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D.E.O.કચેરીની કામગીરી :- 

વકંરન – યુણ ગંડલરમા 

પ્રાથમભક ળાખાની કાભગીયી :- 

 ખાનગી પ્રાથમભક ળાાઓનુ ંયજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 પ્રાથમભક મળક્ષણ ટ્રિબ્યનુરની કાભગીયી કયલી. 
 નગય પ્રાથમભક મળક્ષણ વમભમત વાથેનો ત્રવ્મલશાય કયલો. 
 નલી પ્રાથમભક ળાાની ભજૂંયીને રગતી કાભગીયી. 
 ભાન્મ પ્રાથમભક ળાાઓ ભાટે લગગ લધાયો - ઘટાડો, ળાા ફધં કયલાની, ળાા 

િાન્વપયની કાભગીયી. 
 પ્રાથમભક ળાાભા ંપી લધાયો ભજૂંય કયલો. 
 પ્રાથમભક મળક્ષકોને મળક્ષક કલ્માણમનમધ શઠે કયલાની કાભગીયી. 
 અધ્માન ભટં્રદયોને અનદુાન પાલલાની કાભગીયી. 
 પ્રાથમભક ળાાઓના નાભ તથા લશીલટ પેયપાયની કાભગીયી. 
 ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમભક ળાાઓની કાભગીયી. 
 લામિક મનટ્રયક્ષણ અશલેારોને રગતી કાભગીયી. 
 ભશાનગય પ્રાથમભક મળક્ષણ વમભમતભા ંવયકાયી લફનવયકાયી વભ્મોની મનયકુ્તતની 

કાભગીયી. 
 અનદુામનત પ્રાથમભક ળાાઓની ખારી જગ્માઓ ભાટે NOC ઈન્ટયવ્ય,ૂ ફશારીની 

કાભગીયી. 
 ળાખાને રગતા મલધાનવબાના પ્રશ્ર્નોના જલાફ તૈમાય કયલા. 
 ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમભક ળાા ભાટે ગ્રાન્ટની ભાગંણી લડી કચેયીએ કયલાની કાભગીયી. 
 પ્રાથમભક ળાાભા ંમલદ્યાથીઓના પ્રલેળ વફંધંી કાભગીયી. 
 ભાન્મ પ્રાથમભક ળાા તથા ફધં પ્રાથમભક ળાાઓનુ ંયજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 

ભાધ્મમભક ળાખાની કાભગીયી :- 
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 વયકાયી શાજયી તટૂની દયખાસ્તો કમભશ્નયશ્રી ળાાઓની કચેયીને ભોકરલી. 
 લગગ ઘટાડાની સનુાલણી, લગગ ઘટાડાને રીધે ળાાના કભગચાયીઓને પાજર જાશયે 

કયલા /  છુટા કયલાની કાભગીયી કયલી. 
 લફનવયકાયી ભાધ્મમભક ળાાઓના લફન ળૈક્ષલણક કભગચાયીઓના પ્રભોળન અને 

ામયી ઉતાયની કાભગીયી. 
 ગ.ુભા.મળ. મલમનમભો - 27 અન્લમે આચાય વટં્રશતાના બગં ફદર થમેર મળક્ષાત્ભક 

કામગલાશીના અંતે સનુાલણી યાખી મનણગમ આલાની કાભગીયી. 
 ગ.ુ ભા. મળ. અમધમનમભ - 36 અન્લમે ળાાના કભગચાયીને કયેર મળક્ષા ભાટે જરૂયી 

સનુાલણી યાખી મનણગમ આલાની કાભગીયી. 
 અનદુામનત ભાધ્મમભક ળાાઓને બયતી ભાટે NOC ફશારી આલાની કાભગીયી. 
 ભાધ્મમભક / ઉ. ભા. ળાાઓના કભગચાયીઓના યાજીનાભા ભજૂંય કયલા. 
 પાજર કભગચાયીઓની માદી મનબાલલી પાજર કભગચાયીઓને ળાા શાજય ન કયે તો 

ળાા ભાટે મળક્ષાત્ભક કામગલાશી કયલી અને કભગચાયી શાજય ન થામ તો તેનુ ંયક્ષણ 

યદ કયવુ.ં 
 યક્ષીત, ગેયેન્ટેડ અને એન. એપ. વી. તથા એન. ડી. એવ. મળક્ષકોના યજીસ્ટયો 

મનબાલલા. 
 છાત લગગની ટકાલાયીની ભાટ્રશતી તેભજ મલધાનવબા વમભમતને યજૂ કયલાની 

પ્રત્મેક છ ભાવ અંમતત ફેકરોગની ભાટ્રશતીની કાભગીયી કયલી. 
 ભાનનીમ ભમંત્રશ્રીઓ, MLA, MP ના ત્રોના જલાફો આલા. 
 ળાાઓભા ંસુયલાઈઝયની મનયટુ્રકત, ઈન્ચાર્જ આચામગની મનયટુ્રકતને ભાન્મ કયીને 

