પ્રકરણ : ૧
પ્રસ્તાવના
ગુજરાત સરકારશ્રીના શિક્ષણ ખાતાના રાજ્યની પ્રાથશિક િાળાઓિાાં ભણતા બાળકોને અક્ષરજ્ઞાન સાથે રાાંધેલ ખોરાક
પૂરા પાડવાની િધ્યાહન ભોજન યોજના બાબતે તથા સદર યોજના સાંબશધત અશધકારીએ કિમચારીઓની શવગત તથા
કિમચારીઓની સત્તા અને ફરજો યોજનાને લાગુ પડતા કાયદા તથા તે અન્વયે થતી કાયમવાહીથી લોકોને િાશહતગાર કરવા િાશહતી
અશધકાર અશધશનયિ-૨૦૦૫ નાાં સાંદભે આ પુશતતકા િધ્યાહન ભોજન યોજના બાબતના શવભાગને લગતી વલસાડ શજલ્લા િાટે
તૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે . આ પુશતતકાિાાં આપેલ શવગતોથી લોકોને પ્રાથશિક િાળાઓિાાં ચાલતી િધ્યાહન ભોજન યોજનાની
સાંપણ
ૂ મ િાશહતગાર કરવાનો ઉદ્દેિ પશરપૂણમ થિે તેિ છતાાં પુશતતકાિાાં આવરી લેવાયેલ શવષયોને લગતી વધુ િાશહતી િેળવવા
ઇશછછત વ્યક્તો નાયબ કલેકટરશ્રી િ.ભો.યોજના વલસાડનો સાંપકમ કરી િાશહતી િેળવી િકિે.

પ્રકરણ :૨
( નનયમ – સંગ્રહ (૧) )
સંગઠનની નવગતો કાયો અને ફરજો
વલસાડ શજલ્લાની પ્રાથશિક િાળાઓિાાં સરકારશ્રીનાાં શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા ચાલતી િ.ભો.યો બાબતોના શવભાગ દ્વારા
ચાલતી િ.ભો.યો બાબતોના શવભાગ દ્વારા શનયત કરેલ યોજનાઓ તથા વખતોવખત બહાર પાડવાિાાં આવેલ કાયદા શનયિો
પશરપત્રો ઠરાવની જોગવાઇઓનો અિલ કરવા કાયમરત છે . આશથમક રીતે પછાત તથા ગરીબ આશદવાસીઓના બાળકો
િ.ભો.યોજનાથી આકષામય પ્રાથશિક શિક્ષણ પુરપ
ે ુરુ િેળવે અધ્ધ વછચેથી િાળા છોડી શિક્ષણ િેળવતા બાંધ ન થાય બાળકોિાાં
એકતા , ભાઇચારા જેવા ગુણો શવકસે અને સારા ભાશવ નાગરીકો થઇ િકે અને પોતાનુાં જીવન ધોરણ ઉચુાં અને વ્યવશતથત જીવી
િકે તેવો ઉદ્દેિ શસધ્ધ થાય તે જોવાનો છે . આ ઉદ્દેિ શસધ્ધ કરવા િાટે િ.ભો.યો અાંતગમત આશદજાતીની ધોરણ ૧ થી ૭ િાાં ભણતી
બાળાઓને કુ ટુાંબદીઠ વધારેિાાં વધારે બે બાળાઓને દરેક િૈક્ષશણક ક્ષેત્રદીઠ ૩૦ + ૩૦ =૬૦ કીલો િફત અનાજ આપી ગરીબ
કુ ટુાંબો િાટે આિીવામદ રૂપ છે . િ.ભો.યો તાંત્રને જરૂરી િદદરૂપ બને તે િાટે શજલ્લા સલાહકાર સશિશત તાલુકા સલાહકાર સશિશત
અને દરેક કે ન્ર પર ગ્રામ્ય કક્ષાની સલાહકાર સશિશતઓની રચના કરવાિાાં આવેલ છે . અને તે દ્વારા િ. ભો.યો તાંત્રને સહયોગ આપી
િકે છે .
વલસાડ શજલ્લા િ.ભો.યો શવભાગ િાટે સબાંશધત કચેરીની શવગત નીચે િુજબ છે .
રાજ્યકકક્ષા :- (૧) શિક્ષણ શવભાગ , સરદાર ભવન , બ્લોક નાં. ૫, ૭ િો િાળ, સશચવાલય , ગાાંધીનગર
(૨) કશિશ્નરશ્રી, િધ્યાહન ભોજન અને િાળાઓની કચેરી , બ્લોક નાં.૧૪/૧ , પ્રથિ િાળે , ડો. જીવરાજ િહેતા ભવન ,
ગાાંધીનગર

