
 Page 1 

 

 

 

આ�દ�િત  િવકાસ િવભાગ મા�હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ – ૨૦૦૫  

�તગ�ત  

 જુરાત #ટ%ટ &ાઈબલ એ+,કુ%શન સોસાયટ/  

સબંિંધત મા�હતી  દશા�વતી 12ુ#તકા 

Right To Information Act, - 2005 (૨૦૧૬ ) 
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આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ,  જુરાત સરકાર Iારા સચંાKલત #વાયL સ#ંથા  

Nીજો માળ, KબરસાOPુડાભવન, સેRટર ૧૦-એ, ગાધંીનગર – ૩૮૨૦૧૦, 

ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 

ઈમેઈલ એ[%શ :- emrs.ed@gmail.com, 

website :- www.eklavya-education.gujarat.gov.in 
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t#તાવના: 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ એ આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ,  જુરાત સરકાર હ%ઠળની 

#વાયL સ#ંથા છે. સોસાયટ/ની રચના સને ૧૯૫૦ ના Oુબંઈ સાવ�જિનક &#ટ હ%ઠળ તેમજ ૧૮૬૦ ના 

સોસાયટ/ ર�#&%શન એRટ હ%ઠળ વષ� ૨૦૦૦ મા ંકરવામા ંઆવેલ છે.  

 

સોસાયટ/ની રચનાiુ ંિવઝન અને િમશન  

� િવઝન:  

“આ�દ�િત સOદુાયના િવ�ાથ�ઓને  ણુવLા ,કુત િશxણની મદદથી #થાિનક અને 

સામા�જક tિત}ુળ પ�ર2#થતીઓ પર કા� ુમેળવી ઉ��તર શૈxKણક કાય�jમોમા ંઅસરકારક 

ર/તે ભાગ લેવા માટ% સમથ� બનવવા; �થી તેઓ પોતાના પ�રવાર, સOહૂ અને છેવટ% 

તેમના સ1ંણૂ� સમાજમા ં બદલાવના tણેતા બની શક%; �ના �ળ#વ�પ  જુરાતના 

આ�દ�િત તા�કુાઓમા ંઆ�દ�િત જનસOહૂ, લાયકાત અને સાxરતાના માપદંડોમા ં Kબન 

અiqુKુચત જન�િત સOદુાયની હરોળમા ંઆવી શક%.”    
   

� િમશન:  

“�.એસ.ટ/.ડ/.આર.ઇ.આઇ.એસ.  જુરાત રા+યમા ંઅiqુKૂચત જન�િતના િવ�ાથ�ઓ માટ% 

શ� કરાયેલ એકલnય શાળાઓને સવpLમ �તરમાળખાક/ય qિુવધાઓથી qસુ�જ, ઉ�ચ 

 ણુવLા ,કુત સચંાKલત િનવાસી શાળાઓના એક �ુથ તર/ક% િવકિસત કરવા કટ/બ� છે. 

�ના Iારા આ�દ�િત િવ#તારોમા ં ઉ�ચ કxાની િવILા અને ભણતર માટ% સાi}ુળૂ 

વાતાવરણ tદાન કર/ શકાશે.        

 

���ш ��� �
� �:   

આ સોસાયટ/ની રચના કરવાનો O�ુય ઉદ%�ય આ�દ�િતના બાળકોને ક%P�ીય િવધાલય અને 

જવાહર નવોદય િવ�ાલયના ધોરણે આ�દ�િતના િવધાથ�ઓના િશxણiુ ં #તર શહ%ર/ િવ#તારના 

િવધાથ�ઓની સમકx થાય તેમજ અiqુKૂચત જન�િતના િવ�ાથ�ઓના સામાPય �ાિતના 

િવ�ાથ�ઓ સાથે દર%ક xેNે હર/ફાઇ કર/ શક% તેવી શાળાઓ શ� કરવાનો છે. 