ફશારી આલી. 
 ભાધ્મ. મળ. ટ્રિબ્યનુરભા ંયજૂ કયલાના ટ્રયભાકગવ તૈમાયકયલા તથા આલેર ચકુાદાના 

અભરની કાભગીયી કયલી. 
 મળક્ષણ વશામક, લશીલટી વશામક અને વાથી વશામકની જગ્માનુ ંપ્રામોયીટં યજીસ્ટય 

મનબાલવુ.ં 
 રધભુતી ળાાના કભગચાયીઓને 58 લગ ફાદ વસં્થા ખચગ બોગલલા તૈમાય શોમ તો 

ચાલ ુયાખલા વફંધંી કાભગીયી કયલી. 
 મલમલાય કામભી હુકભોની પાઈર તથા યજીસ્ટયોની જાલણી કયલી . 
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 જજલ્રા ફશાય પાલેર કભગચાયીઓનુ ંયજીસ્ટય, ભાધ્મમભકના મલમલાય પાજર 

કભગચાયીઓનુ ંયજીસ્ટય, પાજર કભગચાયીઓનુ ંજનયર યજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 પાજર કભગચાયીઓને ભાતળૃાાઓભા ંવભાલલાની કાભગીયી ભાટે પ્રામોયીટી 

યજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 પાજર કભગચાયીઓના જી. ી. એપ. ના ખાતા િાન્વપય કયલા ય ધ્માન યાખવુ.ં 
 પાજર કભગચાયીઓને ત્લટ્રયત ળાાઓભા ંશાજય કયાલલા અને ડી. ી. ળાખા વાથે 

વકંરનભા ંયશી ફાકી ગાયો અંગે કામગલાશી કયલી. 
 લફન ળૈક્ષલણક જગ્મા ય વ્મલવામરક્ષી પ્રલાશના મળક્ષકોની પાલણી કયેર શોમ 

તો તેનુ ંજગ્માલાય અરગ યજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 કભગચાયીઓની ડુપ્રીકેટ વેલાોથીની ભજૂંયી ભાટેની કાભગીયી. 
 પાજર કભગચાયીઓના મનમતભ નમનૂાના કાડગ, ખાતાકીમ કાડગ ફનાલલા. 
 લફનવયકાયી ળાાઓના કભગચાયીઓના ભાટેના કોડની જોગલાઈ મજૂફ 

પ્રોળીકયળૂનની ભજૂંયી આલી. 
 નલી ભાધ્મમભક તથા ઉ. ભા. ળાાઓની દયખાસ્તો ઉય કામગલાશી કયલી. 
 ભાધ્મમભક અને ઉ. ભા. ળાાઓભા ંલગગ લધાયા, ક્રમભક લગગ ભાટે દયખાસ્તો 

ભેલીને તેની કાભગીયી કયલી. 
 ળાાઓની નંધણી યદ કયલાની કાભગીયી કયલી. 
 ળાા વચંારકો દ્વાયા ળાા ફધં કયલાની દયખાસ્ત ભાટે કાભગીયી કયલી. 
 ફધં થમેર ભાધ્મમભક કે ઉ. ભા. ળાાનુ ંયેકડગ, યજીસ્ટય, ડેડસ્ટોક અન્મ ળાાભા ં

તફદીર કયલાની કામગલાશી તથા તેનુ ંયજીસ્ટય મનબાલલાની કાભગીયી કયલી. 
 ભાધ્મમભક ળાાના સ્થ પેયપાયના, નાભ પેયપાયની કાભગીયી. 
 અભાન્મ ળાાઓ વાભે કામગલાશી કયલાની કાભગીયી. 
 ભાધ્મમભક અને ઉ. ભા. ળાાઓની અદ્યતન યજીસ્ટય મનબાલવુ ંતથા લધાયાના 

લગો, ક્રમભક લગો, લગગ ઘટાડાની માદી યજીસ્ટય મનબાલવુ ં
 નલી ગ્રાન્ટ નીમત અન્લમે આલતી કાભગીયી કયલી. 
 લફન વયકાયી ભાધ્મમભક. / ઉ. ભા. ળાાઓના ળૈક્ષલણક /  લફનળૈક્ષલણક 

