ્રી ફોડડ ના વભ્મ

વભ્મ

તયીકે યશેળે.
૫.

જે કોઆ ચફન વયકાયી વંસ્થા કે જે યીક્ષારક્ષી કાભગીયી

વભ્મ

કયતી શોમ તેલી વંસ્થાના કોઆ એક વભ્મને ફોડડ ના વભ્મની
શનભણ ૂક ાળે
શળકાયી/ીએ
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૬.

યાજમ વયકાય ધ્લાયા શનભામેર કોઆ એક શળક્ષણળાસ્ત્રી કે

વભ્મ

ખ્માતનાભ તજજ્ઞ વભ્મ તયીકે યશેળે. ( અલા વભ્મોની
વંખ્મા ય યશેળે. )
૭.

કાયોફાયી વશભશતભાં કામડ કયતાં તભાભ શધકાયીઓ વભ્મ

વભ્મ

તયીકે યશેળે જેને ઈય ગણલાભાં અલેર નથી તે તભાભ.
૮.

ચેયભેન ફોડડ ના વચચલ ને વભ્મ તયીકે યાજમ વયકાય

વભ્મ વચચલ

ધ્લાયા શનભાળે
૯.

ુ તોઃફોડડ ની વભ્મની મદ
યાજમ વયકાય ધ્લાયા શનભામેર શધકાયીઓ શવલામના વભ્મોની મુદત ૩ લડની યશેળે.
તેઓ ુનઃ શનભણ ૂક ાભી ળકળે નશી.

૧૦.

વભ્મ દ યદ થલાના વુંજોગોોઃજે વભ્મ યાજીનામું અળે તેન ુ ં વભ્મ દ યદ થળે. જે વભ્મ નાદાય જાશેય થમેર શોમ
થલા કોઆ ગુનાશીત કે નૈશતક અચયણને રગતી પ્રવ ૃશત્તઓભાં વંડોલામેરી શોમ તે
વભ્મ ફયતયપ થળે થલા પ્રમુખશ્રીની ુલડ ભંજૂયી શલના જો કોઆ વભ્મ ૦૩ ફેઠકોભાં
વતત ગેયશાજય યશેળે તો ણ તેન ુ ં વભ્મ દ યદ થળે.

૧૧.

આકસ્મભક જગ્મા બયલીોઃજો કોઆ વભ્મ યાજીનામુ ં અે ને વભ્મ દ યદ થામ તો નલી ઈભેદલાયી બયાલલી
ને વત્તાલાાઓ ધ્લાયા તેની શનભણ ૂક કયાલલી. અ વભ્મ યદ થમેરા વભ્મની મુદત
સુધી જ વભ્મ યશી ળકળે. અલી શનભણ ૂક તમાયે જ અી ળકાળે કે જમાયે યજૂઅત કમાડ
ફાદ નાણા ખાતાના વચચલ કે જે અ ફોડડ ના વભ્મ છે તેની ભંજૂયી ભળ્મા ફાદ જ
શનભણ ૂક ાળે.
દૂ ય કયામેરા ુરૂ કે ભદશરા વભ્મ વાથે ફોડડ ની કાભગીયી નશી થઆ ળકે. જે તે દુય
થમેરા વભ્મ જમાં કાભ કયતા શોમ તે ફોડડ ને તેની જાણ ન શોમ તેલા વંજોગોભાં તે
વભ્મ તયીકે ફયતયપ થળે ને તેભ છતાં ઈયના કોઆણ તકડ ને અધાયે ફોડડ ની

શળકાયી/ીએ
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ફેઠકની કાભગીયીભાં કોઆણ પ્રકાયનુ ં મોગદાન અળે નશી તે ફેઠક કામદે વયની જ
ગણાળે.
૧૨.

ગલનીગ ફોડીની વત્તા અને કામયોઃગલનીગ ફોડીને નીચેની વત્તાઓ ને કામો વોંલાભાં અવ્મા છે .
(૧)

એવ.આ.ફી.ના વય લશીલટ ને તેના ભરીકયણ ભાટે કામડ કયવુ,ં ભાગડદળડન
ુરું ાડવુ.ં

(ય)

ગત લડના નાણાકીમ દશવાફોનુ ં ઓડીટીંગ કયાલવુ.ં

(૩)

કાયોફાયી વશભશત ધ્લાયા લાશિક શેલાર તૈમાય કયલો ને તેની વંભતી
અલી.

(૪)

યાજમ યીક્ષા ફોડડ ને રગતાં શનમભો ને શધશનમભોભાં સુધાયા કયલા, ઈભેયણ
કયવુ,ં યદ કયલા ને તેને ભંજૂય કયલા ભાટે યાજમ વયકાય વાથે વંકરન કયવુ.ં

()

૧૩.

ફોડડ ને જે કોઆ કાભગીયી વોંલાભાં અલે તે શનમભોને અશધન યશીને કયલી.

ગલનીગ ફોડીની કામડલાશીોઃગલનીગ ફોડી જે શનણડમ કયે તે નુવાય જે તે તાયીખે, સ્્ે ને વભમે, લડભાં એક લખત
શનમભોની જોગલાઆને અશધન યશીને ફેઠક ફોરાલલી.

