U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4 UF\WLGUZP
U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4 UF\WLGUZGL SR[ZL BFT[ TFP૩૧/૧૨/૨૦૧૮,
સોમવારના રોજ ૧૧ o ૦૦ S,FS[ AM0"GF માન. અધ્યક્ષશ્રીના અધ્યક્ષ 5N[ D/[, SFZMAFZL ;lDlTGL
ઓગણત્રીસમી A[9SGL કાયર્વાહ�ની GM\WP
A[9SDF\ GLR[ H6FJ[, ;eIzL q VlWSFZLzLVM p5l:YT q VGp5l:YT ZCIF CTFP
S|D
૧.

;eIzL q VlWSFZLzLG\] GFD
શ્રી એ. �. શાહ

૨.

--------

૩.

અધ્યક્ષશ્રી ,
રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર.

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮

CMN'M
VwI1FzL4
U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4 UF\WLGUZ
GFIA VwI1FzL4
U]PDFPVG[ pPDFPlXP AM0"4 UF\WLGUZ

p5l:YT
VGp5l:YT

;eIzL

VGp5l:YT

શ્રી જયપ્રકાશ પી. પટ�લ

;eIzL

p5l:YT

શ્રી ભરતભાઈ એમ. ચૌધર�

;eIzL

p5l:YT

ુ સાદ એ. પટ�લ
શ્રી ભા�પ્ર

;eIzL

p5l:YT

શ્રી પ્રિવણિસ�હ આર. સોલંક�

;eIzL

p5l:YT

શ્રી રિસકભાઈ આઈ. હરણીયા

;eIzL

p5l:YT

૯.
૧૦.
૧૧.

શ્રી રમણભાઈ ડ�. પટ�લ
શ્રી � ૃગે ન્દ્રિસ�હ ક�. સોલંક�
શ્રી પરસો�મભાઈ �. સોનારા

;eIzL
;eIzL

p5l:YT
p5l:YT

;eIzL

p5l:YT

૧૨.

શ્રી ડ�.એસ. પટ�લ

સભ્ય સ�ચવશ્રી

p5l:YT

૪.
૫.
૬.

૭.
૮.

U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4 UF\WLGUZ

AFAT S|DF\S o ૪૭૦/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૦/૨૦૧૮

તા.૨૭, ૨૮/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ મળે લ કારોબાર� તા.૨૭, ૨૮/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ મળે લ કારોબાર�
સિમિતની અઠ�ાવીસમી બેઠકની કાયર્વાહ� ન�ધ મં�ુર સિમિતની અઠ�ાવીસમી બેઠકની કાયર્વાહ� ન�ધ મં�ુર
કરવા બાબત.

કરવામાં આવી.

AFAT S|DF\S o ૪૭૧/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૧/૨૦૧૮

ુ ા ક�ળવણી મંડળ,ધાનેરા સંચા�લત આશા�ર
ુ ા આશા�ર
ુ ા ક�ળવણી મંડળ,ધાનેરા સંચા�લત આશા�ર
ુ ા
આશા�ર
માધ્યિમક શાળા, �.ુ ધાનેરા, �જ.બનાસકાંઠાની ધો.૮ માધ્યિમક શાળા, �.ુ ધાનેરા, �જ.બનાસકાંઠાની ધો.૮
ની ન�ધણી તેમજ ધો.૯ ની મં�ુર� અને ધો.૧૦નો ની ન�ધણી તેમજ ધો.૯ ની મં�ુર� અને ધો.૧૦નો
ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૦.૩૯૩ રદ કરવા બાબત.

ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૦.૩૯૩ રદ કરવાની બાબત કારોબાર�
સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી
હાજર રહ્યા ન હતા. �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ક� .એ.
સોલંક� હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં
આવ્યા.
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ુ ા
આશા�ર
ુ ા
આશા�ર

ક�ળવણી

માધ્યિમક

મંડળ,ધાનેરા

સંચા�લત

�.ુ

ધાનેરા,

શાળા,

�જ.બનાસકાંઠાની ધો.૮ ની ન�ધણી તેમજ ધો.૯ ની
મં�ુર� અને ધો.૧૦નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૦.૩૯૩ રદ
કરવા બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી બનાસકાંઠાએ
તા.૨૪/૮/૨૦૧૮ના પત્રથી સદર શાળાની ધો-૯ અને
ધો.૧૦નો વગર્ બંધ કરવાની દરખાસ્ત શાળામંડળને
મળે લ �નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૦.૩૯૩ છે તો સદર
શાળાની ન�ધણી તથા ઇન્ડ�ક્ષ નંબર રદ કરવા માટ�
ભલામણ કરવામાં આવે છે .� �ગે યોગ્ય ઘટતી
કાયર્વાહ� આપની કક્ષાએથી કરવા આપ સા.શ્રીને
િવનંતી છે .
શાળામંડળે

તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૮ના

પત્રથી

ુ �
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીને જણાવેલ છે ક� આશા�ર
માધ્યિમક શાળા ધાનેરા ધો.૯ અને ૧૦ના ક્રિમક વગ�
બંધ કર�એ છ�એ કારણક� અમાર� શાળા� ંુ ની� ંુ
પ�રણામ આવવાથી અને વગર્ વાઇઝ બાળકો ન
મળવાનાં કારણે ટ્રસ્ટ�ની સહમિતથી બાળકોને શૈક્ષ�ણક
ર�તે �કુ શાન ન થાય તેટલા માટ� અમે આપ
સાહ�બશ્રીને બંધ કરવા માટ� �ણ કર�એ છ�એ.
આમ, ઉપરોક્ત શાળા મંડળે શાળા બંધ કરવાનો
ઠરાવ કર� લ હોઈ માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ
કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૦.૩૯૩ રદકરવા� ંુ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
કારોબાર� સિમિતમાં સવાર્�મ
શાળાનો ર� કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે
શાળામાં

િનભાવવાનો

રહ�શે

અને

તેની

�ણ

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સંબિં ધત શાળા દ્વારા
વતર્માનપત્રમાં �હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય
શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.

AFAT S|DF\S o ૪૭૨/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૨/૨૦૧૮

ુ �શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સંચા�લત ઓમ એ��ક
ુ �શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સંચા�લત
ઓમ એ��ક
સરસ્વતી માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક

શાળા સરસ્વતી માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક

(નોન

પોસ્ટ (નોન ગ્રાન્ટ�ડ) થાન રોડ,શા�ી નગર, પોસ્ટ ઓફ�સની

ગ્રાન્ટ�ડ)

ઓફ�સની

થાન

બા�ુમાં,

રોડ,શા�ી

�.ુ ચોટ�લા,

મકાન સ્થળ ફ�રફાર બાબત.

નગર,

શાળા

�જ.�રુ � ન્દ્રનગરની બા�ુમાં, �.ુ ચોટ�લા, �જ.�રુ � ન્દ્રનગરની મકાન સ્થળ
ફ�રફારની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા
મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ગો�યા રા�શ ગગાભાઈ –
ુ
પ્ર�ખ
હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં
આવ્યા.
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ુ �શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સંચા�લત
ઓમ એ��ક
સરસ્વતી માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક

શાળા

(નોન

પોસ્ટ

ગ્રાન્ટ�ડ)

થાન

બા�ુમાં,

ઓફ�સની

રોડ,

શા�ી

�.ુ ચોટ�લા,

નગર,

�જ.�રુ � ન્દ્રનગરની

મકાન સ્થળ ફ�રફાર બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
�રુ � ન્દ્રનગર� તા.૧૨/૬/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા મંડળને
� ૂવર્ મં�ુર� વગર ગે રકાયદ� સર સ્થળ ફ�રફાર કરવા
�ગે જણાવેલ ક� સરસ્વતી માધ્યિમક શાળા (નોન
ગ્રાન્ટ�ડ), ગ�નન સોસાયટ�, બાલા� સામે, થાનરોડ,
ચોટ�લા ખાતે આપશ્રીએ જ�ર� � ૂવર્ મં�ુર� લીધા
વગર �ુન.૨૦૧૬થી સ્થળ ફ�રફાર કર� લ છે . �થી આ
ુ ાસો
શાળાની માન્યતા રદ ક�મ ન કરવી તેનો �લ
ુ ીમાં કરશો અન્યથા આ �ગે
તા.૧૮/૬/૨૦૧૮ �ધ
ુ ારની કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે �ની ન�ધ
િનયમા�સ
લેશો.
�જલ્લા

�રુ � ન્દ્રનગર�

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

તા.૩/૮/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા મંડળને સરસ્વતી
માધ્યિમક શાળા (નોન ગ્રાન્ટ�ડ), ગ�નન સોસાયટ�,
બાલા� સામે, થાનરોડ, ચોટ�લા ખાતે આપશ્રીએ
જ�ર� � ૂવર્ મં�ુર� લીધા વગર �ુન.૨૦૧૬થી સ્થળ
ફ�રફાર કર� લ છે . �થી આ શાળાની માન્યતા રદ ક�મ
ુ ાસો ગ્રાહ્ય રાખવા
ન કરવી તેનો તમોએ કર� લ �લ
ુ ાર જ�ર� મં�ુર� લીધા બાદ જ
પાત્ર નથી. િનયમો�સ
શાળાનો સ્થળ ફ�રફાર કરવાનો રહ�.
�થી તાત્કા�લક � ૂળ સ્થળે શાળા નો ફ�રફાર કર�
અત્રે �ણ કરશો અન્યથા તમોએ ગે રકાયદ� સર ર�તે
કર� લ શાળા સ્થળ ફ�રફાર બાબતે અધ્યક્ષશ્રી �.ુ મા.અને
ઉ.મા.િશ.બોડર્ , ગાંધીનગરને શાળાની માન્યતા રદ
કરવા અત્રેથી �ણ કરવામાં આવશે. �ની ગંભીર ન�ધ
લેશો.
આમ ઉક્ત િવગતો જોતા શાળા મંડળે �ુન-૨૦૧૮
થી

� ૂવર્

મં�ૂર�

�જ.િશ.અ.શ્રી

વગર સ્થળ

�રુ � ન્દ્રનગર�

સ્થળ

ફ�રફાર

કર� લ

ફ�રફારની

છે .

