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૨૩/૦૯/'૨૧

પ્રિત,
� ુભાઈ વાઘાણી સાહ
શ્રી �
િશક્ષણમંત્, િશક્ષણ િવભ,
ુ રાત રા�ય, ગાંધીનગર
�જ
ુ રાત રા�યના પ્રાથિમક િશક્ષકોના પ્ર�ોનો ઉક�લ લાવવ.
િવષય: �જ
સંદભર: તા.10/09/2021 ની ડૉ.હ�ડગેવાર ભવન ખાતે યો�યેલી રા�ય કારોબાર� બેઠકમાં આવેલ પ્ર.
1.

જૂ ની પેન્શ યોજના લાગુ કરવી.

2.

HTAT િશક્ષક િમ�ોના ઓવરસ-અપ પગારને લગતા તેમજ વધના ��નોનું ઉકેલ લાવવો. િસિનયર HTAT
િશક્ષક

3.

એકમ કસોટીનુ મ
ં ાળખામાં  ફેરફાર કરવો.

4.

બદલી પામેલા િશક્ષકો બદલી હુ કમ મળ્ય 50% સ્ટાફને ધ્યાને રા સત્વર છુ ટા કરવા.

5.

િવ�ાસહાયક બહેનોને �સુિત સબબ કપાત ર�ઓ પૈકી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણમાં થયેલા અન્યાયને દુર કર.

6.

૧૦ વષર્ન બોન્ િપ�રયડ નાબૂદ કરવા

7.

તા 2011/04/27 .પહેલા ભરતી થયેલ િવ�ાસહાયકોને િનવૃિ� અવસાન સામે ખાલી પડેલ જગ્યાઓ સામે પુર .પગારમાં સમાવવા બાબત

8.

દરેક શાળામાં ધોરણ: ૧ થી ૫ માં ઓછામાં ઓછા �ણ િશક્ષકોન મહેકમ જ�રી તેમજ ધોરણ૧ થી ૫માં કુલ સંખ્યા
૧૨૧ થી ૨૦૦ સુધી એક િશક્ષક વધુ આપવા માટે મહેકમમાં સુધારો કરવ. RTE ના ધારા ધોરણ મુજબધોરણ: ૧
થી ૫ માં ૧૫૦ બાળકો એ ૫ િશક્ષ તેમજ ૧ મુખ્યિશકનું મહેકમ આપવામાં આવે. આમ �ાથિમક શાળાઓમાં
RTE-એક્ મુજબ િશક્-િવ�ાથ� રેિસયો સુધારો કરવા િવનંતી.

9.