તાલુકા :- (૧) િાિલતદાર કચેરી , વલસાડ
(૨) િાિલતદાર કચેરી , પારડી
(૩) િાિલતદાર કચેરી , ઉિરગાિ
(૪) િાિલતદાર કચેરી , ધરિપુર
(૫) િાિલતદાર કચેરી , કપરાડા
(૬) િાિલતદાર કચેરી , વાપી
કચેરીનો સિય : સવારે ૧૦ :૩૦ થી સાાંજ ે ૬ :૧૦ કલાક
પ્રકરણ :- ૩
( નનયમ – સંગ્રહ (૨) )
અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની સતા અને ફરજો
૩ (૧) સંસ્થાના અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજોની નવગતો
૧ : હોદ્દો :- નાયબ કલેકટરશ્રી , િ. ભો.યો. વલસાડ
સત્તાઓ – વહીવટી

(૧)

શજલ્લાની તિાિ પ્રાથશિક િાળાઓિાાં િ.ભો.યો કે ન્રો ચલાવવા બાબતની અિલીકરણની
કાિગીરી જે તે તાલુકાના િાિલતદારશ્રીના સાંકલન થી કરાવવી.

(૨)

િ.ભો.યો ને લગતા જુ દા જુ દા કાયદા અને શનશયિોના અિલીકરણની કાિગીરી

(૩)

શજલ્લાિાાં ચાલતા તિાિ િ.ભો.યો કે ન્રો ઉપર લાભાથીના પ્રિાણિાાં જરૂરી તટાફ (સાંચાલકરસોઇયા – િદદનીિની શનયિોનુસાર શનિણુક કરી તેિની પાસે કે ન્રોનુાં સાંચાલન અને શનયાંત્રણની
કાિગીરી

(૪)

કે ન્ર સાંચાલકોને જે તે કે ન્રોના સરાસરી લાભાથીના પ્રિાણિાાં િાિલતદારશ્રી િારફત સબાંશધત
શવતતારને વ્યાજબી ભાવની દુ કાનદારોને સિયસર અનાજ/ કઠોળ / તેલ િાટે ની પરિીટી આપી
કે ન્રો પર શનયશિત ચીજવતતુઓ પહોાંચે અને કે ન્રો બાંધ ન રહે તેની તકે દારી રાખવાની કાિગીરી.

(૫)

શજલ્લાિાાં દરેક કે ન્રોની વષમિાાં ઓછાિાાં ઓછી એક વખત કે ન્ર તપાસણી થાય તે િાટે શજલ્લા
કક્ષાએથી કે ન્રો તપાસણીનુાં વાશષમક આયોજન કરી સબાંશધત અશધકારી / કિમચારીએ પોતાના
લક્ષ્ાાંક િુજબ પ્રશતિાસ કે ન્ર તપાસણીની કાિગીરી કરે તેની સાંચાલનની કાિગીરી.

(૬)

કે ન્રો સાંચાલકો દ્વારા થતી ગેરરીતીઓ અને અશનયિતતાઓ અને કસુરવાર સાંચાલકો સાથે
શિક્ષાત્મક પગલાાં લેવા, દાં ડ કરવો , છુટા કરવા શવગેરન
ે ી કાિગીરી

નાણાકીય :-

(૧)

અશધકારી કિમચારીઓના પગાર, િુસાફરી ભથ્થુ , કચેરી િાટે કન્ટીજન્ટ ખચમ બાબત.

(૨)

કિમચારીઓના ઇજાફા િાંજુર કરવાની કાિગીરી.

(૩)

થયેલ ખચમ અન્વયે એ.જી કચેરી સાથે િેળવણુાં કરવાની કાિગીરી

(૪)

દરેક તાલુકાિાાં લાભાથીઓની સાંખ્ યા પ્રિાણિાાં િ.ભો.યો કે ન્રના સાંચાલક િાટે તેિજ
કિમચારીઓના પગાર િાટે શજલ્લાની એકત્રીકરણ કરી કશિશ્નર કચેરી ખાતેથી ગ્રાન્ટ િેળવવા
િાટે ની કાિગીરી.

(૫)

દરેક િાિલતદારના ફાળવેલ ગ્રાન્ટિાાંથી કે ન્ર ચાલન િાટે એસીશબલ થી ઉપાડવાિાાં આવેલ
ડીસીબીલો શનયત સિય િયામદાિાાં િેળવી એજી કચેરીને િોકલવાની કાિગીરી.