ફાઈલ

તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ બોડર્ ની કચેર�માં મોકલેલ
ુ ી સ્થળ ફ�રફારનો િનણર્ય થયેલ ન
હોઈ આજ �દન �ધ
હોઈ શાળા સંચાલક મંડળની ર�ુઆત ધ્યાને લેતા
કારોબાર�

સિમિતએ

ુ તે
સવાર્ �મ

સદર

માધ્યિમક

શાળાનો સ્થળ ફ�રફાર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
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�ુ� ંુ સ્થળ

ન�ું સ્થળ

શ્રી સરસ્વતી માધ્યિમક

શ્રી સરસ્વતી માધ્યિમક

અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક

અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક

શાળા, થાન રોડ,

શાળા, થાન રોડ, ગં�નદ

શા�ીનગર, પોસ્ટ

સોસાયટ�, બાલા� સામે,

ઓફ�સની બા�ુમાં,

આશા�ુરા ગેટ નં.૨ ની

�ુ.તા.ચોટ�લા,

�દર, �ુ.તા.ચોટ�લા,

�જ.�ુર�ન્દ્રનગર.

�જ.�ુર�ન્દ્રનગર.

AFAT S|DF\S o ૪૭૩/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૩/૨૦૧૮

ુ ાલા લાલ બહા�ુર શા�ી સાવર્જિનક હાઇસ્�લ
ુ ાલા
લાલ બહા�ુર શા�ી સાવર્જિનક હાઇસ્�લ
ૂ , �.ુ �ખ
ૂ , �.ુ �ખ
તા.કપરાડા �જ.વલસાડ ની શાળા દ્વારા સરકાર� તા.કપરાડા �જ.વલસાડ ની શાળા દ્વારા સરકાર�
કામમાં િવક્ષેપ ઉભો કરવા તેમજ મ�હલા અિધકાર� કામમાં િવક્ષેપ ઉભો કરવા તેમજ મ�હલા અિધકાર�
સાથે ગે રવતર્�ક
ં ૂ કરવા બાબત.

સાથે ગે રવતર્�ક
ં ૂ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં
ર�ુ કરતા શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન
હતા અને �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી રા�શ્રી એલલ.
�
ટં ડલ

-

િશ.િન.

હાજર રહ્યા

હતા.

તેમને

�બ�

સાંભળવામાં આવ્યા.
લાલ
ુ ાલા
�.ુ �ખ

બહા�ુર

શા�ી

સાવર્જિનક

હાઇસ્�લ
ૂ ,

તા.કપરાડા �જ.વલસાડ ની શાળા દ્વારા

સરકાર� કામમાં િવક્ષેપ ઉભો કરવા તેમજ મ�હલા
અિધકાર� સાથે ગે રવ�ક
ર્ ુ કરવા બાબતની િવગતો
બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડ દ્વારા તેમના
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ના સંદભર્ પત્રથી નીચેની િવગતો
જણાવેલ છે .


અત્રેના �જલ્લામાં

માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર

માધ્યિમક શાળાઓમાં સ્થાિનક પર�ક્ષા ચા� ુ છે
ુ ા� આયોજન તથા કોઇપણ
સમગ્ર પર�ક્ષા� ંુ �ચ
ુ ી અત્રેની
પ્રકારની ગે રર�િત ન થાય તેવા હ��થ
કચેર�ના િશક્ષણ

િનર�ક્ષકશ્રીઓ તથા મદદનીશ

ુ ાકતો લઇ રહ્યા છે
િનર�ક્ષકો શાળાની આસ્કિમક �લ
ુ બ તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ બપોર� ૧૨.૩૦
� �જ
કલાક�

�જલ્લામાં

આવેલ

લાલ

બહા�ુર

શા�ી

ુ ાલા તા.કપરાડા શાળાની
સાવર્જિનક હાઇસ્�લ
�ખ
ૂ
� િશક્ષણ િનર�ક્ષક
અત્રેની કચેર�ના રા�શ્રી એલ.ટ�ડલ
શ્રી �દનેશભાઇ પટ�લ, ઇ.ચા.િશક્ષણ િનર�ક્ષક શ્રી
એચ.એલ.મહ�તા

મ.િશ.િન.અને

શ્રી

વી.�.પટ�લ,

ુ ાકાત લેવા ગયેલ
મ.િશ.િન. �ઓ આક�સ્મક �લ
ુ બ આક�સ્મક
હતા. તેઓએ આપેલ અહ�વાલ �જ
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ુ ાકાત દરમ્યાન શાળાનો �ખ્
ુ ય દરવાજો બંધ
�લ
હતો. અને અત્રેથી ગયેલ ટ�મને શાળા ક�મ્પસમાં
પ્રવેશવા દ� વામાં આવ્યા ન હતા. અને ત્યાં શાળા
પ�રસરમાં ઉપ�સ્થત ��ુ રયાભાઇ �મણે પોતાનો
ુ રવાઇઝર તર�ક� અમાર� ટ�મને આપેલ
પ�રચય �પ
હતો