૧૪.

ગલનીગ ફોડી ફેઠક ફોરાલલા ભાટે દયે ક વભ્મોને ંદય દદલવ શેરાં નોટીવ ભોકરલી ને
ચચાડના મુદૃાઓની ણ જાણ કયલી.

૧૫.

ફેઠક અંગેની નોટીવ જો વભમ વીભાભાં નીકી ન શોમ થલા વભ્મોને ભી ન શોમ તો તેની
વય ફોડડ ની ફેઠક ય થળે નશી.

૧૬.

જો ફેઠકભાં પ્રમુખશ્રીની ગેયશાજયી શોમ તો ઈપ્રમુખ ફેઠકનુ ં પ્રમુખ સ્થાન વંબાળે.

૧૭.

ગલનીગ ફોડીની ફેઠકભાં એક ત ૃતીમાંળ વભ્મોની શાજયી ુણડ કોયભ ગણાળે. અલા વંજોગોભાં
ફેઠક યદ કયલાનો પ્રશ્ન યશેતો નથી.

શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬

Page 11

૧૮.

ગલનીગ ફોડીની ફેઠકભાું જુના શલલાદો ાય ાડલા ભાટે ભતદાનનો અળયો રેલાળે. જો અલા
મુદૃા ય એક વયખા ભત ડે તો પ્રમુખ સ્થાને જે વભ્મ શળે તેનો કાસ્ટીંગ ભત રેલાભાં અલળે.

૧૯.

ગલનીગ ફોડીના શધકાયીઓ ને વત્તાધીળોઃયાજમ યીક્ષા ફોડડ ના શધકાયીઓ તયીકે પ્રમુખ, ઈપ્રમુખ, ધ્મક્ષ ને શનમાભક તેભજ
અલી ન્મ વ્મદકત કે જેની શનભણ ૂક કાયોફાયી વશભશત ધ્લાયા થળે.

૨૦.

ચેયભેન ને વચચલની શનભણ ૂક યાજમ વયકાય ધ્લાયા થળે ને વયકાય ધ્લાયા જ તેભની મુદત
શળસ્ત ને લતડણ ૂક તેભજ ન્મ ળયતો નકકી કયલાભાં અલળે.

૨૧.

વત્તા ભુંડોઃનીચેની વ્મદકતઓ દયદનુ ં વત્તા ભંડ ગણાળે.
(૧)

પ્રમુખ (ય)

ઈપ્રમુખ

(૩)

ધ્મક્ષ

(૪)

કાયોફાયી વશભશત

()

વચચલ

(૬) કાયોફાયી વશભશત ધ્લાયા નીભલાભાં અલેર તે તભાભ વત્તા ભંડના વભ્મ ગણાળે.

૨૨.

કાયોફાયી વધભધતોઃઅ વશભશત એવ.આ.ફી. ના શનમભો ને શધશનમભોને અશધન યશી દયે ક ફાફતોને
રગતાં કામો અદે ળ ને લશીલટી જલાફદાયીઓ વંબાળે. અ વશભશત નીચેના વભ્મોની
ફનેરી યશેળે.

૧.

યાજમ વયકાયના શળક્ષણ ખાતાના શધક મુખ્મ વચચલ

૨

યાજમ વયકાયના નાણા ખાતાના વચચલશ્રી થલા

ચેયભેન (ધ્મક્ષ)
વભ્મ

તેભના ધ્લાયા શનભામેર ન્મ કોઆ વ્મદકત
૩.

ઈચ્ચ શળક્ષણ કશભળનય

વભ્મ

૪.

કશભળનય ળાાઓ

વભ્મ

૫.

એવ.આ.ફી.ના

વભ્મ

ચેયભેન ધ્લાયા શનયુકત ( ત્રણ અચામડ

જેભાના એક ભદશરા અચામડ શોલા જરૂયી છે .)
૬.

યાજમના કોઆ એક શળક્ષણશલદ્

કે જેને પ્રાથશભક-

વભ્મ

ભાધ્મશભક શળક્ષણનો રાંફા ગાાનો નુબલ શોલો
જોઆએ ને ળૈક્ષચણક દશતોને જાલલાભાં વશામભ ૂત
થમા શોમ તેલી વ્મદકત જેની શનભણ ૂક વભ્મ તયીકે
યાજમ વયકાય ધ્લાયા થળે.
શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬

Page 12

૭

એક ભદશરા શળક્ષણશલદ્ કે જે ળૈક્ષચણક દશતો વાથે

વભ્મ

વંકામેરા શોમ ને સ્ત્રી કેલણીના શલકાવભાં પ્રદાન
અપ્યુ ં શોમ તે જેની શનભણ ૂક વભ્મ તયીકે યાજમ વયકાય
ધ્લાયા કયલાભાં અલળે.
૮.

પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક

વભ્મ

૯.

શનમાભકશ્રી, જી.વી.આ.અય.ટી.

વભ્મ

૧૦. શનમાભકશ્રી, ગુજયાત યાજમ ળાા ાઠમુસ્તક ભંડ

વભ્મ

૧૧. શનમાભકશ્રી, ગુજયાત ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફોડડ

વભ્મ

૧૨. ધ્મક્ષશ્રી, યાજમ યીક્ષા ફોડડ
૨૩.