(૬)

દરેક િાિલતદાર કચેરીઓની િુલાકાત લઇ કે ન્ર ચાલકોને પેિગીના નાણાાં કે ન્રના લાભાથીના
પ્રિાણિાાં પેિગીની રકિ ચુકવવાિાાં આવેલ છે કે કે િ તેની ચકાસણીની કાિગીરી.

અન્ય :-

(૧)

તાબા હેઠળના અશધકારી કિમચારીઓ ઉપર દે ખરેખ રાકહવાની તથા જરૂરી સલાહસુચન
આપવાની કાિગીરી.

(૨)

સરકારશ્રી તરફથી યોજનાને લગતી સશિશતઓની રચના કરી શજલ્લા કક્ષાએ શિશટાં ગ યોજવાની
કાિગીરી.

(૩)

દરેક તાલુકા ના. િાિ િ.ભો.યોની િાશસક શિટીાંગો યોજી સલાહ સુચનો આપવાની કાિગીરી.

(૪)

સરકારશ્રીિાાંથી િાાંગવાિાાં આવતી િાશહતી શનયત સિય િયામદાિાાં િોકલવાની કાિગીરી.

(૫)

િે. કલેકટરશ્રીએ વલસાડ તરફ્થી શડઝાતટર િેનજ
ે િેન્ટ ચૂટ
ાં ણી સાંબધી તથા કાયદા અને વ્યવતથા
સાંબાંધે સોપવાિાાં આવતી કાિગીરી.

ફરજો :-

(૧)

ઉપર િુજબની વહીવટી એને નાણાાંકીય તેિજ અન્ય કાિગીરીિાાં સાંબશાં ધત શવષય પ્રિાણે
ચોકસાઇ પૂવમક કાિગીરી કરવાની ફરજ.

૨ :- નાયબ શજલ્લા પ્રાથશિક શિક્ષણાશધકારીશ્રી િ. ભો. યો વલસાડ
સત્તાઓ વહીવટી :-

(૧)

િધ્યાહન ભોજન યોજનાના કે ન્રોની લક્ષ્ાાંક િુજબ તપાસણીની કાિગીરી તથા તેિાાં ગેરરીતી
જણાયેથી નોટીિ આપી કાયદે સરની કાયમવાહી કરવાની કાિગીરી.

૩ :- નાયબ િાિલતદાર ( શહસાબ ) િ. ભો .યો વલસાડ
સત્તાઓ વહીવટી :-

(૧)

િધ્યાહન ભોજન યોજનાિાાં આવેલ ગ્રાાંટની તાલુકા વાઇઝ ફાળવણી , િાાંગણા પત્રક તેિજ ખચમ
પત્રક િેળવવાની કાિગીરી તથા કચેરીના તટાફના પગાર ભથ્થાની કાિગીરી.

૩ :- નાયબ િાિલતદાર ( વહીવટ ) િ. ભો .યો વલસાડ
સત્તાઓ -વહીવટી

(૧)

િધ્યાહન ભોજન યોજનાની તિાિ પ્રકારની વહીવટી કાિગીરી . જથ્થાની ફાળવણી તેિજ
રીલીઝ ઓડમ રની કાિગીરી.

પ્રકરણ :- ૫
( નનયમ – સંગ્રહ – ૪ )
યોજનાના અમલ સબંિી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરામર્મ અથવા તેમના પ્રનતનનનતત્વ માટે કે તેમનો સહયોગ
મેળવવા માટે કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત.
યોજનાના અિલીકરણ િાટે લોક સહયોગ એને પ્રશતશનશધઓની સલાહ પરાિિમ સહ ભાગીદાર િેળવવા િાટે જુ દી જુ દી
સલાહકાર સશિશતઓની જોગવાઇ છે .
(૧) શજલ્લા કક્ષાએ િધ્યાહન ભોજન યોજના સલાહકાર સશિશત.
(૨) િ. ભો. યોજનાિાાં રસોઇની વાનગી િાટે ની શજલ્લા િેનુ સશિશત .
(૩) શજલ્લા કક્ષાની ખાલી બારદાન , ટીનના ભાવો નક્કી કરવાની સશિશત.
(૪) તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા િ. ભો. યો સલાહકાર સશિશત.
(૫) ગ્રામ્ય કક્ષાએ િ. ભો.યો કે ન્રોની ગાિની િ. ભો. યો સલાહકાર સશિશત.