અને

વસંતભાઇ

જણાવ્� ુ ક�

તેમણે

વી.પટ�લનો

સંસ્થાના

આદ� શ

છે

ક�

ુ
પ્ર�ખ
કોઇપણ

અિધકાર�/વ્ય�કતને શાળામાં પર�ક્ષા છે એટલે પ્રવેશ
આપવો નહ� ત્યારબાદ એમના દ્વાર ટ�લીફોિનક
ુ ને ટ�મને �બ� �છ
ુ
પ્ર�ખ
ંુ વામાં આવતા પણ પ્ર�ખ
દ્વારા અિધકાર�ઓને પ્રવેશ માટ� ના ફરમાવેલ હતી.
ુ ત્યાં
ત્યારબાદ બપોર� ૧૪.૩૦ કલાક� સંસ્થાના પ્ર�ખ
આવી ચડ�લ અને
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

તેઓ ઉચા અવા� �જલ્લા

વલસાડના

સરકાર�

વાહનને

અહ�થી હટાવો એ� ંુ ઉધ્ધતાઇથી વાહનના ડ્રાઇવર
શ્રી ભાવેશા આ�હરને જણાવેલ હ� ંુ તથા તેઓ
પોતાના શટર્ ના બટન �લ્ુ લા રાખી ગાળો ભાળ� ગમે
તેમ વતર્ન અમાર� ટ�મના મ�હલા અિધકાર�શ્રી સાથે
કર� લ હ� ંુ અને ત્યાંથી જતા રહ�વા માટ� ધમક�
આપેલ હતી અને કહ�લ ક� અહ�થી તમે ન �ઓ તો
ચાર હ�ર માણસો ભેગા કર� હાથ-પગ ભાંગી
નાખી� ંુ એવી ગ�ભ�ત ધમક� આપેલ. શાળાના
આચાયર્શ્રી પોતે પર�ક્ષા ચા� ુ હોવા છતાં ગે રહાજર
રહ�લ � પર�ક્ષાની કામગીર�માં ગંભીર બેદરકાર�
દાખવેલ છે એ� ંુ ફ�લત થાય છે .
સમગ્ર ઘટના દરમ્યાન તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ
ુ ી બે
બપોર� ૧૨.૩૦ કલાક થી ૧૪.૩૦ કલાક �ધ
ુ ી અમાર� િનર�ક્ષણની ટ�મ શાળાના �ખ્
ુ ય
કલાક �ધ
દરવા�ની

બાહર

ઉભી

હતી.

એ

દરમ્યાનના

િનર�ક્ષણ ટ�મનો અહ�વાલ અને ફોટોગ્રાફ આ સાથે
સામેલ છે સદર શાળા સરકારશ્રી દ્વારા મં�ૂર�
અપાયેલ અને માન્યતા ધરાવતી તથા ગ્રાન્ટ ઇન એ
ઇડ

કોડ-૧૯૬૪

ુ રાત
�જ

માધ્યિમક

િશક્ષણ

ુ બ �જ
ુ રાત રાજય સરકારશ્રીના
િવિનયમો-૧૯૭૪ �જ
ુ ાર સદર શાળા ગ્રાન્ટ
િનયમો/જોગવાઇઓ અ�સ
લેતી

�બનસરકાર�

�હ�ર

સંસ્થા

છે

સરકારના

ુ બ કોઇપણ
પ્રવતર્માન િનયમો અને જોગવાઇ �જ
ુ ાકાત
અિધ�ૃત અિધકાર�ઓ શાળાની આક�સ્મક �લ
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લઇ શાળાનો ર� કડર્ તેમજ શૈક્ષ�ણક અને ભૌિતક
�િુ વદ્યાઓ તેમજ શાળા� ંુ શૈક્ષ�ણક કાયર્ ચકાસી શક�
ુ વસંતભાઇ પટ�લે આ િનયમ� ંુ
છે . સંસ્થાના પ્ર�ખ
સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન કર� લ છે અને સરકાર� કામોમાં
િવક્ષેપ ઉભો કર� લ છે આ બાબતે શાળાને અત્રેની
કચેર�ના

પત્ર

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮

નં.મા-૧/૨૦૧૭/૧૮૭૯
થી

કારણ

દશર્ક

નોટ�સ

આપવામાં આવેલ છે .