સી.આર.સી., બી.આર.સી. ભરતીમાં ધોરણ 6 થી 8 માં કામ કરતા ગિણત-િવજ્ઞાન િશક્ષકોને તHTAT
આચાય�ને છૂ ટ આપવી.
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10. માં આપેલ િનમ�ંક હુ કમમાં પણ છે છતાં પૂણર્ વેતન વખતે િબન પગારી ર૨૦૧૭ ખાસ ર�નો ઉલ્લે LPS
.ગણી તેટલા �દવસ બાદ કરી ગણતરી કરવામાં આવેલ છે તો આ બાબત ન્યાિયક િનરાકરણ લાવવામાં આવ
11. ઉચ્ચત �ાથિમક િશક્ષકો લાયકાત �માણે યોગ્ �ેડેશન આપવુ.ં
12. ૯,૨૦,૩૧ ના ઉચ્ચત પગાર ધોરણની કામગીરી સત્વર પૂણર કરવી.
13. સ્કુલ ઓફ એકસલન્સનું P.P.P મોડેલ ભિવષ્ય માટે ખુબ જ નુકશાનકારક જણાતું હોય તે રદ કરવુ.
14. B.L.O ની કામગીરી માંથી િશક્ષકો મુિક્ આપવી.
15. વધ બદલી કેમ્ તાલુકા બહાર ગયેલ િશક્ષકો પોતાના મૂળ તાલુકામાં ખાલી પડતી જગ્યા માં વધ-ઘટ કેમ્પ અને
આંત�રક કેમ્પ પહેલા પર સમાવવા માટે યોગ્ કરવા િવનંતી
16. જે િશક્ષકો બદલીમાં અન્યા થયેલ છે તેના કોટર કેસ શ� હોય તો તેને સાંભળી યોગ્ િનરાકરણ કરી આપવામાં આવે
તો કોટર કેસ પણ ઘટી જશે અને િશક્ષક ન્યા પણ મળશે.
17. જે િશક્ષ િવકલ્ ર� કરી ધોરણ 1 થી 5 માં પરત જવા માગતા હોય તેને પરત જવા િશક્ િવભાગે છૂ ટ આપી છે
પરંતુ મંજૂ ર થતા નથી તો તે માટે યોગ્ કરવા િવનંતી.
18. જે િશક્ષકો સ્ટીક માં પૂત્તા કરવા અંગે નો
ર
આવી છે . તેનો કોઈ ફોલોઅપ લેવાતું નથી જે માં કમર્ચારીન કોઈ દોષ
હોતો નથી અને સ્ટીક કમ્પલે થઈને આવતા નથી તેથી તેની આગળની ઉ.પ.ધો દરખાસ્ અટકી �ય છે તો દરેક
ટી.પી.ઈ.ઓ�ી તેમાં ડી.પી.ઈ.ઓ�ી ને સૂચન થવા િવનતી.
19. કોિવદ-19 ને કારણે CCC પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવતું નથી તેથી ઘણા િશક્ષકો પરીક્ષા આપી શક્યા ન
તેના કારણે તેમને મળતા લાભોમાં અન્યાય થયેલ છ. તો CCCની મુદતમાં વધારો કરવા િવનતી.
20. નગર �ાથિમક િશક્ સિમિતના િશક્ષકોન5000-150-8000 ના 4200 �ેડપે મુજબ ઉચ્ચત પગાર ધોરણ મળતું
હતું જે ઉચ્ચત પગારધોરણ લોકલ ફંડ ગાંધીનગર દ્વાર વાંધા હેઠળ રાખેલ છે િશક્ િવભાગ દ્વાર તારીખ
17/3/2021 ના પ� માં સ્પ કરેલ છે તેનો અમલવારી કરાવવા યોગ્ રજૂ આત કરી યોગ્ કરવા િવનંતી
21. ગુજરાત સરકાર દ્વાર �.પી.એસ.સી દ્વાર િશક્ સેવા વગર-૧ અને વગર-૨ ની પરીક્ લેવાય છે . જે માં િજલ્લ
પંચાયતના િશક્ષકો વયમયાર્દ મુિક્ મળેલ છે તે મુજબ મહાનગરપાિલકાના િશક્ષકો વયમયાર્દ મુિક્ નો લાભ
આપવામાં આવે
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22. વષર ૨૦૧૧ પછી કમર્ચારીઓન વારસદારોને નોકરી આપવાનો રાજ્ સરકારે બંધ કરેલ છે . તેના બદલે આિ�તોને
આઠ લાખની ઉચ્ચ નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે . મહાનગરપાિલકાના િશક્ષકો આ સહાય કિમશનર કચેરી
આપશે કે િશક્ િવભાગ આપશે તે નક્ક થયેલ નથી. િશક્ િવભાગ માંથી આ ��નને સ્પ�ત કરવા િવનંતી

23. િજલ્લ ફેર બદલીથી િવિવધ િજલ્લાઓમાંથ નગર �ાથિમક િશક્ સિમિત માં િશક્ષ બદલી થઈને આવે છે . આ
િશક્ષકો પેન્શ િનવૃિ� સમયે િવભાજન થાય છે તેના બદલે િનવૃ� થાય તે જગ્યા પેન્શ મંજૂ ર થાય તેમ કરવા
િવનંતી.
24. િજલ્લ અરસ પરસ પરસ બદલીમાં વતનનો િનયમ દૂર કરવો.
25. શાળામાં વ્યાયા, િચ�, સંગીત િશક્ ફરિજયાત આપવા.