પ્રકરણ :- ૭
( નનયમ – સંગ્રહ – ૭ )
જાહે રતંત્રને લગતા બોર્મ પનરષદો સનમનતઓ અને અન્ય મંર્ળો અંગેની નવગત.
(૧)

િાન્યતા પ્રાપ્ત સાંતથાનુાં નાિ અને સરનાિુ

શજલ્લા પાંચાયત શિક્ષણ સશિશત િારફત િાંજુર થયેલ દરેક પ્રાથશિક
િાળાઓ.

(૨)

બોડમ / સશિશતઓ

(૧) દરેક કે ન્રો ઉપર િ. ભો. યોજનાની િાશહતી દિામવતુ બોડમ
(૨) દરેક કે ન્રો ઉપર જે તે કે ન્રના ગાિની િ. ભો.યો સલાહકાર સશિશત.

(૩)

િાળખુાં અને સભ્ય બાંધારણ

શજલ્લા િ.ભો.યો સલાહકાર સશિશતના અધ્યક્ષ કલેકટરશ્રી વલસાડ
૧ : સાંસદ સભ્યશ્રી
૨ : પ્રિુખશ્રી શજ. પાં. વલસાડ
૩ : અધ્યક્ષશ્રી ન્યાય સશિશત
૪ : શજલ્લા શવકાસ અશધકારીશ્રી વલસાડ
૫ : પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી વલસાડ
૬ : શનયાિકશ્રી શજલ્લા ગાિ શવકાસ એજન્સી વલસાડ
૭ : શજલ્લા આયોજન અશધકારીશ્રી વલસાડ
૮ : શજલ્લા આરોગ્ય અશધકારીશ્રી વલસાડ
૯ : શજલ્લા પ્રાથશિક શિક્ષણાશધકારીશ્રી , શજ.પાં, વલસાડ
૧૦ : નાયબ કલેકટરશ્રી િ. ભો.યો વલસાડ
૧૧ : શજલ્લા પુરવઠા અશધકારીશ્રી વલસાડ
૧૨ : રાજ્ય પશરવહન શનયાંત્રકશ્રી વલસાડ

(૪)

સાંતથાના વડા

કલેકટરશ્રી વલસાડ

(૫)

િુખ્ ય કચેરી અને તેની િાખાઓના સરનાિા

(૧) કલેકટર કચેરી વલસાડ
(૨) નાયબ કલેકટર િ. ભો. યો િાખા, નવી કલેકટર કચેરી , વલસાડ `

(૬)

બેઠકોની સાંખ્ યા

(૧) શજલા િધ્યાહન ભોજન સલાહકાર સશિશત
(૨) શજલ્લા િધ્યાહન ભોજન યોજના િેનુ સશિશત
(૩) િધ્યાહન ભોજન યોજનાના ખાલી ટીન , બારદાનનો ભાવ નક્કી
કરવાની શજલ્લાની સશિશત જરૂરીયાત િુજબ , ઉપરોક્ત સશિશતઓની
બેઠક બોલાવવાિાાં આવે છે . અએ તિાિ બેઠકોની કાયમનોાંધ તૈયાર
કરવાિાાં આવે છે .

(૭)

િુાં જનતા બેઠકોિાાં ભાગ લઇ િકે છે ?

ના

(૮)

િુાં બેઠકોની કાયમવાહી નોાંધ તૈયાર કરવાિાાં

હા

આવે છે .
(૯)

બેઠકોની કાયમનોાંધ જનતાને ઉપલબ્ધ છે ? જો

ના

તેિ હોય તો તે િેળવવા િાટે ની પદ્વશતની
િાશહતી આપો.

પ્રકરણ : ૮
( નનયમ – સંગ્રહ -૭)
જાહેર તંત્રનો સરકારી માનહતી અનિકાર ેઓ મદદનીર્ સરકારી માહીતી અનિકારીઓ અને નવભાગીય
કાયદાકીય (એપલેટ) સત્તાનિકારી નવર્ેની સંપકમ ની માનહતી.
સરકારી તાંત્ર : િધ્યાહન ભોજન યોજના
અશધકારીની િાશહતી
અ.નાં
૧