અત્રેની કચેર�ના વગર્ -૨ના મ�હલા િશક્ષણ

ુ
�
િનર�ક્ષક રા�શ્રી એલ.ટં ડલ
સાથે સંસ્થાના પ્ર�ખ
વસંતભાઇ પટ�લ

દ્વારા ઉધ્ધતાઇથી અને

�ચા

અવા� મ�હલાને ન છા� તેવા શબ્દો ક� � ઉલ્લેખી
ન શકાય એવા શબ્દોમાં ગે રવતર્�ક
ંુ કર� લ છે મ�હલા
અિધકાર� ફરજના ભાગ�પે સરકાર� કામગીર� કરવા
ગયેલ હોવા છતા એમની સાથે ઉધ્ધતાઇ� ૂવર્ક
ગે રવતર્ન કર� લ છે આમ કર�ને શાળામાં ચાલતી
ગે રર�િતઓ અને કર� ૂતોને �પાવવાનો પ્રયત્ન કર� લ
ુ બ સદર વ્ય�કત
છે અમોને મળે લ પ્રાપ્ત મા�હતી �જ
ચા�રત્રહ�ન છે � ૂતકાળમાં પણ એમના િવ�ધ્ધ
ર�ૂઆતો અને ફ�રયાદો થયેલ છે હાલમાં પણ સદર
શાળાના નવા િશક્ષણ સહાયક તર�ક� િનમ�ક
ં ૂ પામેલ
િનયિતબેન વ્યાસને પોતાના વશમાં લેવા માટ�
માનિસક ત્રાસ આપવો તેના રહ�ઠાણના સરનામા
ુ વા પોતાની ક��બનમાં પોતે એકલા હોય
વારં વાર �છ
ત્યાર� વારં વાર બોલાવવા વગે ર� �વી કર� ૂતોની
મૌ�ખક ફ�રયાદો અમો સમક્ષ આવેલ છે અને આ
કારણે

મ�હલા

િશક્ષણ

સહાયક

શાળામાં

જતા

ગભરાય છે અને છે લ્લા એક માસથી શાળામાં જતા
બંધ થઇ ગયેલ છે .

ુ
પ્ર�ખ

આમ ઉપરોકત િવગતોને ધ્યાને લઇ સંસ્થાના
વસંતભાઇ

કમર્ચાર�ને

ફરજ

પટ�લની
બ�વતા

િવ�ધ્ધમાં

સરકાર�

અટકાવવા,

સરકર�

મ�હલા અિધકાર� સામે ગે રવતર્�ક
ંુ અને ગ�ભ�ત
ધમક� આપવા બાબતે યોગ્ય કાયદાક�ય કાયર્વાહ�
કરવા

મે.પોલીસ

અિધક્ષકશ્રી,

વલસાડને

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ લે�ખતમાં ફ�રયાદ કર� લ
છે .
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આમ ઉપરોકત હક�કતને ધ્યાને લઇ શાળા/સંસ્થા
િવ�ધ્ધ આગળની ઘ�ટત કાયર્વાહ� કરવા િવનંિત છે .
�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ના

સંદભર્

પત્ર

વલસાડના
અન્વયે

અત્રેની

કચેર�ના તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૮ના સંદભર્ પત્રથી કારણ
ુ ાસો �દનદશર્ક નોટ�સ પાઠવી શાળા મંડળનો �લ
૧૦માં ર�ૂ કરવા જણાવેલ હ� ંુ
ુ ાસો તેમના
શાળા મંડળે કારણ દશર્ક નોટ�સનો �લ
ુ બ ર�ૂ કર� લ છે .
તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૮ના પત્રથી નીચે �જ
ુ ધ
 સિવનય ઉપરોકત િવષયના અ�સ
ં ાનમાં મંડળ
સંચા�લત શ્રી લાલ બહા�ુર શા�ી સાવર્જિનક
ુ ાલા
�ખ

હાઇસ્�લ
ૂ

તા.કપરાડા

તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના
�
એમ.ટં ડલ

તથા

રોજ

�જ.વલસાડમાં

િનર�ક્ષકશ્રી

અન્ય

રા�શ્રી
ુ ાકત
�લ

િનર�ક્ષકોની

ુ બ ક્ષિતઓનો �લ
ુ ાસો કરવામાં
દરમ્યાન નીચે �જ
આવે છે .
૧) શાળાની તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ આક�સ્મક
ુ ાકાત બાબતે અિધકાર�શ્રીઓને ક�મ્પસમાં પ્રવેશ ન
�લ
આપેલ બાબતે શાળામાં હાલે િપ્ર�લમનર� પર�ક્ષા
ચાલતી

હોવાથી

શાળાના

ગે ટ

ુ બ
�જ

િનયમ

કમર્ચાર�ઓ અને િવદ્યાથ�ઓના પ્રવેશ બાદ બંધ
કરવામાં

આવે

અિધકાર�ઓની

છે

અને

ુ ાકાત
�લ

ખોલવામાં
દરમ્યાન

આવે

શાળાનો

છે
ગે ટ

�લ્ુ લો કર� આપવામાં આવેલ અને ગાડ� શાળાના
ક�મ્પસમાં

આવેલ.