વભ્મ વચચલ

યાજમ વયકાય ધ્લાયા શનભામેર ચફન-વયકાયી વભ્મોની મુદત ત્રણ લડની યશેળે.

અલા જે

વભ્મોએ તેભના ુણડ વભમ સુધી કાભગીયી કયી શળે તો તેભને ુનઃ શનભણ ૂક અલાભાં અલળે
નદશ.
૨૪.

કાયોફાયી વશભશતના વભ્મોને નીચેના વંજોગોભાં ફયતયપ થલા દુય કયી ળકાળે.
()

જો તેઓ યાજીનામુ અે તો અ શવલામ જો વભ્મ ભાનશવક સ્સ્થયતા ધયાલતા શોમ
થલા કોઆ ગુનાશીત કામડ કે નૈશતક અચયણભાં વંડોલામેરા શોમ તો તેભજ નાદાય
વાચફત થમેર શોમ તો.

(ફ)
૨૫.

જો ચેયભેનશ્રીની ુલડ યલાનગી શલના વતત ત્રણ ફેઠકભાં ગેયશાજય યશેળે તો.

કાયોફાયી વશભશતના વભ્મોએ તેભનુ ં યાજીનામુ ં યાજમ યીક્ષા ફોડડ ના ધ્મક્ષશ્રીને ભોકરલાનુ ં
યશેળે. જમાં સુધી ફોડડ ના ધ્મક્ષશ્રી ધ્લાયા યાજીનામુ ં સ્લીકાયલાભાં ન અલે તમાં સુધી તેઓ
શોદૃા ય ચાલુ યશેળે.

૨૬.

અકસ્સ્ભક જગ્માઓ કાયોફાયી વશભશતના શધકાયીઓ કે જેને વભ્મની શનભણ ૂક અલાનો
શધકાય અલાભાં અવ્મો શળે તે જ ખારી ડેરી જગ્મા ય વભ્મની શનભણ ૂક અળે. અ
લચગાાના વભ્મોએ દુય કયામેરા વભ્મની મુદત સુધી જ કાભગીયી કયલાની યશેળે.

૨૭.

કાયોફાયી વશભશતભાં કોઆ વભ્મની શનભણ ૂક ન થઆ શોલા છતાં થલા વભ્મની ખારી જગ્માઓ
બયાઆ ન શોમ તેલા વંજોગોભાં કે ઈયની કોઆણ ફાફતના કાયણે લશીલટી વશભશતના કામો
ય કે તેની ફેઠકો ય તેની વય નશી જણામ. કાયણકે અલા વંજોગોભાં ણ લશીલટી વશભશત
કામદે વય યીતે તેન ુ ં કામડ કયી ળકે છે .
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 કાયોફાયી વધભધતની કામડલાશીોઃ૨૮.

વશભશતની ફેઠકનું પ્રમુખ

સ્થાન ચેયભેનશ્રી વંબાળે ને તેભની ગેયશાજયીભાં વભ્મો જેને

પ્રમુખ તયીકે વંદ કયે તે પ્રમુખ સ્થાને યશેળે.
૨૯.

કાયોફાયી વશભશતની ફેઠક ભાટે એક ત ૃતીમાંળ વભ્મો શાજય યશેલા જોઆએ. જે કોયભ ગણાળે.
ફેઠકને સ્થચગત યાખલા ભાટે કોયભની જરૂય નથી.

૩૦.

૩૧.

વશભશતની ફેઠક ભાટે ઓછાભાં ઓછા ૧૫ દદલવ ગાઈ દયે ક વભ્મોને જાણ કયલાભાં અલળે.
()

ધ્મક્ષશ્રી ૦૩ દદલવની ટુંકી નોટીવથી ણ ફેઠક ફોરાલી ળકળે.

(ફ)

કોઆ વંજોગોભાં નોટીવ ન ભોકરી ળકામ શોમ તો ણ ફેઠકની કામડલાશી થઆ ળકળે.

ફેઠક ભાટે ાઠલલાભાં અલેર નોટીવભાં તાયીખ, વભમ, સ્થ લગેયે દળાડલલાભાં અલળે તેભજ
ુ ી ાળે. અલી ફેઠકની નોટીવ કાઢલાનો શધકાય શનમભ મુજફ વભ્મ વચચલશ્રીનો
કામડસચ
શોલાથી નોટીવને અંતે તેભની વશી યશેળે.

૩૨.

કાયોફાયી વશભશતની ફેઠક જમાયે જરૂયી શોમ તમાયે ફોરાલલાભાં તો અલળે જ. યં ત ુ ઓછાભાં
ઓછા એક લડભાં દય ત્રણ ભાવે અલી ફેઠક મોજાળે.

૩૩.

ચેયભેનશ્રી વાથે તભાભ વભ્મોને ભાત્ર એક જ ભત અલાનો શધકાય યશેળે. જો વશભશત કોઆ
પ્રશ્નના શનયાકયણ ભાટે ભતદાન શાથ ધયે ને તેભાં ફંને ક્ષે વભાન ભતો ડે તો ચેયભેનશ્રીને
કાસ્ટીંગ ભત અલાનો શધકાય યશેળે. જે શનણાડ મક ભત ગણાળે.