રાજયના આ�દ�િત િવ# તારમા ં ઓછ/ સાxરતા ધરાવતા તા�કુામા ં આ�દ�િતની કPયાઓiુ ં

િશxણiુ ં# તર �� ુકર�ુ.ં 
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સામા�જક-આિથ�ક િવકાસમા ંઅસરકારક  િૂમકા ભજવી તેના લાભો આ�દ�િત qધુી પહ¡ચે તેવા 

tયuનો કરવા અને તેમનો સાxરતા દર �ચો લાવવો. 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ Iારા  જુરાત રા+યના આ�દ�તી િવ#તારોમા ં

આ�દ�તીના બાળકોને ઉ�ચ  ણુવLાસભર િશxણ મળ/ રહ% તે હ%{એુ }ુલ ૮૫ શાળાઓiુ ં

સચંાલન કરવામા ંઆવી ર¢ ુછે. આ ૮૫ શાળાઓ પૈક/ ૨૯ એકલnય મોડ%લ ર%સીડ%Pસીયલ #}ુલ, 

૪૩ અલપ-સાxર કPયા િનવાસી શાળાઓ, ૧૨ મોડ%લ ડ% #}ુલ, ૧ સૈિનક #}લૂ કાય�રત છે. આ 

શાળાઓ ૧૫ આ�દ�િત �જ£લાઓ ડાગં, વલસાડ, નવસાર/, તાપી, qરુત, નમ�દા, વડોદરા, 

છોટાઉદ%1રુ, પચંમહાલ, દાહોદ, સાબરકાઠંા, બનાસકાઠંા, અરવ£લી, મ�હસાગર અને ગીર 

સોમનાથમા ંકાય�રત છે. 
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િનયમ સlંહ - ૧ 

�.��.	�. .��!� "�#�$��%&, к��( ��� )��� 

 

 

  

અzયx¤ી �.એસ.ટ/.ઈ.એસ, અને સKચવ¤ી આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ  જુરાત

કાય�પાલક િનયામ¤ી 

મદદનીશ કિમ¥ર¤ી 

�હસાબી અિધકાર/¤ી (વગ�-2)

�હસાબનીશ
સી. tો�Rટ 

મેનેજર

tો�Rટ 

મેનેજર 

આસી. tો�Rટ 

મેનેજર 

tાયોજના વહ/વટદાર¤ી

સી. tો�Rટ 

મેનેજર

tો�Rટ 

મેનેજર 

આસી. tો�Rટ 

મેનેજર 
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ઙૃઞળીદ �ડૉડ ડ� ીલમવ ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ ઇઅદઙ�દફૂ લ્ઞફીક 

૩. એકલnય મોડ%લ િનવાસી શાળાની યોજના 

૨. અ£પ સાxર કPયા િનવાસી શાળાની યોજના 

૩. મોડ%લ #}ુલ યોજના  

 

ઙૃઞળીદ �ડૉડ ડ� ીલમવ ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ ઇઅદઙ�દ ુષુષપ �્ઞ ૉ ડ  

૧. #પો¦્�સ કો¨પલેx શ� કરવા. 

૨.  જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એ+,કુ%શન સોસયટ/ હ#તકની શાળાઓ ખાતે ક¨©,ટુરની qિુવધા 

૩. શાળાઓ ખાતે સાયPસ લેબોર%ટર/ની qિુવધા 

૪. હ%£થ હાઇ�ન tો�Rટ 

૫. બાયોમે&/ક એટ%PડPસ એPડ કો¨©,ટુર એડ%ડ લિનªગ િસ#ટ¨સ tો�Rટ 

૬. nયવસાયલxી તાલીમ ક%P�ો બનાવવા (Vocational Training Center) 

૭. િશxકો માટ% િવિશટ tકારની તાલીમiુ ંઆયોજન 

૮. િન�તૃ િસિનયર શૈxKણક તજ�ોની કરાર આધાર/ત ભરતી 

૯. બાયોમે�&ક હાજર/ અને કો¨©,ટુર આધા�રત િશxણ nયવ#થા 

૧૦. શાળાઓના બાધંકામ  

૧૧. �¨નેશીયમના સાધન   
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*��+ �%,� - 2 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ના અિધકાર/ઓ અને કમ�ચાર/ઓની સLા અને ફરજો  