અિધકાર�શ્રીઓને

જણાવેલ

ક�

શાળના આચાયર્ આક�સ્મક બીમાર હોવાથી ર� પર
ુ રવાઇઝર દ્વારા જણાવવામાં આવેલ ક�
છે અને �પ
ુ શ્રી બપોર પછ� આવવાના જણાવેલ, �થી
પ્ર�ખ
ુ શ્રીને મળવાના હોવાથી
તેઓશ્રી દ્વારા અમો પ્ર�ખ
રોકાવા� ંુ

જણાવેલ

�થી

શાળામાં

જવાબદાર

ુ બ પ્રવેશ
આચાયર્શ્રી ન હોવા છતાં પ્રોટોકોલ �જ
આપવામાં

આવેલ

અને

જ�ર�

� ૂચનો

ુ બ
�જ

મા�હતીઓ ર�ૂ કરવામાં આવેલ �થી પ્રવેશ ન
આપવનો કોઇ પ્ર� રહ�તો નથી.
૨) �જલ્લા િશક્ષણ અિધકાર�શ્રીના િનર�ક્ષકશ્રીઓને
ુ ાકાત દરમ્યાન શાળામાં િપ્ર�લમનર�
શાળાની �લ
પર�ક્ષા ચાલતી હોવાથી માયાર્ �દત કમર્ચાર� હોવાથી
પર�ક્ષા
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કામે

રોકયેલ

હતા.

શાળાના

માનિસક
7

િવ�ૃતતા ધરાવતો મ.િશ.િન.શ્રી એમ.એન.પઢ�યાર
એજો તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ થી ર� �રપોટર્ વગર ક� કોઇ
ુ ી સતત
પણ �તની �ણ કયાર્ વગર આજ�દન �ધ
ગે રહાજર છે િનર�ક્ષકશ્રીઓ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
ુ સ�હત સાત થી આઠ
ના પત્ર લઇ અને સંઘના પ્ર�ખ
હોદ્દે દારો સાથે આવેલ અને �ઓને સવાર� શાળામાં
ુ ર �મમાં
૧૧.૦૦ વાગ્યાની આસપાસ શાળાના કમ્પ્�ટ
��ુ રયાભાઇ દ્વારા બેસાડવામાં આવેલ . અને શાળાના
આચાયર્ આક�સ્મક �બમાર હોવા� ંુ �ણ કરતો સંદ�શા
ુ બ વાક�ફ કર� લ અને �ઓ દ્વારા પ્ર�ખ
ુ શ્રી બાબતે
�જ
� ૂછપરછ

કરતા

�ઓ

૨.૦૦

આવવા� ંુ

વાગ્યે

ુ શ્રી બાબતે વાક�ફ
જણાવેલ બાબતે �ઓશ્રીને પ્ર�ખ
ુ શ્રીને મળ�ને જ જવા� ંુ જણાવેલ
કરતા અમો પ્ર�ખ
ુ બ તેઓ રોકાયેલ �થી બહાર ઉભા રાખવાનો પ્ર�
�જ
રહ�તો નથી. સેવક ભાઇઓ પર�ક્ષા કામમાં રોકાયેલ
હોવાથી �ઓશ્રીને બેસાડ� યોગ્ય જવાબ આપવામાં
આવેલ.
ુ શ્રીના સંદ�શા �જ
ુ બ બહારગામ હોવાથી
૩) પ્ર�ખ
ુ બ જણાવેલ
��ુ રયાભાઇ દ્વારા ટ��લફોનીક સંદ�શા �જ
ુ શ્રી શાળામાં ૨.૦૦ વાગ્યે આવેલ અને
બાબતે પ્ર�ખ
િનર�ક્ષકશ્રી

રા�શ્રી

�
એમ.ટં ડલ

તથા

અન્ય

િનર�ક્ષકશ્રીઓ સાથે સંઘ્ના હોદ્દે દારો આવેલ. �ઓને
ુ ર �મમાં બેઠક કર� ર�ૂઆતો સાંભળવામાં
કમ્પ્�ટ
આવેલ

અને

જવાબદાર

અિધકાર�શ્રીઓ

તર�ક�

શાળામાં િવઝીટ ક� અન્ય ચકાસણી બાબતે સહકાર
આપવા� ંુ જણાવેલ તથા શાળાના આચાયર્ આક�સ્મક
�બમાર હોવાથી વ� ુ મા�હતી ક� દફતરો આચાયર્શ્રીની
ચેમ્બરમાં હોવાથી ર�ૂ કર� શક�લ નથી. વહ�વટ� ક�
શૈક્ષ�ણક કામે � પણ મા�હતી ર�ૂ કરવા જણાવવામાં
આવશે તો આચાયર્શ્રી દ્વારા ર�ૂ કરવામાં આવશે.
ુ ાકાત દરમ્યાન શાળાના આચાયર્
૪) શાળાની �લ
આક�સ્મક �બમાર હોવાથી ઓ�ફસમાં દફતરો ક� અન્ય
ર�સ્ટરો

આચાયર્ની

ઓ�ફસ

�દર

હોવાથી

આચાયર્શ્રીની ગે રહાજર� હોવાથી ર�ૂ કર� શક�લ નથી
�થી ના પાડવાનો પ્ર� રહ�તો નથી અને શાળામાં
પર�ક્ષા
હોવાથી

