
કરભ-૪(૧)(ફી)(ય):-વસં્થાનાઅંધીકાયીઓઅનેકભમચાયીઓનીવત્તાઅનેપયજો 
 

 ફાવલકાવપ્રોજેકટઅવધકાયીનીપયજો:- 
વકંલરતફાવલકાવવેલાભાટેકામમત્ભક વલવલધવયકાયીખાતાઓઅનેલફનવયકાયીવસં્થાઓન ઘંટકકક્ષાએ 

વકંરન કયલાની જલાફદાયી ફાવલકાવ પ્રોજેકટ અવધકાયી ફજાલે છે. 
1. વકંલરત ફાવલકાવ મોજનાના ંકામમક્ષભ લશીલટની અને તભાભ આંગણલાડીને લાવિક / ભાવવક ફજેટ તેભજ 

ખચમની વ્મલસ્થા કયે છે. 
2.  વભગ્ર પ્રોજેકટભા ંકાભ કયતા તભાભ કભમચાયીઓની કાભગીયી ન  ંવનયીક્ષણ કયળે અને ભાવવક સ્ટાપ ભીટટિંગ 

દ્વાયા ભાગમદળમન આળે. 
3.  વેલા મોજનાની ળરૂઆતના તફકકાભા ંઆંગણલાડી કામમકય દ્વાયા રાબાથી ફાકો , ભાતાઓ અને ધાત્રી 

ફશનેોની નોંધણી  કયાલલી અને અન્મ જરૂયી ભાટશતીઉભેયી પ્રોજેકટ યીોટમ તૈમાય કયાલલો. 
4.  ઘટક કક્ષાએ અને આંગણલાડી કક્ષાએ યજીસ્ટવમ યેકોડમવ યખાલે છે અને તેની મોગ્મ વભમાતયં તાવણી 

ણકયે છે. 
5.  ઘટક કચેયી, ળશયેી આયોગ્મ કેન્રો , ળૈક્ષાલણક વસં્થાઓ અને વલસ્તાયના સ્લૈચ્છછક વગંઠનો વાથે ઘવનષ્ઠ વંમક 

યાખે છે અને તેભનો વટિમ વાથ વશકાય ભેલલા પ્રમત્નળીર યશ ેછે. 
6.  ફાવલકાવ મોજના અને કામમત્ભક વપતાલગેયે  ભાટે સ્થાવનક રોક આગેલાનો અને વસં્થાઓનો વટિમ 

વાથ-વશકાય ભેલે છે. 
7.  નાસ્તા ભાટે ખાધ વાભગ્રી , લગેયે ભાટે ભકાન અને અન્મ સ્લેચ્છછક ભદદ આલા ભાટે સ્થાવનક રોકોને 

પ્રોત્વાશીત કયે છે. 
8.  સ્થાવનક વવભવતઓ યચલાભા ંઅને તેને કામમયત કયલાભા ંઆંગણલાડી કામમકય અને મ ખ્મ વેવલકાઓને 

ભાગમદળમન આે છે. 
9.  સ્થાવનકભટશરા ભડંી વટિમ વશકાય આે તે ભાટે મ ખ્મ વેવલકા અને આંગણલાડી કામમકયને જરૂયી 

ભાગમદળમન આે છે અને ભદદ કયે છે. 
10.  ળશયેી કક્ષાએ કાભ કયતા ભટશરા ભડંો , ય લક વગંઠનો અને પ્રાથવભક ળાા કામમિભને ઉમોગી ફની ળકે 

અને વટિમ વાથ આે તેલા પ્રમત્ન કયે છે. 
11.  સ્થાવનક અને સ્લેચ્છછક ભડંોના વશકાયથી ોક આશાય વફંધંી વનદળમન કામમિભો ગોઠલલાની કાભગીયી કયે 

છે. 
12.  કામમિભ શઠે થતી પ્રગવતથી ઉયના અવધકાયી અને કચેયીઓને લાકેપ યાખે છે. 
13.  ફાવલકાવ મોજના શઠે જરૂયી કભમચાયીઓની બયતી વનભણકૂ  અને તારીભની વ્મલસ્થા વબંાળે. 
14.  દય ભટશને આંગણલાડીની તેભજ મ ખ્મ વેવલકાની કાભગીયીના વનયીક્ષણ ભાટે ભેડીકર ઓપીવય 

અનેઆયોગ્મઅવધકાયી વાથે વલચાયવલભળમ કયીને કામમિભ ઘડળ.ે  
 
 
 
 
 
 
 

 મ ખ્મ વેવલકાની પયજો :- 
1. આંગણલાડી કામમકયને તેની કાભગીયીભા ંભદદ કયે છેભાગમદળમન આે છે અને દેખયેખ યાખે છે. 
2. આંગણલાડીના લકમયન  ંવભમત્રક ફનાલી આે છે. 
3. દય ભટશને ઓછાભા ંઓછુ વેજાની આંગણલાડીની મ રાકાત રઈ પ્રત્મક્ષ વનયીક્ષણ દ્વાયા ભાગમદળમન આે છે. 
4. ોતાના વેજાભા ંઆલેરી આંગણલાડીની કાભગીયીની દય ભટશને એક લખત વભીક્ષા કયે છે. 