• �.એસ.ટ/.ઈ.એસ અિધકાર/ઓની સLાઓ અને ફરજો નીચે Oજુબ છે, 

અિધકાર/નો હો®ો  સLાઓ અને ફરજો 

કાય�પાલક િનયામ¤ી, આઇ.એ.એસ : કચેર/ના વ�હવટ/ વડા તર/ક% કામ કર% છે 

મદદનીશ કિમ¥ર¤ી, વગ� - ૧   : �.એસ.ટ/.ઈ.એસ. સચંાKલત શાળાઅઓના 

િનયNંણ �ગેની કામગીર/ તથા tો�Rટ ની 

અમલવાર/ ની કામગીર/ 

�હસાબી અિધકાર/¤ી, વગ� – 2  : �હસાબી તેમજ આiષુાKંગક કામગીર/  

  



 Page 8 

 

*��+ �%,� - 3  

к��( к�#� +�	
�� *��+�, *#*�+��, 0�1��2, *��+ �%,� ��� 3)��� 

• એકલnય મોડ%લ િનવાસી શાળાની યોજનાની માગ�દિશ�કા Oજુબ.  

• અ£પ સાxર કPયા િનવાસી શાળાની યોજનાની માગ�દિશ�કા Oજુબ. 

• મોડ%લ #}ુલ યોજનાની માગ�દિશ�કા Oજુબ. 

•  જુરાત સરકાર¤ીના વનબં̄  ુકલાયાણ યોજનાના ઠરાવો Oજુબ.    

• િનયમો, િવિનયમોની મા�હતી સબધંીત િવષયોની શાખાઓમાથંી તથા અિધકાર/ઓનો સપંક� 

સાધવાથી ઉપલ�ધ થઇ શકશે.  

• કચેર/ના �હ%ર મા�હતી અિધકાર/નો સપંક� સાધવાથી સબિંધત શાખાની મા�હતી મળ/ 

શકશે.  

 

*��+ �%,�-4  

�5*� 67�� �$#� �5*��� �+� �%%85 ������ �9�� ��$� ���� :��+ш; 

�$#� ��+�� <*��5*8=# +�	
�5 к�> "�#�$� ����� ���5 *#?� 

 

• નીિતના ઘડતર તથા નીિતના અમલ સદંભ° ભારત સરકાર¤ીની માગ�દિશ�કા તથા  જુરાત 

સરકાર¤ીની tવત�માન નીિતઓ, ઠરાવો અમલમા ં છે. tવત�માન પzધતી Oજુબ 

નીિતઓના ઘડતરના િનયમો  જુરાત #ટ%ટ એ+,કુ%શન સોસાયટ/ની ગવન±ગ બોડ/ કxાએ 

લેવામા ંઆવે છે.  
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 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ના િનયNણં હ%ઠળની nય2Rતઓ પાસેના દ#તાવેજોની 

કxાઓ �ગેi ુપNક 

સામાPય ર/તે કચેર/મા ંહાથ ધરવામા ંઆવતા િવષયો �ગેi ુતમામ સા�હuય �� ુક% પ�રપNો, 

ફાઇલો વગેર% તમામ દ#તાવેજો સબંિધત શાખામા ંઉપલ�ધ હોય છે.આ તમામ દ#તાવેજો શાખા 

અિધકાર/ના િનયNંણમા ંરહ% છે.  જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ના કચેર/ના tો�કટને 

લગતા તમામ દ#તાવેજો કચેર/ના શાખા અિધકાર/ના િનયNંણ હ%ઠળ  તેમજ �હસાબી દ#તાવેજો 

શાખા અિધકાર/ના િનયNંણ હ%ઠળ રાખવામા ંઆવે છે. 