ચાલતી

હોવાથી

ુ રિવઝનના
�પ

મયાર્ �દત
કારણે

કમર્ચાર�ઓ
કમર્ચાર�ઓની

ુ ાકાતનો પ્ર� રહ�તો નથી.
�લ
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ુ બ શાળાનો તમામ
સરકારશ્રીના િનયમ �જ
ર� કોડર્ શાળાની કચેર�માં રાખવામાં આવે છે .
ુ બ શાળાનો �લ
ુ ાસોઅ
ઉપરોકત ક્રમાંક ૧ થી ૪ �જ
કરવામાં આવે છે તથા શાળાના આચાયર્શ્રી દ્વારા
ુ બ શૈક્ષિનક કાયર્
સરકારશ્રી અને કચેર�ના િનયમ �જ
અને વહ�વટ� કાયર્ કરવામાં આવે છે અને તમામ
િવદ્યાથ�ઓ

ક�

વાલીઓ

સાથે

પ્રોટોકોલ

ુ બ
�જ

િનયમોનો અમલ કરવામાં આવે છે �થી વહ�વટ કામે
ુ તારશાહ�નો પ્ર� ઉપ�સ્થત થતો
મનસ્વી ક� સન્ન્�ખ
નથી.

શાળાનાં

માનિસક

મ.િશ.શ્રી

િવ�ૃતતા

મનોજ

ધરાવતો

એન.પઢ�યાર

હોવાથી

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર�માં અિધકાર�શ્રીઓને ખોટ�
ખોટ�

ર�ૂઆતો

કર�

એક

જવાબદાર

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની તરફ�ણ કર� વારં વાર શાળાની
ુ ાકાત લઇ શાળાની મ�હલા આચાયર્શ્રીને પર� શાન
�લ
કરવામાં આવેલ છે . તથા માનિસક ત્રાસ આપેલ છે
મ�હલા

આચાયર્શ્રીને

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીના

ચેમ્બરમાં આખો �દવસ ગે રકાયદ� સર ગ�ધી રાખવામાં
આવેલ છે � બાબતની ફ�રયાદ પણ થયેલ છે આ
ક�સની ગંભીરતા જોતાં �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી દ્વારા
ુ બ મ�હલા
ચો�સ આયોજન � ૂવર્ક અને ઇરદા�જ
આચાયર્શ્રીને

પર� શાન

કર� લ

છે

અને

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી દ્વારા એમના પસર્નલ ટ�લીફોન ક�
પશર્નલ વકર્ શોપની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી દ્વારા
માંગણી કરવામાં આવેલ તથા ક�ટલીક ચોકવનાર�
બાબતો

કચેર�

દ્વારા

જયાર�

પણ

ગાંધીનગર

બોલાવવામાં આવશે ત્યાર� �બ� ક� સાચી હ�કકતો
બહાર આવશે વ� ુ તપાસ કરવામાં આવે તો અન્ય
મ�હલા િશક્ષકશ્રીમિતઓનો પ્ર� બહાર આવે એમ છે
એક

જવાબદાર

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

બી.એમ.પટ�લ દ્વારા શરમ જનક માંગણીઓ િશક્ષણ
જગતમાં કલં�ૃત અને એમના વહ�વટ સામે પ્ર� ઉભો
થાય છે .
શાળાના આચાયર્ દ્વારા ટ�લીફોન બંધ કરતાં તથા
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર�એ જવા� ુ બંધ
કરતાં એમનો માનિસક ચેહરો સામે આવી વારં વાર
શાળામાં િનર�ક્ષકશ્રીઓને ક� અન્ય અિધકાર�ઓને
વારં વાર મોકલાવી મ�હલા આચાયર્ને પર� શાન કર� લ
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છે મ�હનામાં ચાર થી પાંચ વાર િવઝીટ મોકલાવી
ચો�સ ઇરાદ� ૂવર્ક આયોજન સાથે કર� લ �ૃત્ય �
� ને
બાબતે િનર�ક્ષકશ્રી િનર�ક્ષકશ્રી રા�શ્રીબેન ટં ડલ
િવઝીટ દરમ્યાન જણાવેલ હક�કતો �ઓએ જણાવેલ
ક� �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી સાથેની તમાર� �ગત
બાબતો છે � એક જવાબદાર િનર�ક્ષક તર�ક� આવા
જવાબ સામે પ્ર�ાથર્ ઉભો થાય છે .
ક�ન્દ્વ સરકાર અને રાજય સરકાર દ્વારા મ�હલાના
�રુ ક્ષા સામે જયાર� ઉચ્ચ સ્તર� પગલાં લેવાતા હોય
ત્યાર� એક મ�હલા આચાયર્ની �રુ ક્ષા સામે પ્ર�ાથર્
ઉભો થાય છે માનિસક િવ�ૃતતા ધરવતો મદદનીશ
િશક્ષક શ્રી એમ.એન.પઢ�યાર શાળાના આચાયર્ને
શૈક્ષ�ણક અને વહ�વટ� કામે અવરોધ ઉભો કર� હાલે
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી સાથે મળ� આચાયર્ શ્રીમિતને
પર� શાન કર� લ �ઓ દ્વારા કલેકટરશ્રીને, પોલીસ
ુ રાત માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ના
સ્ટ�શન અને �જ
અધ્યક્ષશ્રીને લે�ખતમાં ફર�યાદ કર� લ છે � બાબતે
ુ ી �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી સામે કોઇ
આજ�દન �ધ
પગલાં લેવામાં આવેલ નથી � એક ગંભીર બાબત
છે .
શાળામાં