કભગચાયીઓના બયતીના ળાાલાય ભાસ્ટય યોસ્ટય યજીસ્ટયો મનબાલલા.ં 
 ાી ધ્ધમતની ળાાઓને ભજૂંયીની કાભગીયી. 
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 યદેળથી કે યાજમ ફશાયના મલદ્યાથીઓને પ્રલેળ ભજૂંયીની કાભગીયી. 
 કભગમોગી મોજનાની તારીભ ભાટેની કાભગીયી કયલી. 
 ભાધ્મમભક ળાાના એલોડગ, ભાધ્મમભક ળાાઓની ચ ૂટંણી, L.C.ય પ્રમત શસ્તાક્ષય 

કયલા વદંબે કાભગીયી કયલી. 
 લગગ ફઢતીના ંઉચા ધોયણો ભજૂંય કયલાની કાભગીયી કયલી. 
 આચામગ એરાઉન્વ, કેળ એરાઉન્વ તથા અગં એરાઉન્વની ભજૂંયીની કાભગીયી 

કયલી. 
 ેનર મનયીક્ષણના કામગક્રભોને અને અનકુામોની કાભગીયી કયલી. 
 લડાપ્રધાનનો 20 મદુ્દા, 15 મદુ્દા કામગક્રભ અંગેની ભાટ્રશતીની કાભગીયી. 
 ળાાઓના લેકેળન તથા યજાઓની દયખાસ્તો ભજૂંય કયલાની કાભગીયી. 
 ભાધ્મમભક / ઉ. ભા. ળાાઓ વફંધંી પયીમાદ અંગેની કામગલાશી. 
 ધો. 10 અને 12 ના ટ્રયણાભોનુ ંયજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 મળષ્મવમૃિ, રોન, ભપત ાઠમ સુ્તકો ભાટેની કાભગીયી. 
 ટાઈ કરાવની ભાન્મતા અને તેન ુ ંયજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 મનયીક્ષણ કભગચાયીઓના ટયૂ પ્રોગ્રાભ અને ટયૂ ડામયી એકત્ર કયલી. 
 ળાાઓના કભગચાયીની જન્ભ તાયીખ, નાભ, અટક સધુાયલાની કાભગીયી. 
 ધો. 10 અને-12 ની જાશયે યીક્ષાઓની કાભગીયી. 
 યાજમ યીક્ષા ફોડગ દ્વાયા રેલાતી યીક્ષાઓની કાભગીયી. 

 ઉચ્ચ ભાધ્મમભક ળાખાની કાભગીયી :- 

 લફનવયકાયી ઉ. ભા. ળાાઓ ભાટે NOC તથા ફશારીની કાભગીયી કયલી. 
 લગગ ઘટતા ંકે ળાા ફધં થતા ંપાજર ડતા ંકભગચાયીઓની સનુાલણી કમભશ્નયશ્રીની 

કચેયી દ્વાયા કયલાની કાભગીયી. 
 પાજર મળક્ષકોનુ ંમલમલાય, ળાાલાય, મનભણ ૂકં તાયીખલાય યજીસ્ટય મનબાલવુ ં
 પાજર કભગચાયીઓને ળાાભા ંપાલલા / યી-કોર કયલા અને આ અંગે મળક્ષાત્ભક 

કામગલાશી કયલાની કાભગીયી. 
 કોરેજના પાજર કભગચાયીઓનુ ંયજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 ડુપ્રીકેટ વેલાોથીની ભજૂંયી આલાની કાભગીયી. 
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 વશામક કેડયનુ ંપ્રામોટ્રયટી યજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 યક્ષણ યદ કયલાની કામગલાશીનુ ંયજીસ્ટય મનબાલવુ.ં 
 ભાધ્મમભક ઉ. ભા. ળાાઓના કભગચાયીઓના ટ્રિબ્યનુર અને શાઈકોટગ  કેવોભા ં

ટ્રયભાકગવ આલા અને ચકૂાદાનો અભર કયલાની કાભગીયી. 
 રઘરુામકાત લાા મળક્ષકોનુ ંયજીસ્ટય મનબાલવુ ં
 વભામેર પાજર કભગચાયીઓના ગાય, વેલાોથી, L.P.C.ની કાભગીયી ગાયળાખા 

વાથે વકંરનભા ંયશી કયલી. 