નાિ
શ્રી

હોદ્દો
નાયબ

એસ.ટી.ડી

ફોન નાંબર

કોડ

કચેરી

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૬૫

ઘર
---

ફે ક્સ

ઇ-િેઇલ

સરનાિુ

૨૪૯૩૩૫

---

વલસાડ

ડી.આઇ.પટે લ

કલેકટર
િ.ભો.યો
વલસાડ

૨

શ્રી

કલેકટર

૦૨૬૩૨

આર.આર.રાવલ

વલસાડ

૨૨૨૨૧૧

---

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

પ્રકરણ : ૯
( નનયમ – સંગ્રહ – ૯ )
(૧) કોઇ અગત્યની બાબત િાટે કોઇ ખાસ શનણમય લેવા િાટે ઠરાવેલ કાયમપદ્વશતઓ શનયત િાપદાં ડો અને શનયિ અનુસાર નાયબ
કલેકટર િ. ભો.યો તથા કલેકટરશ્રી કક્ષાએથી શનણમય લેવાિાાં આવે છે .
(૨) િ. ભો. યોજના અાંશતિ શનણમય લેનાર સતાશધકારી નાયબ કલેકટર િ.ભો.યો અને કલેકટરશ્રી વલસાડ છે .
પ્રકરણ :- ૧૦
અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની માનહતી – પુનસ્તકા
(નર્ર ેકટરી)
નીચેના નિુનાિાાં શજલ્લા વાર િાશહતી આપો
અ.નાં.
૧.

નાિ
શ્રી

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોન નાંબર

ફે ક્સ

ઇ-િેઇલ

કોડ

કચેરી

કલેકટરશ્રી

૦૨૬૩૨

૨૨૨૨૧૧

ઘર
---

૨૪૯૩૩૫

Collectorવલસાડ
val@gujarat.gov.in

નાયબ

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૬૫

---

૨૪૯૩૩૫

----

વલસાડ

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૬૫

---

૨૪૯૩૩૫

---

વલસાડ

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૬૫

---

૨૪૯૩૩૫

---

વલસાડ

----

વલસાડ

આર.આર.રાવલ
૨.

શ્રી ડી.આઇ.પટે લ

સરનાિુ

કલેકટર
(િ.ભો.યો)
૩.
૪

ગ.તવ.

નાયબ

ડી.એસ.પટે લ

િાિલતદાર

ભાશવકા પટે લ

નાયબ
િાિલતદાર
(શહસાબી)

૫.

શવ.આઇ.પટે લ

કારકુ ન

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૬૫

---

૨૪૯૩૩૫

૬.

શ્રી પી.એન.રાણા

પટાવાળા

૦૨૬૩૨

૨૪૪૨૬૫

---

૨૪૯૩૩૫

વલસાડ

પ્રકરણ : ૧૧
નવનનમયોમાં જોગવાઇ કયા મુજબ મહે નતાણાની પદ્વનત સનહત દર ેક અનિકારી અને કમમચારીને મળતું માનસક મહે નતાણું
નીચેના નમુનામાં નજલ્લા વાર માનહતી આપો.
અ.નાં.

નાિ

હોદ્દો

િાશસક

વળતર /

શવશનિયિાાં જણાવ્યા

િહેનતાણુ

વળતર ભથ્થુાં

િુજબ િહેનતાણુાં
નક્કી કરવાની
કાયમપદ્વશત

૧.

શ્રી આર.આર.રાવલ

કલેકટરશ્રી

૧,૬૫,૧૦૦/-

---

જી.સી.એસ.આર. પે

૨.

શ્રી ડી.આઇ.પટે લ

નાયબ

૮૨,૪૦૦/-

---

રૂલ્સ િુજબ પગાર

૩.

ગ.તવ. ડી.એસ.પટે લ

કલેકટર

ભથ્થા તથા

(િ.ભો.યો)

ધોરણસરનાાં અન્ય

નાયબ

૪૩,૨૦૦/-

---

િળવાપાત્ર ભથ્થા.

-

િાિલતદાર
૪.

ભાશવકા પટે લ

નાયબ

૪૧,૧૦૦/-

િાિલતદાર
(શહસાબી)
૫.

શવ.આઇ.પટે લ

કારકુ ન

૧૯,૯૦૦/-

---

૬.

શ્રી પી.એન.રાણા

પટાવાળા

૩૫,૦૦૦/-

---

પ્રકરણ : ૧૩
(૧) યોજનાનુાં નાિ : િ. ભો. યોજના
શજલ્લાની તિાિ પ્રાથશિક િાળાઓિાાં બાળકોને પોષણક્ષિ પોશિક રાાંધેલુ ભોજન પુરુ પાડવુાં.
-

ધોરણ – ૧ થી ૮ િાાં ભણતી આશદજાશત બાળાઓને પ્રત્યેક કુ ટુાંબિાાંથી વધારેિાાં વધારે ૨ ને િૈક્ષશણક વષમ દરમ્યાન ૩૦ +
૩૦ = ૬૦ સત્ર દીઠ િફત અનાજ આપવાિાાં આવે છે .