 કાયોફાયી વધભધતના કામય અને વત્તાઓોઃ૩૪.

ુ ને લગી યશે ને પ્રાપ્ત કયે , તેના
કાયોફાયી વશભશતની જલાફદાયી થામ છે કે તે તેના શેતઓ
ભાટે તે લશીલટી, નાણાકીમ ને ળૈક્ષચણક કામો શાથ ધયે . જેભાં તેને વત્તા અલાભાં અલે છે
કે, તે જમાં ને જે યીતે જરૂયી શોમ તેલી શનભણ ૂકો કયે અ શનભણ ૂકો શનમભોને અશધન થળે.

૩૫.

એવ.આ.ફી. ના તભાભ પ્રફંધન ને નાણા વંફધ
ં ી ફાફતો કાયોફાયી વશભશત શેઠ યશેળે.

૩૬.

કાયોફાયી વશભશત ાવે નીચેની વત્તાઓ ને જલાફદાયીઓ યશેળે.
(૧)

શધશનમભો ફનાલલા.

(ય)

શલશલધ યીક્ષાઓને રગતાં ભશેનતાણા ને પીના ધોયણો નકકી કયલા.
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(૩)

ુ ને ાય ાડલા ભાટે તેભજ તેને રગતી પ્રવ ૃશત્તઓના વંચારન ભાટે
તેના શેતઓ
કામદાઓ ઘડલા.

૩૭.

ુ ને અગ લધાયલા ભાટે કોઆ જાશેય વંસ્થા , ખાનગી
એવ.આ.ફી. ને વત્તા યશેળે કે તે તેના શેતઓ
વંસ્થા કે ન્મ કોઆ વત્તા ભંડ વાથે કયાય કયી ળકળે.

૩૮.

ુ ને લયોધરૂ ન શોમ તે યીતે યસ્ય ળયતોને અશધન યશી કામભી
એવ.આ.ફી. તેના શેતઓ
અલકના સ્ત્રોત, નુદાન, બેટ, દાન લગેયે શનમભોની જોગલાઆને ધ્માનભાં રઆ સ્લીકાયળે.

૩૯.

એવ.આ.ફી. તેના શેત ુઓને લયોધક ન શોમ ને શનમભોની જોગલાઆને યશીને વયકાયશ્રી
ાવેથી થલા ન્મ કોઆ સ્ત્રોત ાવેથી ચર-ચર શભરકતો ખયીદળે, ફાંધળે થલા બેટ
સ્લરૂે સ્લીકાયળે.

૪૦.

એવ.આ.ફી. ધ્લાયા ભકાનોના ફાંધકાભ ભાટે કોન્રાકટયો યાખી ળકાળે ને તેના શેત ુઓને ાય
ાડલા ભાટે જરૂય જણામ તમાં બંડાયણ સુશલધાઓ ણ ઈબી કયળે.

 વોવામટી અધધધનમભ-૧૮૬૦ ની જોગલાઇઓોઃ૪૧.

એવ.આ.ફી. ના લશીલટી ભંડને વત્તા છે કે તે જરૂયી ચર થલા ચર શભરકત લેચળે, બાડા
ેટેૃ રેળે ણ તેભાંથી કોઆ શભરકત ઈબી નશી કયે . વયકાયશ્રી ધ્લાયા ામેર નુદાન તેના
શેત ુઓ શવલામ ન્મ કોઆણ ફાફત ભાટે ખચડલાના થતા શળે તો ગાઈથી વયકાયશ્રીની
યલાનગી રેલાભાં અલળે.

૪૨.

કાયોફાયી વશભશત જરૂય જણામ તમાં ઠયાલો કયળે ને તેના ભાટે ેટા વશભશતઓ શનભળે તેભજ
વરાશકાય ભંડ યચળે ને તેઓને શલખેયલાની વત્તા ણ એવ.આ.ફી. ાવે યશેળે.

૪૩.

એવ.આ.ફી. ધ્લાયા તેના ધ્મક્ષ, વચચલ, વભ્મ થલા ન્મ કોઆ વભ્મ કે વભ્મોને જુથભાં કામો
કયલાની પયજો ને વત્તાઓ વોંળે જેભાં લશીલટી, ળૈક્ષચણક કે અશથિક ફાફતોનો વભાલેળ
થામ છે .

૪૪.

કાયોફાયી વશભશત દય લે એવ.આ.ફી.નુ ં અંદાજત્ર ગાઈથી તૈમાય કયળે.

૪.

યીક્ષા પ્રણારીના સુધાયા કયલા ને તેની ગુણલત્તા જાલલા ભાટે એવ.આ.ફી. શળક્ષણ
શલબાગને લખતો લખત ભાગડદળડન ુરું ાડળે.
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૪૬.

એવ.આ.ફી. નીચેના શલબાગો ને ળાખાઓ ધયાલળે.

કોઆ સુધાયા ભાટે ચેયભેનશ્રીની વંભશત

રેલાભાં અલળે તેના ભાટે કામદાકીમ વશભશત જમાયે ને જમાં જરૂય જણામ તમાં ને તમાયે બરાભણ
કયળે.
(A)

લશીલટી ળાખા.