26. દરેક શાળામાં કોમ્પ્યુ અને એક ક્લાક આપવો.
27. સાતમા પગારપંચ મુજબના બાકી રહેતા તમામ ભથ્થ સત્વર લાગુ કરવા.
28. બાળકોના િશક્ષણ િહતમાં �ાથિમક શાળાઓ મજર ન થાય તે માટે યોગ્ કરવા િવનંતી
29. પાટણ િજલ્લાફે અર� માં િસિનયોરીટી હોવા છતાં રહી ગયેલા કચ્છન િશક્ષકોને  પ:િજલ્લાફે કેમ્પ કરી લાભ
આપવા િવનતી.
30. �ાથિમક શાળાઓનું શૈક્ષિ કેલેન્ડ બનાવવું અને તે મુજબ જ કામગીરી કરવી
31. જુ ના અન્�ેઈ િશક્ષકોને .એલ.ઈ.ડી કય� મૂળ તારીખે ઉચ્ચત પગાર ધોરણ આપવા િવનંતી.
32. પાઠ્યપુસ્ત, જે વા અિત મહત્વન સાિહત્યન હેરફેર માટે કન્ટીજન્ �ાન્ સત્વર મંજુ ર કરવી.
33. શાળામાં જ�રી ધોરણ ૧ થી ૮નું તમામ સાિહત્ શાળા સ� શ� થયાના ૧૦ �દવસ અગાઉ શાળાએ પહ�ચતું કરવુ.ં
34. �ાથિમક શાળાના જુ દા જુ દા કાય� માટે વપરાતી અગલ અલગ એપના બદલે એક જ એપમાં બધી માિહતી આવી �ય
એવું આયોજન કરવું.
35. તાલુકા અને િજલ્લ કક્ષ િશક્ષણશાખામ કલાકર્ન આપૂ�ત કરવી.
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36. િજલ્લાફે બદલી કેમ્પમા પિત-પત્નીન ખાસ �કસ્સામા તેમજ ત્યકતાઓન બી�વાર િજલ્લાફેરન લાભ આપવો.
37. સળંગ નોકરીનો G.R. થતા ૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫ સુધીમાં ભરતી થયેલ િશક્ષકિમ�ો જૂ ની પેન્શનન લાભ આપવો.
38. િનવૃત િશક્ષકો જન્મતારી 30/06 છે તેમને એક ઇ�ફો મળવાપા� છે તેવું હાઇકોટર્નુ જજમેન્ આવેલ છે . રાજ્
સરકારમાં રજુ આત કરી લાભ અપાવવા િવનંતી.
39. જે િશક્ િમ�ો �ાન્ટે માધ્યિમ કે ઉચ્ચત માધ્યિમ શાળામાંથી આવેલ છે તેમની નોકરી સળંગ ગણવી.
40. શાળામાં ખૂટતા ઓરડા માટે �ાન્ જલ્દીથ ફાળવવામાં આવે તેમજ સાથે સાથે અન્ સુિવધાઓ જે વી કે િવજ્ઞ
�યોગશાળા, કમ્પ્યૂ લેબ પણ આપવામાં આવે.
41. િશક્ષકો તમામ સેવાકીય લાભોની કામગીરી SAS મુજબ લાગુ થાય.
42. �સૂિતની ર� કે જે 60 �દવસ વાળા મુ�ામાં કપાત કરવામાં આવે છે અને ઉ.પ.ધો. માં કરવામાં આવતી નથી . તો આ
બાબતે યોગ્ કરવા રજુ આત થાય.
43. કંટીજન્સ વધારીને િશક્ દીઠ 100/-�િપયા કરવામાં આવે અને જૂ થમં� ીની અલગ કંટીજન્સ આપવામાં આવે.
44. RTE-એક્ટન કલમ 27 મુજબ િશક્ િસવાયની તમામ કામગીરીમાંથી િશક્ષ ને મુ�કત આપવામાં આવે.
45. �ાન્ટે �ાથિમક શાળા ના િશક્ષકો 4200 �ેડ-પે નો લાભ આપવો.
46. સળંગ નોકરીનો લાભ.
47. ફાજલને િબનશરતી અને કાયમી લાભ આપો.