(૨) યોજનાનો સિયગાળો :- શજલ્લાની પ્રાથશિક િાળાઓિાાં પ્રથિ પત્ર િરૂ થયા તારીખથી બીજુ સત્ર પુરૂ થયા તારીખ સુધી .
(૩) કાયમક્રિનો ઉદ્દેિ :પ્રાથશિક િાળાિાાં ૬ થી ૧૪ વષમના બાળકોને ફરશજયાત પ્રાથશિક શિક્ષણ આપવાનુાં નક્કી થયેલ છે. બાળકોને િાળાિાાં
નાિાાંકન કરી શનયશિત હાજરી અને અધ્ધવછચેથી અભ્યાસ છોડી ન જાય અને બાળકોિાાં કોિી એકતા , ભાઇચારો જેવા ગુણો
શવકસે તે િાટે સરકારના શિક્ષણ શવભાગ િારફત ૧૯૮૪ થી પ્રાથશિક િાળાઓિાાં િ.ભો.યો . દાખલ કરવાિાાં આવેલ છે .
(૪) લાભાથીની પાત્રતા ::શજલ્લાની શજલ્લા પાંચાયત િાન્ય પ્રાથશિક િાળાઓ અને શજલ્લાિાાં આવેલ ગ્રાન્ટઇનએઇડની િાળાઓિાાં ધોરણ ૧ થી ૭ િાાં
ભણતા તિાિ બાળકો જે િાળાિાાં દાખલ થયેલ (પ્રવેિ પાિેલ ) શવદ્યાથી હોવા જોઇએ.
(૫) કાયમક્રિનો લાભ લેવાની પદ્વશત ::
પ્રાથશિક િાળાઓિાાં ધોરણ ૧ થી ૭ િાાં ભણતા તિાિ બાળકોને લાભ િળવા પાત્ર છે . જે લાભાથી િાટે કોઇ પણ
િાપદાં ડ નક્કી કરવાિાાં આવેલ નથી. પ્રાથશિક િાળાઓિાાં બપોરના સિયે રાાંધેલ ખોરાક પુરો પાડવાિાાં આવે છે .
(૬) કાયમક્રિિાાં આપેલ લાભની શવગત :: બાળક દીઠ દૈ શનક પ્રિાણ નીચે િુજબ છે .
૧ થી ૫
ઘઉ –

૧૦૦ ગ્રાિ

ચોખા –

૬ થી ૮
૧૫૦ ગ્રાિ

૦.૫૦ ગ્રાિ

કઠોળ (દાળ) –

૦.૨૦ ગ્રાિ

તેલ –

૦.૧૦ ગ્રાિ

િાકભાજી –

૫૦.૦૦ ગ્રાિ

િરી િસાલો –

૦.૧૦ ગ્રાિ

અન્ય ખચમ –

૦.૧૫ ગ્રાિ

૩૦ ગ્રાિ
૭૫ ગ્રાિ

(૭) સહાકીય શવતરણ ::પ્રાથશિક િાળાઓિાાં ધોરણ ૧ થી ૮ િાાં ભણતી આશદજાશત બાળાઓને વાશષમક ૬૦ શકલો ગ્રાિ અનાજ શવના િુલ્યે પુરૂ
પાડવુાં વ્યાજબી ભાવની દુ કાનિાાં સાંચાલકો દ્વારા જે તે પ્રાથશિક િાળાન િુખ્ ય શિક્ષકશ્રી નાાં આશદજાશત બાળાની વાશષમક હાજરી

૭૦ % થી ઓછી ન હોય , તે બાબતનુાં પ્રિાણપત્ર અને િાશહતીકાડમ ઉપરથી આશદજાશત બાળાઓના વાલીને અનાજ શવતરણ
કરવાિાાં આવે છે .
(૮) અરજી ક્યાં કરવી , કચેરીિાાં કોનો સાંપકમ કરવો
- િાિલતદાર કચેરી , નાયબ િાિલતદારશ્રી િ.ભો.યો