(B)

કોમ્પપ્યુટય ળાખા.

(C)

દશવાફી ળાખા.

(D)

સ્ટોય ળાખા ( બંડાયણ )

(E)

યે કડડ ળાખા.

(F)

શળષ્ટ્મવ ૃશત્ત ળાખા.

(G)

ી.ટી.વી. ળાખા.

(H)

જી.વી.વી. ળાખા.

(I)

ગુપ્તતા જાલણી ળાખા.

 ધનમભોને રગતી ફાફતોોઃ૪૭.

અ ફાફતોના નુવધ
ં ાનભાં વયકાયશ્રીની વરાશ મુજફ યાજમ યીક્ષા ફોડડ ની કાયોફાયી
વશભશત તેના કામદાઓભાં કે શનમભોભાં સુધાયા કયી ળકળે, નલા શનમભો ફનાલી ળકળે, જે
શનમભો SEBની લશીલટી ફાફતો વાથે વંગત શોમ તેલા શનમભો દુય કયલા.

કોઆણ

પ્રકાયના ુલડગ્રશ શવલામ અ શનમભોની જોગલાઆ કયાળે.
(૧)

શધકાયીઓ ને ન્મ કભડચાયીઓ ભાટે ની વેલાકીમ ફાફતો જેભ કે શનભણ ૂક ઈબી
કયલી, રામકાત નકકી કયલી, વંદગી કયલી, ગાય ધોયણ ને આજાપા શળસ્ત ને
શનમભ નકકી કયલા.

(ય)

ગતમની નાણાકીમ ફાફતો જેભ કે, લાશિક અંદાજત્ર તૈમાય કયલા, ખયીદીનાણાકીમ વત્તાઓ ધયાલતુ ં પ્રશતશનશધ

ભંડ ફનાલવુ,ં નાણાકીમ સ્રોત ઈબા કયલા,

દશવાફની જાલણી, દશવાફ ચકાવણી, દૈ શનક બ્થા ને મુવાપયી બ્થાને રગતા
શનમભો ફનાલલા લગેયે.
(૩)

ુ ને ાય ાડલા. જે કંઆ લશીલટી સુધાયણાઓ કે શનમભોભાં
યાજમ યીક્ષા ફોડડ ના શેતઓ
સુધાયા કયલા ડે તે તભાભ ફાફત.
લશીલટી કે નાણાકીમ શનમભો ફનાલતી લખતે નીચેની ફાફતો ધ્માને રેલાની યશેળે.
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()

શોદે ૃદાયને નુરૂ ગાયધોયણ કે જે કેન્ર વયકાય થલા યાજમ વયકાયના જે
ગાયધોયણ શોમ તે.

(ફ)

બયતી અંગે જો યાજમ યીક્ષા ફોડડ ભાં નલા કભડચાયીની બયતી કયલાની થામ તો તેને
વીધી બયતી,પ્રશતશનયુદકત, ફદરી થલા ટુંક વમભના કયાયથી કયાળે. નકકી થમેરા
ગાય ધોયણ ઈય થલા ટુંક વભમ ભાટે કયાય ય થલા શનશિત ભાશવક કે લાશિક
લેતન અીને બયલાની યશેળે.

(ક)

જમાં સુધી યાજમ યીક્ષા ફોડડ ોતાની શનમભાલરી ન ફનાલે તમાં સુધી કાયોફાયી
વશભશતના શનણડમો ય જ ફોડડ કામડ કયળે.

(ડ)

બયતીભાં યાજમ વયકાય જે નાભત નીશતનો શવધ્ધાંત સ્લીકાયલાભાં અવ્મો છે તેને
લગી યશેળે.

(આ)

નાણાકીમ ફાફતોભાં ળાણણબમાડ શનણડમો.

(પ)

નાણા ખાતા ધ્લાયા લખતો લખત જાશેય થતી નાણાકીમ નીશત કે જેભાં ખાનગી વાશવો
વાથે કેલા યોકાણ કયલા તે.

 ેટા કામદાઓોઃશલશળષ્ટ્ટ ભાગડદળડન પ્રભાણે એવ.આ.ફી. શનમભો ને શધશનમભો ઘડી ળકે છે . તે મુજફ એવ.આ.ફી.
ને ેટા કામદા ઘડલાનો, સુધાયા કયલાનો કે નલી કરભ ઈભેયલાનો શધકાય ભે છે .

ફોડડ ના

ુ ને ાય ાડલા ભાટે અલા ેટા કામદાઓ ઘડળે, સુધાયળે ને
કાભકાજ ભાટે ને તેના શેતઓ
ઈભેયણ કયળે અ ેટા કામદાઓ શેઠ નીચેની ળાખાઓ યશેળે.
()

ેટા કચેયીની સ્થાના.

(ફ)

કાયોફાયી વશભશત, ન્મ વશભશતઓ ને ેટા વશભશતઓનુ ં કાભકાજ.

(ક)

ફીજી ન્મ ફાફતો કે જે એવ.આ.ફી.ના શેત ુઓને ાય ાડલા ભાટે ભરભાં રાલલી
ડે તે.