48. RTE -એક્ નો સંપૂણર જોગવાઈ લાગુ થાય.
49. દરેક િજલ્લામા િજલ્લાકક્ િસિનયો�રટી િલસ્ ફરિજયાત બનવવામાં આવે.
50. શાળામાં કાયમી સફાઈ કામદાર આપવામાં આવે.
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51. પુનરાવત� મૂલ્યાંક ટાળવું જોઈએ.( જે મકે SCE પ�ક,એકમ કસોટી, what up આધા�રત કસોટી, સ�ાંત
કસોટી,વા�ષક કસોટી)
52. માધ્યિમ શાળાઓની જે મ િશિક્ષ બહેનોને 1 વષ� અને િશક્ ભાઈઓને 2 વષ� િજલ્લાફેરન લાભ આપવામાં આવે.
53. િવિવધ કચેરીઓ દ્વારાએકને એક માિહતી વારંવાર માંગવામાં આવે છે તે દૂર કરવુ.ં
54. મે�ડકલ �કસ્સાઓમા ઝડપથી િજલ્લાફે બદલી થાય તે જોવુ.ં
55. લાંબા સમયથી પડતર મે�ડકલ િબલ તાત્કાિલ મંજુ ર કરવા.
56. IPS અને IFS ની જે મ અલગથી િશક્ષણ કેડર ઉભી કરવામાં આવે.
57. માધ્યિમ શાળાની જે મ 1 વષ� �દવ્યાં િશક્ષકો બદલીનો લાભ આપવો.
58. દર વષ� િવકલ્ આપવામાં આવે.
59. મ.ભો.યો. અનાજ િવતરણ કૂપનથી સસ્ત અનાજની દુકાનેથી િવતરણ કરવુ.ં
60. જૂ ની કમ્પ્યુ લેબ પરત લઈને નવી કમ્પ્યુ લેબ ફાળવવી.
61. પાટણ િજલ્લામા ચાલુ વષ� િજલ્લાફે બદલી કેમ્પમા સ�ર્યેલ અિનયિમતતા ને કારણે િજલ્લાફે બદલી કેમ્ રદ કરી
પુનઃ કેમ્ યોજવા અંગે રજુ આત કરવા બાબત.
62. તા:- 1/4/2005 પહેલા �ા. િશ. ના િનયિમત પગાર ધોરણમાં સમાયેલ િશક્ષકો GPF ખાતા ખોલવા બાબત
63. ગુજરાત િશક્ સેવા - વગર 2 ની પરીક્ષામ સરકારી અને �ાન્ટે �ાથિમક શાળાના િશક્ષકો લાભ આપવા બાબત
64. પ�શન અને પગાર ચકાસણી માટેની કચેરી દરેક િજલ્લ મથક પર કાયર્ર કરવા બાબત
65. ઓનલાઈન પગાર ચકાસણી ન થાય ત્યા સુધી સેવાપોથીમાં વધારો કરવા િવનંતી
66. cpf ના વા�ષક િહસાબો મળવા બાબત
67. cpf ના નવા એકાઉન્ ખોલવા માટે યુ.આઈ. ડી. અને પાસવડર તાલુકા કક્ષ ફાળવવા બાબત
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68. SAS પોટર્ માં તમામ દરખાસ્ત સંપૂણર ભરેલી �ાપ્ થાય એના માટે રજૂ આત કરવા બાબત
69. SI અને CCC ની કામગીરી માં રોકાયેલ િશક્ષકો શાળાઓમાં બાળકોનું િશક્ ન બગડે તે હેતુથી તેવી શાળાઓમાં
િશક્ષ મુકવા બાબત
70. ઉચ્ચત �ાથિમક માં િવકલ્ લીધેલ હોય અને જો િશક્ષ સ્વૈિચ્ રીતે િવકલ્ રદ કરાવવા માંગતા હોય તો રદ કરી
દેવા બાબત
71. 25 �કિમ ની િ�જ્ય માં ફરજના સ્થળેથ અપડાઉન કરવાની િશક્ષકો છૂ ટ આપવા બાબત
72. GARUDA એિપ્લકેશનન કામગીરીમાંથી બી.એલ.ઓ.ને મુક્ કરવા બાબત.