5. ગાભવબા ,વળલફય, ગશૃ મ રાકાત, ક ટ ંફ વંમક જેલી કાભગીયીભા ંઆંગણલાડી-કામમકયને ભદદ કયે છે. 
6. આંગણલાડી કામમકયે યાખેર યેકોડમ યજીસ્ટવમની વનમવભત તાવણી કયે છે. 
7. આંગણલાડી કામમકય ફાવલકાવ પ્રોજેકટ અવધકાયી અને પ્રા.આ. કેન્રના કભમચાયીઓ લછચે કડીરૂ કાભગીયી 

ફજાલે છે. 
8. ભટશરા ભડંો સ્થાલા, ગ્રાભકક્ષાની વવભવતઓ યચલી વલવલધકમો કયે છે. 
9. ગાભભા ંચારતા ભટશરા ભડં જેલાસ્લેચ્છછક ભડંોને આંગણલાડીની પ્રવવૃતભા ંવટિમ યવ રેતા કયે છે. 
10. મોજનાના લટશલટ અને અભરીકયણભા ંફાવલકાવ પ્રોજેકટ અવધકાયીને ભદદ કયે છે. 

 

 સ્ટેસ્ટીકર એનાલરસ્ટ: ડટેા એનાલરવીવ કયલા,ભથંરી યીોટમ ફનાલલા. 

 ત્રીજી શ્રેણી કરાકમ :એસ્ટાબ્રીસ્ટભેન્ટની કાભગીયી,આય.ટી.આઈની કાભગીયી,ફજેટ ની કાભગીયી,ેભેન્ટની 
કાભગીયી. 

 

 આંગણલાડી કામમકયની પયજો :- 
1. પલૂમ પ્રાથવભક વળક્ષણલગમ ચરાલે છે. 
2. ૬ ભાવ થી ૬ લમના ફાકો , વગબામ સ્ત્રીઓ અને ધાત્રી ફશનેો ભાટે પયૂક આશાયની વ્મલસ્થા કયે 

છે. 
3. ફાકોનેઆયોગ્મ અને ોણ વળક્ષણ આે છે. 
4. ઘેય ઘેય પયી ભાતાઓની મ રાકાત રઈ આયોગ્મઅને ોણ વળક્ષણઆે છે. 
5. ફાકોની ળાયીટયક તાવ અને યોગપ્રવતકાયક યવી મકૂલાના કામમભા ંભદદ કયે છે. 
6. સ્થાવનકવલસ્તાયભા ંચારતા ભટશરા ભડંો વાથે વફંધંો કેલી તેભને પ્રવવૃતભા ં વટિમ  યવ રેતા કયે 

છે. 
7. પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકો વાથે વશકાય વાધી આંગણલાડીના ફાકોને આયોગ્મ વળક્ષણ ભે તે ભાટે 

પ્રમત્ન કયેછે. 
8. આંગણલાડીભા ંઆલતા ફાકો ન  ંદય ભાવે લજન કયી નોંધ યાખે છે અને પ્રોટીન-કેરેયીની લાા ં

ફાકોનેશ્રેણી ૧-ય-૩ ભા ંલશચેે છે. 
9. આંગણલાડીભા ંઆલતા ફાકોને વલટાભી નની ગોી  આે છે અને રોશતત્લય કત પોરીક એવીડ 

ગોીઓન  ંવનમવભતવલતયણ કયે છે. 
10. આં.લા.કક્ષાએ દય ભાવે અન્નપ્રાળન ટદલવ ઉજલે છે.દય ભાવે લાનગી વનદળમનટદલવ ઉજલે છે. 

જેભાTંHR ભાથંી ફનતી લાનગીઓન  ં  વનદળમન કયલાભા આલે છે.વલશ્વ સ્તનાન વપ્તાશ , ોણ 
વપ્તાશ લગેયે તથાવયકાયશ્રી તયપથી સચૂ વ્મા મ જફ વલવલધટદન/વપ્તાશ ની ઉજલણી દ્વાયા રોક -
જાગવૃત રાલલા રોક બાગીદાયી રોક- વશકાય ભેલે છે. 
 
 

 ટાલાા : ઓપીવની રૂટીન કાભગીયી જેલી કે ટાર વલવલધ ડીાટમ ભેન્ટભા ંઆલી તેભનજ 
સ્થાવનકટારોનાવલતયણનીકાભગીયીવલગેયે. 

 