*��+ �%,� – 6 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ના િનયNણં હ%ઠળના બોડ�, પ�રષદ, સિમિતઓ અને 

અPય સ#ંથાઓiુ ંપNક 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એ+,કુ%શન સોસાયટ/ની હ#તકની શાળાઓiુ ંપNક પર/િશટ-૧ પર સામેલ 

કર%લ છે.  
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D�
� +�E��5 �*8к���/ �:���	 �*8к����5 *#?�� 

 

 

 

D�
� +�E��5 �*8к��� 

¤ી આર. પી. ચૌધર/  

�હસાબી અિધકાર/, 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/  

ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 

 

 

�:5� �*8к��� 

¤ી એન.ક%. ડામોર 

કાય�પાલક િનયામક  

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ 

ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 
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*�H;� ��#��5 <EI��+�% �!���#��5 к��; :J8*� 

 

- કચેર/મા ંક%સોની િવચારણા માટ%ના #તર નીચે Oજુબ છે. 

                              tો�Rટ મેનેજર 

 

 

                           િસનીયર tો�Rટ મેનેજર 

 

�હસાબી અિધકાર/¤ી 

 

કાય�પાલક િનયામક¤ી 

 

 

અzયx¤ી �.એસ.ટ/.ઈ.એસ, અને સKચવ¤ી આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ  જુરાત 
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િનયમ સlંહ – ૯ 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ના અિધકાર/ઓ અને કમ�ચાર/ઓની મા�હતી-12ુ#તકા 

(�ડર%કટર/) 

 

અ.ન નામ  હો®ો STD.  

કોડ 

ફોન નબંર 

કચેર/ ઘર 

૧ ¤ી. એન.ક%. ડામોર કાય�પાલક 

િનયામક¤ી  

૦૭૯ 

 

૨૩૨૫૭૪૪૪ ૯૯૭૮૪૦૫૮૭૩ 

૨  ¤ીમતી એન.બી.શેલત મદદનીશ 

કિમ¥ર¤ી 

૦૭૯ ૨૩૨૪૩૭૪૮ ૯૪૦૮૨૨૯૧૯૨ 

૩ ¤ી આર. પી.ચૌધર/ �હસાબી 

અિધકાર/¤ી 

૦૭૯ 

 

૨૩૨૪૩૭૪૮ ૯૪૦૯૨૬૩૨૮૪ 

 

к1���!� ����K�%- 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/  

Nીજો માળ, Kબરસા OPુડા ભવન 

સેકટર-૧૦ એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

 

*��+ �%,� – 10 

*#���?+�% ��?#�> к��; K��, +�
���H��5 :J8*� �E�� 3�
к �*8к��� ��� 

к+;1����� +N� �% +�*�к +�
���O�% 

jમ નામ હો®ો }ુલ પગાર 

૧ ¤ી. એન.ક%. ડામોર કાય�પાલક િનયામક¤ી ૧૧૦૫૯૪/- 

૨  ¤ીમતી એન.બી.શેલત મદદનીશ કિમ¥ર¤ી ૬૬૪૮૨ /- 

૩ ¤ી આર. પી. ચૌધર/ �હસાબી અિધકાર/¤ી ૫૧૬૬૬/- 
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<=��к �%�$��� )�N#���� P3��:&       

નાણાક/ય વષ� ૨૦૧૫-૧૬ની બ�ટ ફાળવણી ( રકમ લાખમા)ં                 
અ ન ં િવગત +N�� ,�%Q	  

(I.)  R��� ��к���5 ,�Q	   

1. ઇએમઆરએસની ર/કર³ગ કો#ટ   ૨૩૦૦૦૦૦૦૦ 

2. એલએલ�આરએસ ની ક%પીટલ કો#ટ  ૧૩૦૦૦૦૦૦૦ 

3. બાયોમે&/ક  ૪૬૧૦૦૦૦૦ 

4. ઇએમઆરએસની ક%પીટલ કો#ટ ૧૨૦૦૦૦૦૦૦ 

5. સેટકોમ બેસ lાPટ  ૪૦૧૦૦૦૦ 

6. 
શાળામા ગણીત અને િવ�ાનના tમોશન માટ%ના િશxકોની 
જોગવાઇ  ૧૦૦૦૦૦૦૦ 

7. િવ�ાથ�નીઓના હાઇ�ન અને મેડ/કલ  ક%ર માટ%ના tો�Rટો ૫૨૫૦૦૦૦ 

8. #પોટસ કોપલેx i ુબાધકામ  ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ 

9. આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ હ#તકની શાળાઓના ર%સીડ%Pસી �મ  ૩૦૦૦૦૦૦ 