73. પાટણ િજલ્લ �ાથિમક િશક્ષકો બદલી કૌભાંડમાં તપાસ કરી જવાબદાર કમર્ચાર-અિધકારી સામે કડક કાયર્વાહ
કરવા બાબત
74. િશક્ િસવાયની કોઈપણ િવભાગની કામગીરીના હુ કમ િશક્ શાખા મારફત જ આપવા બાબત
75. નાણાંકીય વપરાશના ઔિચત્યન િસદ્ધાંતોમા ફેરફાર કરી એસ.એસ.એ. દ્વાર ફાળવવામાં આવતી �ાન્ ખરીદી પર
�ણ ભાવ લેવા બાબત
76. િવકલ્ લીધેલ િશક્ષકો મૂળ શાળાથી જ િસિનયો�રટી ગણવા બાબત
77. તમામ �કારના બદલી કેમ્ વખતે વખતોવખત થયેલ સુધારા સામેલ કરી ઉદાહરણ સાથે યોગ્ અથરઘટન કરતો
પ�રપ� બહાર પાડવો જે થી સમ� રાજ્યમા એકસૂ�તા જળવાય.
78. િવ�ાસહાયકોની �ફક્ પગાર સમયની મે�ડકલ ર�ઓ કેરી ફોરવડર કરી સેવાપોથીમાં જમા કરવા બાબત
79. ચાલુ નોકરી દરિમયાન અવસાન પામતા િશક્ષકો તમામ લાભ ટોચ અ�તા�મે રાખી સમય મયાર્દામા તમામ લાભો
આપવા બાબત
80. સી. પી.એફ. ખાતામાં કે કેન્�ન ધોરણે 14% �માણે સરકારનો િહસ્સ જમા કરાવવા બાબત
81. બાળકો અને િશક્ષણ િહત માં છોટાઉદેપુર િજલ્લામા તમામ તાલુકામાં જજર ્�ર અને િબનઉપયોગી ઓરડા
ડીમોલેશન કરવા િજલ્લ િશક્ સિમિત દ્વાર ત્વ�ર મંજૂ રી મળી �ય છે . પરંતુ રાજ્યમાંથ બજે ટ માં તેટલી
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સંખ્યામા ઓરડા મંજુ ર થતા નથી તો તેની િવપરીત અસર બાળકોના િશક્ પર થાય છે . તો બજે ટમાં છોટાઉદેપુર
િજલ્લાન વધુમાં વધુ.ઓરડા મંજૂ ર કરવા રાજ્ સરકારમાં રજુ આત કરવા બાબત
82. તા:- 17/72005 ની સંદેશ ન્યૂઝપેપરમા આવેલ િવ�ાસહાયક ભરતી( 2005 વડોદરા િજલ્લ) બાબતે
અિવભાજન વડોદરા િજલ્લાન િશક્ષકો રાજ્યન અન્ િજલ્લા કરતા 6 મિહના મોડી ભરતી થતા િસિનયો�રટી
બાબતે જે અન્યા થયેલ છે તે યોગ્ય કરવાિવનંતી.
83. તા:- 8/5/2005 ની િવ�ાસહાયક ભરતી ( અિવભા�ત વડોદરા િજલ્લ) માં િનવૃિ�ના ધોરણે બે વષર બાદ પુરા
પગારમાં સમાવવા પા� 269 જે ટલા િશક્ષકો લાભ ન આપવાથી થયેલ નાણાંકીય નુકશાન બાબત.
84. અિવભા�ત વડોદરા િજલ્લાન તા:- 16/6/2005 અને તા:- 1/7/2005 ની ભરતીના િશક્ષકો િસિનયો�રટી થયેલ
અન્યા બાબતે.
85. તારીખ:- 1/8/2003 થી પાલનપુર નગરપાિલકામાંથી િજલ્લ પંચાયતમાં તબદીલ થયેલ િશક્ષકો ઉચ્ચત પગાર
ધોરણની િવસંગતતાઓ દૂર કરવા બાબત
86. �ાથિમક શાળાઓમાં અગાઉ H. M. �મ ફાળવવામાં આવતા હતા તો પુનઃ H. M. ચાલુ કરાવવા બાબત
87. તબીબી કારણોસર િજલ્લ ફેરબદલીમાં કુટુંબની વ્યાખ્યામ એકનો એક પૂ� કે પુ�ી હોય તેવા �કસ્સામા માતા-િપતા