(૯) યોજનાના લાભાથીઓ ::(૧) વલસાડ

૧૭૭૦૬

(૨) પારડી

૯૯૯૭

(૩) વાપી

૯૩૨૨

(૩) ઉિરગાિ ૧૫૩૯૨
(૪) ધરિપુર

૨૮૩૪૩

(૫) કપરાડા

૪૨૫૮૬

--------------૧૨૩૩૪૬
કુ લ ( સિગ્ર શજલ્લાના )
(૧૦) આશદજાશત કન્યાઓની િફત અનાજ યોજના
લાભાથી

ફાળવેલ અનાજનો જથ્થો
૩૦ શકગ્રા

(૧) વલસાડ

૫૪૧૭

૧૬૨૫૧૦

(૨) પારડી

૫૭૦૪

૧૭૧૧૨૦

(૩) વાપી

૩૫૩૩

૧૦૫૯૯૦

(૩) ઉિરગાિ

૧૦૧૦૭

૩૦૩૨૧૦

(૪) ધરિપુર

૧૪૧૩૦

૪૨૩૯૦૦

(૫) કપરાડા
કુ લ

૨૨૨૬૦
૬૬૭૮૦૦
------------------------------------------------------------------------------------------૬૧૧૫૧
૧૮૩૪૫૩૦

પાત્રતા :- ઉપરોક્ત લાભાથી િાટે િાપદાં ડ પ્રાથશિક િાળાિાાં ભણતી આશદજાશત બાળાઓને કુ ટુાંબદીઠ વધુિાાં વધુ બે (૨) કે
જેિની વાશષમક િાળાિાાં હાજરી ૭૦ ટકાથી વધુ હોય એવી બાળાઓ.

પ્રકરણ : ૧૫
( નનયમ – સંગ્રહ – ૧૪)
શવશવધ પ્રવૃશતઓ / કાયમક્રિો હાથ ધરવા િાટે શવભાગે નક્કી કરેલ ધોરણોની શવગતો.
પ્રશત િાસ િાિલતદાર કચેરી િ.ભો.યો િાખાની િુલાકત અને િ. ભો.યો કે ન્રીય તપાસણીની ન્યુનત્તિ સાંખ્ યા નાયબ
કલેકટરશ્રી િ. ભો. યોજના પ્રશતિાસ શજલ્લાના ઓછાિાાં ઓછા ચાર તાલુકાની િુલાકાત લઇ િાસ દરમ્યાન ૨૦ િ.ભો.યો કે ન્રો
ચકાસણી નાયબ શજલ્લા પ્રાથશિક શિક્ષણાશધકારી િ.ભો.યો ૬ તાલુકાની િુલાકાત લઇ ૨૫ િ.ભો.યો કે ન્રો ચકાસણી .
કે ળવણી શનરીક્ષણ િ.ભો.યો સબાંશધત તાલુકાિાાં ચાલતા િ.ભો.યો કે ન્રોની તપાસણીનો કાયમક્રિ નક્કી કરે, તાલુકાના કે ન્રોની
ચકાસણી કાિગીરી િાિલતદારશ્રી પોતાના તાલુકાિાં પ્રશતિાસ ઓછાિાાં ઓછા ૧૦ કે ન્રોની ચકાસણી.
નાયબ િાિ. (વહટ) પોતાના તાલુકાિાાં ઓછાિાાં ઓછા ૨૦ કે ન્રોની ચકાસણી.
નાયબ િાિ. (હસબ) તાલુકાના ૧૦ કે ન્રોની ચકાસણી.
બાળશનશધ – િ.ભો.યોજના અાંતગમત ચાલતી ગુજરાત બાળશનશધ ફાળાની િેળવેલ શસશધ્ધ.
(૧) વલસાડ

૯,૦૦,૦૦૦

૨૪૭૦૦૦

(૨) પારડી/વાપી

૯,૦૦,૦૦૦

૨૬૬૭૪

(૩) ઉિરગાિ

૭,૦૦,૦૦૦

૧૦૭૦૦

(૪) ધરિપુર

૬,૦૦,૦૦૦

૪૦૭૧

(૫) કપરાડા

૪,૦૦,૦૦૦

૯૫૦૦

---------------------------------------------------------------------------કુ લ ... ૩૫,૦૦,૦૦૦
૭૫૭૪૫
પ્રકરણ :: ૧૬
( નનયમ – સંગ્રહ -૧૫)
નવજાણુ રૂપે ઉપલબ્િ માનહતી
(૧) શજલ્લાની તિાિ પ્રાથશિક િાળાઓની બાળકોની રજીતટર સાંખ્ યા હાજર સાંખ્ યા િ.ભો.યો ના લાભાથીઓની દરેક તાલુકાવાર
િ.ભો. યોજનાનો રેકડમ રાખવાિાાં આવેલ છે .
(૨) િાિલતદાર કક્ષાએથી કે ન્ર સાંચાલન િાટે કે ન્ર સાંચાલકોને આપવાિાાં આવતા અનાજ કઠોળ કે િાશસક જથ્થાની ફાળવણી
અાંગેના શનભાવેલ રેકડમ .