૪૮.

કાયોફાયી વધભધતના ચેયભેનોઃયાજમ વયકાયના શળક્ષણ શલબાગના શધક મુખ્મ વચચલ, એકવ ઓપીસ્મો તયીકે ફોડડ ના ધ્મક્ષ
ગણાળે.

શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬
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(૧)

ુ ને ાય ાડલા તેના શનમભોની જોગલાઆઓભાં
તેઓ યાજમ યીક્ષા ફોડડ ોતાના શેતઓ
યશીને કામડ કયે છે કે નશી તે ખાતયી કયળે ને પયજ ફજાલળે. વંઘનુ ં અલેદનત્ર
(ભેભોયે ન્ડભ) શનમભો ને શધશનમભો તેભજ ેટા કામદાઓને રગતી ફાફતો
વંબાળે.

(ય)

ફોડડ ની ફેઠકભાં પ્રમુખ સ્થાને યશેળે.

(૩)

તેભની વશી લડે રખાણ અીને ફોડડ ના વભ્મ વચચલને ફોરાલળે ને જરૂય જણામ તો
વભ્મોને ફોરાલીને ગભે તમાયે ફેઠક ફોરાલી ળકળે ને તેની નોટીવ ફજલણીભાં વશી
કયળે.

(૪)

જમાયે કોઆ પ્રશ્ન ફાફતે એક વયખા ભતો ડે તો તેઓ તેભના કાસ્ટીંગ ભતના
શધકાયનો ઈમોગ કયી પ્રશ્નનુ ં શનયાકયણ રાલળે.

()

ફેઠકભાં વભ્મના ભતની મોગ્મતાને પ્રભાચણત કયળે.

(૬)

વશભશતની ફેઠકભાં તેઓ ફશાયની કોઆણ વ્મદકત જે અભંત્રણ અી ફોરાલી ળકળે.
જો કે તે વ્મદકતને ભતદાન કયલાનો શધકાય યશેળે નશી.

(૭)

તેઓ ફોડડ ના વચચલશ્રીને ટુંકા ગાાની નોટીવથી અકસ્સ્ભક ફેઠક ફોરાલલાની વરાશ
અળે.

૪૯.

એવ.ઇ.ફી.ના ચેયભેનના કામય અને વત્તાઓોઃચેયભેન ફોડડ ના મુખ્મ શધકાયી રેખાળે.

જેઓ ફોડડ ના તભાભ કાભકાજ ને તેના શેત ુઓને

ાય ાડલા ભાટે થતી દયે ક પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં વીધુ ં લરોકન કયળે. તેભજ ભાગડદળડન ુરું ાડળે.
તેઓ ફોડડ ની નાણાકીમ ફાફતો વંબાળે.
અ તભાભ ફાફતોના વયકાયક ભરીકયણ ભાટે તે – તેણી રગ રગ જુથો ફનાલીને
કામડ કયાલલાની વત્તા અલાભાં અલે છે . જેભાં,
()

શનમંત્રણ જુથ ( સ્ટીમયીંગ ગૃ) કે જે દયે ક કામડક્રભો ને કામો ય દે ખયે ખ યાખી ળકે.

(ફ)

કામડ દની યચના જેભાં,
દયે ક શનમંત્રણ જુથ (સ્ટીમયીંગ ગૃ) ના શધકાયીગણ કે જે વંયકુ ત ટીભના સ્લરૂભાં
પ્રકલ્ના શેત ુઓને ાય ાડલા કાભગીયી કયળે.

(ક)
શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬
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(ડ)

દયે ક કામોનુ ં શનયીક્ષણ કયળે ને જરૂય જણામ તમાં શળક્ષાતભક ગરાંઓ શનમભોને
અશધન યશી બયળે.

(આ)

ફોડડ ની તભાભ ળાખાઓ ય ધ્માન યાખળે ને શનમંત્રણ યાખળે.

(પ)

ફોડડ ની શનમશભત ફેઠકો ફોરાલળે ને તેની કામડલાશીની નોંધો યે કડડ સ્લરૂે વાચલળે.

(ગ)

ુ ને ાય ાડલા ભાટે વોંલાભાં અલે તે
ફોડડ ધ્લાયા જે કોઆ કાભગીયી તેના શેતઓ
તભાભ ફાફતોનું શનલડશન કયળે.

૫૦.

જજલ્રા લશીલટી ભાખ:ુંુ જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયી, જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ શધકાયી, શળક્ષણ ખાતાના ચાલુ શધકાયીઓ,
જજલ્રા તારીભ બલન( ડામેટ) ના અચામો તેભજ જી.ફી.ટી.વી., શપ્ર.ી.ટી.વી., ી.ટી.વી.,
વી.ી.એડ, ડી.ી.એડ ને રરીતકાના અચામો લગેયે જજલ્રા કક્ષાએ ફોડડ વોંે તે તભાભ
કાભગીયી કયળે.

૫૧.

એવ.ઇ.ફી.ન ુંુ પું ડોઃ(૧)

ુ ને ાય ાડલા ભાટે ાતાં નુદાન.
કેન્ર વયકાયને યાજમ વયકાય ધ્લાયા શેતઓ

(ય)

ન્મ સ્રોત ધ્લાયા ભતી દાનની યકભો.