અને સાસુ-સસરાનો સમાવેશ કરી બીમાર વ્યિક્ત સારસંભાળ માટે વતનનો લાભ આપવા બાબત.
88. વધ સરભર કેમ્પમા સ્થ પસંદગીની જોગવાઈમાં દશાર્વે રેવન્ય િવલેજ સ્થાિન,પે સેન્ટ ની ઉદાહરણ સાથેની
સ્પ�ત કરવામાં આવે તેમજ અલગ-અલગ પગાર કેન્�ન શહેરી િવસ્તારમા આવતી શાલન કે જે 20% ઘરભાડુ મેળવે
છે તેવી શાળાની કઈ િસ્થિતમા રહે તેની સ્પ�ત કરવા બાબત
89. બી.એલ.ઓ. ને મળવાપા� માનદ વેતનમાં �/-20,000/- સુધી મળી રહે તેવી રજુ આત થવા બાબત
90. શાળામાં કાયમી સફાય કામદાર આપવો.
91. સાબરકાંઠા િજલ્લાન િજલ્લાફે કેમ્ સત્વર કરવામાં આવે.
92. સ્કૂ કમ્પોઝી �ાન્ સત્વર જમા કરાવવા િવનંતી
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93. જે િશક્ષ િવકલ્ રદ કરી પરત ૧ થી ૫ માં પરત જવા માંગતા હોય તેને પરત છૂ ટ િશક્ષણિવભા છૂ ટ આપી છે પરંતુ
િનયામક સાહેબ મંજુ ર કરતા નથી તે બાબતે રજુ આત કરવી.
94. જે િશક્ષકો સ્ટીકરમા પૂત્ત
ર આવી છે તેનું કોઈ ફોલોઅપ લેવાતું નથી. જે માં કમર્ચારીન કોઈ દોષ હોતો નથી અને
સ્ટીક કમ્પ્લ થઈને આવતા નથી. તેથી તેની આગળની ઉ.પ.ધો. દરખાસ્ અટકી �ય છે તો દરેક TPEO ને
સૂચના આપવામાં આવે.
95. િજલ્લ પંચાયત બઢતીના માળખામાં િશક્ષકો તાલુકા �ાથિમક િશક્ષણાિધકારી �મોશન મળે. તેજ રીતે નગર
�ાથિમક સિમિતમાં શાસનાિધકારી વગર-૨ ના �મોશન સંદભ� જોગવાઈઓ નક્ક કરવામાં આવે.
96. હાલ �ાથિમક િશક્ષકો covid-19 ની કામગીરી આપવામાં આવે છે . આ કામગીરીનો સમયગાળો વેકેશનમાં આવતો
હોય તો િનયમ અનુસારની પુરા પગારની ર� જમા કરવાના આદેશ થયેલ છે . આ ફરજના ગાળામાં રિવવાર કે �હેર
ર�ના �દવસો આવે તો �ડઝાસ્ટ મેનેજમેન્ એકટ બહાનું બતાવી વળતર ર� મળવાપા� ના આદેશ કરવામાં આવતા
નથી. ખરેખર આ સમયની વળતર ર� મળવી જોઈએ. તેવી િશક્ષણિવભાગ સ્પ�ત થવી જોઈએ.
97. ગારીયાધાર તાલુકા ટપાલ �કરણે ઉકેલ લાવી િશક્ષકો ઇ�ફો આપવામાં આવે.
98. RTE 2009 ની કલમ 27 �માણે બીન શૈક્ષિ કામગીરી બંધ કરવામાં આવે.
99. ક્લસ્ટર રેશનલાઇઝે શન થતાં સીઆરસીની સંખ્યામા ઘટાડો થયો, અને સીઆરસીસીનુ કાયર્ક્ ખૂબ જ િવસ્તૃ
થયેલ છે .
100. 2019 મા સમ� િશક્ અમલમાં આવતા સીઆરસીસી/બીઆરસીસીના �ફલ્ડમા ધોરણ 9 થી 12 ની     શાળાઓનો
પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .તો હાલ પે�ોલ-ડીઝલના ભાવ ખૂબ જ વધેલ હોય સીઆરસી બીઆરસી ને આ