પ્રકરણ : ૧૭
(નનયમ – સંગ્રહ -૧૬)
માનહતી મેળવવા માટે નાગનરકોને ઉપલબ્િ અવલતોની નવગત.
(૧) લોકોને િ.ભો.યોજના ની તેિજ બાળશનશધ ફાળાની િાશહતી િળી રહે તે િાટે નીચે િુજબ પદ્વશત છે .
તાલુકા કક્ષાએ િાિલતદાર કચેરી ખાતે િ.ભો.યો અને બાળશનશધનાાં બોડમ િુકી પ્રશસદ્વ કરવાિાાં આવે છે .
(૨) ગ્રામ્ય કક્ષાએ જે તે પ્રાથશિક િાળાિાાં ચાલતા િ.ભો.યો કે ન્રની તિાિ િાશહતી દિામવતુ બોડમ રાખવાિાાં આવે છે .
- જે તે કે ન્રિાાં ગાિની બનાવવાિાાં આવેલ િ.ભો.યો સલાહકાર સશિશતિાાં સભ્યોની શવગત દિામવતુ બોડમ કે ન્ર ખાતે રાખવાિાાં
આવે છે .

પ્રકરણ : ૧૮
( નનયમ – સંગ્રહ – ૧૭)
અન્ય ઉપયોગી માનહતી .
લોકો દ્વારા પુછાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો ગ્રામ્ય કક્ષાએ લોકો દ્વારા ગાિસભા િારફત અથવા શજલ્લા કક્ષાએ લેશખત અરજીથી
િ.ભો.યો શવભાગને લગતા કોઇપણ પ્રશ્નો રજુ કરી િકે છે . તેના જવાબો જે તે ફરીયાદને અનુરૂપ શજલ્લા કક્ષાએથી તેિજ તાલુકા
કક્ષાએથી રૂબરૂ તથળ ચકાસણી કરી અરજદારને જવાબ લેશખત તવરૂપે આપવાની પદ્વશતનો અિલ થાય છે .
િાશહતી િેળવવા અાંગે.
(૧)

અરજી પત્રક સાંદભમ િાટે ભરેલા અરજી પત્રકની

સાદી અરજીથી િાશહતી િાાંગી િકે છે .

નકલ
(૨)

ફી

રૂ.૫૦/- તથા દતતાવેજના પાના દીઠ રૂ. ૫/- ની ફી સાથે લેશખત
અરજી કયેથી દતતાવેજની નકલ િેળૅવી િકાય છે .

(૩)
(૪)

િાશહતી િેળવવા િાટે ની અરજી કોઇ રીતે કરવી

િાશહતી િેળવવાની અરજી લેશખત તવરૂપિાાં શવષયની તવયાં તપિ

કે ટલીક શટપ્પણી

શવગતસહ કરવાની થાય છે .

િાશહતી આપવાનો ઇન્કાર કરવાિાાં આવે તેવા

િાશહતી આપવાના ઇન્કાર બાબતે લેશખતિાાં અરજદાઅરને

વખતે નાગશરકના અશધકાર અને અપીલ

જવાબ આપવાનો થાય છે . જે અાંવયે અપીલ િાટે કલેકટરશ્રીને

કરવાની કાયમવાહી

એપેલટ
ે અશધકારી શનયુક્ત કરેલ છે .

શકચન િેડ ::
પ્રાથશિક િાળાઓિાાં ચાલતા િ.ભો.યો કે ન્રો ઉપર પાકા શકચનરોડ બનાવવા િાટે સરકારશ્રીની શવશવધ યોજનાઓિાાંથી ગ્રાન્ટ
િેળવી શજલ્લાિાાં નીચે િુજબ કે ન્રો પર પાકા શકચનિેડ બનાવવાિાાં આવેલ છે .
પાકા શકચનિેડ
(૧)

વલસાડ ૫૪

(૨)

પારડી

૪૦

(૩)

ઉિરગાિ

૫૫

(૪)

ધરિપુર ૧૯૨

(૫)

કપરાડા

૨૬૦

(૬)

વાપી

૩૦
-----------------------------૬૩૧