(૩)

ફોડડ ના વાધનોભાંથી થતી અલક.

(૪)

યીક્ષા પી ને ન્મ સ્ત્રોતભાંથી થતી અલક.

()

કેન્ર વયકાય ને યાજમ વયકાયની ુલડ ભંજૂયીથી ભે ર શલદે ળી નુદાન થલા ન્મ
કોઆ ખાનગી એજન્વીભાંથી ભતી દાનની યકભ.
અ તભાભ યકભો ફોડડ ના ફેન્ક ખાતાભાં જભા કયલાની શોઆ છે ને કાયોફાયી વશભશતએ
જે શધકાયીને ચેક ધ્લાયા વશી કયીને. નાણા ઈાડલાની વત્તા અી શોમ તેના શવલામ
કોઆણ વ્મદકત નાણાનો ઈાડ કયી ળકળે નશી.

૫૨.

યાજમ યીક્ષા ફોડડ ન ુંુ ફેનય તેની લશીલટી વધભધત ધ્લાયા નકકી કયલાભાું આલળે.

શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬
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૫૩.

હશવાફ અને હશવાફ ચકાવણીોઃ(૧)

ફોડડ ના તભાભ દશવાફો વોવામટી એકટ- ૧૮૬૦ મુજફ વોવામટીના યજીસ્ટાયની સ ૂચના
મુજફ યખાળે. જેભાં ફોડડ તેના લાશિક દશવાફો તેભજ શોંચ ને ચુકલણીના દશવાફો
યાખળે.

યાજમ વયકાય ધ્લાયા ાતા નુદાનની યકભોનો ઈમોગ વયકાયશ્રીના

ભાગડદળડન મુજફ થળે ને તેના દશવાફો જાલલાભાં અલળે.
(ય)

અ તભાભ દશવાફોની ચકાવણી વોવામટી નોંઘણી શધશનમભ- ૧૮૬૦ શેઠ દય લે
ચાટડ ડ એકાઈન્ટન્ટ ાવે કયાલલાભાં અલળે. એ.જી. વરાશ મુજફ ફોડડ લાશિક ધોયણે
વી.એ.ની શનભણ ૂક કયળે. અ તભાભ લાશિક દશવાફોના ચકાવણી શેલાર વાથે
શલધાનવબાભાં યજૂ કયાળે.

અ તભાભ દશવાફોને એ.જી. ધ્લાયા ણ ચકાવલાભાં

અલળે. એક શલલેક ખાતય તેને શલધાનવબા ગૃશભાં યજુ કયલાભાં અલળે.
(૩)

અ દશવાફો યાજમ વયકાયના શનયીક્ષણ ફાદ ફોડડ ને એક નકર યત ભોકરલાભાં
અલળે.

૫૪.

લાધિક અશેલારોઃયાજમ યીક્ષા ફોડડ ધ્લાયા લડ દયશભમાન શાથ ધયલાભાં અલેર તભાભ પ્રવ ૃશત્તઓ
તેભજ નાણાકીમ ફેરેન્વળીટ ને ઓડીટ યીોટડ વાથેનો શેલાર કાયોફાયી વશભશત ધ્લાયા
તૈમાય કયલાભાં અલળે. તમાય ફાદ ગલનીગ ફોડીની લાધિક ફેઠકભાું મકુ લાભાું આલળે. તેની
એક નકર વભ્મોને ણ ભોકરલાભાં અલળે.

તમાય ફાદ વયકાયશ્રીની ચકાવણી ભાટે ને

તેના ય કોઆ શલળે નોંધ કયલાની થતી શોમ તો તે ભાટે ભોકરલાભાં અલળે.
ુ ાયા લધાયાોઃ સધ
૫૫.

ગુજયાત વયકાયની ુલડ ભંજૂયી રીધા ફાદ વોવામટીની જરૂયીમાત મુજફ ફોડડ ના શેત ુઓભાં
સુધાયાઓ ઈભેયાળે. જે વોવામટી નોંઘણી શધશનમભ-૧૮૬૦ની જોગલાઆઓને અશધન શળે. જે
યાજમ વયકાયને ણ રાગુ ડે છે .

૫૬.

જમાયે ને જમાં યાજમ વયકાયના ભંત્રી ભંડભાં કે ન્મ કોઆ શધકાયીઓના શોદૃાભાં પેયપાય
થળે તે અોઅ ફોડડ ના ફંધાયણોભાં ણ પેયપાયના રૂભાં ાભળે.

૫૭.

જો યાજમ યીક્ષા ફોડડ ને શલખેયલાના વંજોગો ઈબા થામ તો વોવામટી શધશનમભ-૧૮૬૦ જે
ગુજયાત વયકાય ધ્લાયા ભાન્મ છે તે શધશનમભની કરભ- ૧૧ ને ૧૪ શેઠ ફોડડ ને શલખેયી
ળકાળે.

શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬
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૫૮.

ફોડડ ના શલવર્જન ફાદ તેની ાવે યશેરી તભાભ શભરકતો થલા દે લાઓ કોઆ વભ્મને
અલાભાં નશી અલે.