મ�ઘવારીમાં �ાવે�લગ કરી શાળા મુલાકાતમાં ઘ�ં આ�થક નુકસાન થાય છે , તો આ બાબતે આપ સાહેબ�ી યોગ્
િવચારણા કરી સીઆરસીસી/બીઆરસીસીના PTA માં વધારો કરવા બાબત
101. બીઆરસી કક્ષ પણ કમ્પાઉન અને મેદાન તેમજ સ્વચ્છ સંકુલ આવેલા છે તો તેની સ્વચ્છ માટે અલગથી
�ાન્ આપવા બાબત.
102. બ્લો અને ક્લસ્ કક્ષ કામ કરતી કચેરી હોવાથી હાલમાં મળતી �ાન્ ખૂબ જ ઓછા �માણમાં મળે છે જે નો
અત્યારન સમય મુજબ વધારો કરવા બાબત
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103. ક્લસ્ Racemization વખતે સીઆરસીસીની �ાન્ટમા જે ટલા ટકા વધારો કરવામાં આવ્ય છે તે મુજબનો વધારો
બીઆરસીસીની �ાન્ટમા થયેલ નથી જે કરવા બાબત
104.  સીઆરસીસી/બીઆરસીસી દ્વાર યોગ્ મોનીટર�ગ કરવામાં આવી ર�ું છે પરંતુ અસરકારક પ�રણામ માટે જ�રી
સ�ા આપવામાં આવે તો કામગીરીને વેગ મળી શકે.
105. હાલમાં મળતી �ાન્ છ માસ પૂણર થયા બાદ મળે છે જે વષર્ન શ�આતમાં જ મળે તેવી વ્યવસ્ ગોઠવવામાં બાબત.
106.  સીઆરસીસી/બીઆરસીસીને ઘણા સમયથી ફ�નચર �ાન્ ફાળવી નથી તો કચેરીમાં ટેબલ ખુરશી માટે �ાન્
ફાળવવામાં આવે.
107. એસ.એમ.સી.ની જે મ સીઆરસીસી/બીઆરસીસીની �ાન્ અલગ અલગ હેડે નિહ ફાળવતાં કંપોિઝટ �ાન્ તરીકે
આપવામાં આવે.
108.  સરકાર�ી દ્વાર યોજવામાં આવતી Online મીટ�ગ માટે બીઆરસી પર એક મોટી સ્�ી એલઇડી, વૅબકેમ અને
ઓ�ડયો િસસ્ટ સાથે આપવામાં આવે, જે થી હાલ બી.આર.સી પર મોબાઈલથી Microsoft Teams ના
માધ્યમથ જોડાતા સીઆરસીસી/બીઆરસીસી અિતઆધુિનક તકિનકીનો ઉપયોગ કરી શકે અને અપડેટ થઈ શકે.
109. કેટલાક બ્લોકમા �દવ્યાં બાળકો માટે અલાયદો �રસોસર �મ નથી, તેવા બ્લોકમા �રસોસર �મનું બાંધકામ કરીને આવા
િવશેષ જ�રીયાતવાળા બાળકો માટે �બંધ કરવામાં આવે.
110. �દવ્યાં બાળકો માટે �ડસેિબિલટી માટેના અલગ-અલગ સાધનો ખૂબ જ જૂ ના થઈ ગયેલા છે . જે ની જગ્યા નવા
આધુિનક યં�ો બીઆરસી પર આપવામાં આવે
111. ગાંધીનગર શહેર િવસ્તારમાં મહાનગર પાિલકા િશક્ષણ સિમિત ના હોવા છતSAS વેબસાઈટમાં
“GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION” લખેલ આવવાના કારણે તેના પ�કોનો ઉપયોગ
કરી શકાય તેમ ન હોય સુધારો કરી “શાસનાિધકારી કચેરી ગાંધીનગર શહેર” ઉલ્લેખ કરવા િવનંત.
U

U

ઉપરોક્ત તમામ ��નોનું સત્વરે િનરાકરણ થાય તેમ કરવા િવનં.
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