D.E.O.પયજો 

 જજલ્રાભા ંઆલેરી ભાન્મતા પ્રાપ્ત વયકાયી લફનવયકાયી ભાધ્મમભક તેભજ ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક 
ળાાઓનુ ંમનમતં્રણ અને મનમભન કયવુ.ં 

 મળક્ષણ વફંમંધત વસં્થાઓ, કભગચાયીઓ,લારીઓ અને મલધાથીઓના પ્રશ્ર્નો મનલાયલા તથા તેઓને 
ભાગગદળગન રુૂ ંાડવુ.ં 

 ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ કોડ ૧૯૬૪, ગજુયાત ભા. અને ઉ. ભા. મળક્ષણ અમધમનમભ 1972 તથા ગજુયાત 
ભા. મળ. મલમનભમ 1974 ની જોગલાઈઓ મજુફ કાભગીયી કયલી. 

 વયકાયી તેભજ લફન વયકાયી અને ભા.ઉ.ભા. ળાાઓનુળૈંક્ષલણક અને લશીલટી મનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 ખાનગી પ્રાથમભક ળાાઓનુ ંળૈક્ષલણક અને લશીલટી મનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 કામગકે્ષત્રભા ંઆલતી ભાન્મ ળૈક્ષલણક વસં્થાઓનુ ંમનયીક્ષણ કયવુ ં
 નલી ખાનગી પ્રાથમભક ળાાઓની ભજૂંયી, લગગ લધાયો ઘટાડો, નાભ, સ્થ પેયપાયની કાભગીયી 

કયલી. 
 નલી ભાધ્મમભક અને ઉ. ભા. ળાાઓની દયખાસ્તો ચકાવીને ફોડગને ભોકરલી. 
 ધો. 8 થી 12 ના લગગ લધાયા - ઘટાડાની કાભગીયી કયલી. 
 અનદુામનત વસં્થાઓને ગ્રાન્ટ આલી. 
 વાભાન્મ બમલષ્મમનમધને રગતી કાભગીયી કયલી. 
 અનદુામનત વસં્થાના ભલાાત્ર ફીરો આકાયલાની કાભગીયી કયલી,ેન્ળન મલમક કાભગીયી 

કયલી. 
 અનદુામનત વસં્થાઓભા ંખારી જગ્મા બયલા તથા ફશારી આલી. 
 પાજર કભગચાયીઓને વભાલલાની કાભગીયી કયલી. 
 ગજુયાત ભાધ્મમભક અને ઉ. ભા. મળ. ફોડગ અને યાજમ યીક્ષા ફોડગની યીક્ષાઓ રેલી. 
 ળાાઓભા ંળૈક્ષલણક સ્તય લધાયલા પ્રમાવ કયલા. 
 કચેયીઓના કભગચાયીઓની વેલા મલમક કાભગીયી કયલી. 
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 ગ.ુ ભા. મળ. ફોડગના પ્રમતમનમધ તયીકે કાભગીયી કયલી. 
 લફન વયકાયી ભા.અને ઉ.ભા. ળાાઓભા ંકભગચાયીઓની મળસ્ત મલમક કાભગીયી કયલી. 
 ળૈક્ષલણક તારીભ, લકગળો, વેમભનાયો મોજલા. 
 વયકાયી ળાાઓને રગતી કાભગીયી કયલી. 
 પયીમાદો, કોટગ  કેવની કાભગીયી કયલી. 

કામો :- મનયીક્ષણ ળાખાની કાભગીયી. (આ કચેયી દ્વાયા લગ દયમભમાન) 

 મનયીક્ષણ સ્ટાપ દ્વાયા ળાાઓનુ ંએક લખત લામિક મનયીક્ષણ કયલાભા ંઆલે છે. 
 મનયીક્ષણ સ્ટાપ દ્વાયા લગની ળરૂઆતભા ંજજલ્રાની તભાભ ળાાઓની આકક્સ્ભક તાવણી 

કયલાભા ંઆલે છે. 
 ળાા વફંધેં કોઈણ પ્રકાયની પટ્રયમાદ ભે તો તેની તાવ કયાલલાભા ંઆલે છે. 
 કામગકે્ષત્ર શઠેના મલસ્તાયભા ંનલી ળાા ળરૂ કયલા ગજુયાત ભા.મળ. ફોડગને કયલાભા ંઆલેર 

દયખાસ્તની ચકાવણી કયી અલબપ્રામ વશ ફોડગને ભોકરી આલાભા ંઆલે છે. 
 ળાાઓભા ંચારતા ંલગોભા ંલધાયા ભાટે કયલાભા ંઆલતી અયજીની ચકાવણી કયી અલબપ્રામ વશ 

કમભશ્નયશ્રીને કે ગજુયાત ભા.મળ ફોડગને ભોકરી આલાભા ંઆલે છે. 

 