યં ત ુ તભાભ શભરકતો કે ન્મ કોઆ દે લાઓ વયકાયશ્રીભાં જભા

કયાલલાના યશેળે. વયકાયશ્રી ોતે જ કામદાની જોગલાઆઓ મુજફ તેના ઈમોગ અંગેનો
શનણડમ કયળે.
 લધાયાની ફાફતો (યચ ૂયણ):૫૯.

ગલનીગ ફોડીના વભ્મોની માદી દય લે વોવામટી શધશનમભ- ૧૮૬૦ શેઠ યજીસ્ટાય વભક્ષ
યજુ કયલાભાં અલળે.

૬૦.

જો ગલનીગ ફોડીભાં ધ્મક્ષ કે શનમાભકના શોદૃાઓભાં કોઆ પેયપાય થમા શળે તો તેની જાણ
ને પેયપાય શેલાર દદન-૩૦ભાં વોવામટી એકટ-૧૮૬૦ શેઠ યજીસ્ટાય વભક્ષ મુકલાભાં
અલળે.

૬૧.

એવ.આ.ફી.ની ગલનીગ ફોડીભાું જે ધભરકત નકાભી રેખાળે.

યું ત ુ તે ધભરકતો એવ.ઇ.ફી.ની

જ ગણાળે.
 યાજમ યીક્ષા ફોડડ ધ્લાયા અથલા તેની ધલરુધ્ધના દાલાઓોઃ૬૨.

કામદાઓની જોગલાઆઓ નુવાય ગલનીગ ફોડી ધ્લાયા જે કોઇ વભ્મ એવ.ઇ.ફી. લતી
કામડલાશી કયળે તે તભાભ એવ.ઇ.ફીના જ ગણાળે.
(૧)

એવ.આ.ફી.ના ચેયભેનશ્રીના શોદૃાભાં કોઆ દયલતડન થયુ ં શોમ થલા કોઆ જગ્મા ખારી
ડી શોમ તેલા વભમે એવ.આ.ફી. ધ્લાયા કયામેરા દાલાઓ થલા તેની શલરુધ્ધભાં
થમેરા દાલાઓની કામડલાશી યોકાળે નશી ને તે કામડલાશી ચેયભેનનો શોદૃો વંબાનાય
વ્મદકત થલા ડામયે કટય ધ્લાયા થલા એવ.આ.ફી.ના કોઆણ વભ્મ ધ્લાયા કયાળે.

(ય)

શભરકત કે ન્મ કોઆ વંશત્ત ફાફતે દાલો ભાંડલાનું થામ તો તે ગલનીગ ફોડીના
ચેયભેન કે શનમાભક કે એવ.આ.ફી.ના કોઆણ વભ્મની શભરકત કે વંશત ય નશીં ભાંડી
ળકામ. યં ત ુ ભાત્ર ફોડડ ને જ લાદી કે પ્રશતલાદી ફનાલલાનુ ં યશેળે.

(૩)

ગલનીગ ફોડીના ચેયભેન, શનમાભક કે વભ્મ કાન ૂની કામડલાશીભાંથી ફાકાત યશી ળકતા
નથી. કોટડ ધ્લાયા તેભને કોઆ ગુનાભાં દોશત ઠયાલલાભાં અલે ને કોઆણ પ્રકાયનો
દંડ બયલાનો થામ તો તેઓ ફોડડ ની કોઆણ વંશત્તભાંથી કે ન્મ કોઆ યીતે દં ડ બયી
નશી ળકે. યં ત ુ તેભણે ોતાના જ અશથિક સ્રોતભાંથી દં ડ કે ન્મ કોઆ યકભ બયલાની
યશેળે.

શળકાયી/ીએ
૩૧૦૩૨૦૧૬

Page 21

૬૩.

યાજમ યીક્ષા ફોડડ ના કોઆણ વભ્મ જો તેના દશતોને નુકવાનકાયક વાચફત થામ તો તેભને
કામદાભાંથી ફક્ષલાભાં નશી અલે. જેભાં ફોડડ ના ચેયભેન થી રઆને તભાભ વભ્મો ને તભાભ
કભડચાયીઓનો વભાલેળ થામ છે .

 નોટીવ ફજલણીોઃ૬૪.

(૧)

ફોડડ તેના વભ્મોને વ્મદકતગત ધોયણે થલા ટાર ભાયપતે નોટીવ ફજલણી કયળે.
અલી નોટીવો ફંધ કલયભાં વભ્મોના છે લ્રાભાં છે લ્રા વયનાભા ય યજીસ્ટય એ.ડી. થી
ભોકરલાભાં અલળે.

(ય)

ોસ્ટ ભાયપતે ભોકરલાભાં અલેર અલી નોટીવ કામદે વયની નોટીવ ગણાળે. ફંધ
કલયભાં યખામેર નોટીવ ને તેના ય યખામેર વયનામુ ં કે જે ટાર ભાયપતે
ભોકરલાભાં અલી શોમ તે નોટીવની વાચફતી ભાટે પ્રભાણભ ૂત ગણાળે.

 આ નકર ધનમભો અને અધધધનમભો ભાટેની ખયી નકર ગણાળે.

શળકાયી/ીએ
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