10. ૨% tો�કટ મેનેજમેPટ  ૧૪૭૦૫૦૦૦ 

11.
�ફ�Rસ, ક%મે#&/, ગKણત અને ઇPગલીશ માટ%ના તાસ પzધિત 
આધાર/ત િશxણ   

૧૦૦૦૦૦૦૦ 

12.
બધી શાળાના િશxકોની િવષેશ તાલીમ, શાળા સચંાલીત ટ/ડ/ડ/ 
�રકર³ગ  

૧૨૫૦૦૦૦ 

13.

િન�Lૃ / tોફ%શનલ િµx્ણ યાદ/મા ંસેવાઓ લેવા માટ% મોનીટર 
અને  �£લા #તર �રક�ર¶ગ  ટ/્ડ/ડ/    Iારા ચલાવવામા ંશૈxKણક 
સ#ંથાઓ આધાર આપવા માટ% 

૨૫૦૦૦૦૦ 

14. વીટ/સી એકલnય શાળા નોન�રકર³ગ ૨૫૦૦૦૦૦ 

15. શાળાના સ}ંુલમા &%ક અને �મ  નોન �રકર³ગ  ૫૦૦૦૦૦૦ 

16. લો લીટરસી ગ£સ� ર%સીડ%Pટ #}ુલ,  �રકર³ગ (�ઓઆઇ) ૧૬૮૦૭૭૨૭૮ 

 
સરવાળો - ૧ 

૮૫૨૩૯૨૨૭૮ 
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(II.)  ������ ��к���5 ,�Q	 

 

1.  ૮૯ વીક%વાય ૨૩૦  ૭૮૪૦૭૫૦૦૦ 

2.  ૮૯ વીક%વાય ૨૩૦ સીએસએસ ૧૫૦૬૦૦૦૦ 

3.  બાયોમે&/ક - ટ/ડ/ડ/ ૧૧૦૦૦૦૦૦ 

4.  બાયોમે&/ક - ઇડ/ડ/ ૩૦૦૦૦૦૦૦૦ 

 
સરવાળો - ૨ 

૧૧૧૦૧૩૫૦૦૦ 

 }ુલ  સરવાળો (૧ + ૨) ૧૯૬૨૫૨૭૨૭૮ 
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����к� к��;I+��� �+� P?� :J8*� 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ના કચેર/ �ારા કોઇ રાહતો, પરિમટ ક% અિધ}ૃત 

આપવામા ંઆવતી નથી. 

 

*��+ �%,� – 13 

�����, :�*+	 к
 �*8ST� P?��5 *#?�� 

 

 જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ કચેર/ �ારા કોઇ રાહતો, પરિમટ ક% અિધ}ૃત 

આપવામા ંઆવતી નથી. 

 

 *��+ �%,� – 14 

к��( к�#� +�	
 �U� к�
�� 8��H� 

 

કચેર/મા ં દર%ક કxાના અિધકાર/ઓ તથા કમ�ચાર/ઓને િનયત િવષયની કામગીર/ સ¡પવામા ં

આવે છે.  

સ¡પવામા ંઆવેલ િવષયો પરuવે કરવાના કાયp tમાણના ંધોરણો સરકારની કચેર/ કાય�પzધિત 

તથા કામકાજના િનયમો �ારા િનયત કરવામા ંઆવે છે 
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*#DO�V:� �:�W8 +�E��5 

-  જુરાત #ટ%ટ &ાયબલ એજ,કુ%શન સોસાયટ/ના લગતી મા�હતી www.eklavya-

education.gujarat.gov.in પરથી મળ/ શક% છે. 

 

 *��+ �%,� – 16 

+�E��5 +�N##� +�	
 ��?��к��� �:�W8 �#����5 *#?��   

 

• મા�હતી મેળવવા માટ% નાગર/કો કચેર/ની વેબસાઇટ www.eklavya-education.gujarat.gov.in 

નો ઉપયોગ કર/ શક% છે. 
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�Q� �:��?5 +�E��5 (+�E��5 +�N##� P?�) 
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