સરકારશ્રી

અને

ુ રાત
�જ

માધ્યિમક

ુ બ શૈક્ષ�ણક
િશક્ષણ બોડર્ ના તમામ નીિતિનયમો �જ
કાયર્ અને વહ�વટ ચાલે છે શાળામાં ઉચ્ચ િશક્ષણ
ુ ી િસ�દ્વ
અને રમત-ગમત ક્ષેત્રે રાજય કક્ષા �ધ
મેળવેલ છે તથા શાળાના આચાયર્શ્રી દ્વારા ૨૦૧૬
અને ૨૦૧૭માં બોડર્ ની પર�ક્ષામાં મોટાપ�ઢા સેન્ટર
ખાતે િવિશષ્ટ સ્થળ સંચાલક તર�ક� ફરજ બ�વેલ છે .
અમાર� ર�ૂઆતો ધ્યાનમાં લઇ વ� ુ તક આપવા
સાહ�બને િવનંતી.
તા.૨૬,૨૭/૦૪/૨૦૧૮ના
સિમિતના

ઠરાવ

રોજ

ક્રમાંક:-૨૭૪/૨૦૧૮

કારોબાર�
સંસ્થાના

પ્રિતિનિધ હાજર ન હોઇ હાલ બાબત પેન્ડ�ગ રાખેલ
હતી.
બોડર્ ની
સિમિતમાં

ર�ૂ

તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૮ની
કરતા

સિમિતમાં

ઠરાવ

કારોબાર�
ક્રમાંક:-

૨૮૭/૨૦૧૮ અન્વયે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી અને
તેઓએ બનાવેલ સભ્યોની ટ�મ (ઇ.આઇ./એ.ઇ.આઇ)
ટ�મ
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બનાવી

શાળા� ુ

વહ�વટ

તથા

શૈક્ષ�ણક
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ઇન્સપેકશન કરવા� ંુ ઠરાવ્�.ુ અને શાળાની તપાસ
ુ � િનણર્ય કરવા� ંુ
અહ�વાલ કારોબાર� સિમિત સમક્ષ �ક
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ તેમજ શાળા મંડળને છે લ્લા ત્રણ
વષર્ના પ�રણામ પત્રકો ર�ૂ કરવા જણાવ્�.ુ
કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ અન્વયે શાળા
મંડળની તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રથી છે લ્લા ૩ વષર્ના
પ�રણામ પત્રકો ર�ૂ કરવા પત્ર પાઠવેલ � શાળા
મંડળે તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી ર�ૂ કર� લ છે .
કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ અન્વયે �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

સાબરકાંઠાને

તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ના

પત્રથી સ્થળ તપાસ કરવા અને તેનો તપાસ અહ�વાલ
ુ ીમાં મોકલી આપવા જણાવેલ
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ �ધ
છે .
�જલ્લા
(સાબરકાંઠા)
તપાસ

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

�હમતનગર

દ્વારા ઉકત બાબતે શાળાની �બ� સ્થળ

કર�

તપાસ

અહ�વાલ

તેમના

તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:-૨૯૯૮૪ થી આધારો
ુ બ છે .
સાથે ર�ૂ કર� લ છે �� ંુ તારણ નીચે �જ
અમો તથા અમાર� ટ�મે તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ થી
તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮

દરમ્યાન

શાળા

તથા

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી કચેર� અને સમગ્ર ઘટનામાં સામેલ
ુ પરછ તથા િનવેદનો ર� કડર્ આધાર�ત
વ્ય�કતઓની �છ
મેળવતાં સંસ્થાના આચાયર્શ્રી તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ની
ધટના દરમ્યાન શાળામાં ગે રહાજર હતા તે હક�કત
ુ ાકાત દરમ્યાન તેઓ
સાચી છે પરં � ુ અમાર� શાળા �લ
ુ શ્રી વસંતભાઇ
તથા સંસ્થાના સંચાલક મંડળના પ્ર�ખ
પટ�લ હાજર હતા.
સમગ્ર િનવેદનો અવલોકને લેતાં સંસ્થાના
આચાયર્ તથા બ�ે સેવકોના િનવેદનો શાળા તથા
સંચાલક મંડળ તરફ� જણાય છે . જયાર� શાળાના અન્ય
શૈક્ષ�ણક

સ્ટાફ,

સંઘના

હોદ્દે દારો

અને

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી કચેર�ના િશક્ષણ િનર�ક્ષક તથા વગર્ ૨ના

સરકાર�

માધ્યિમક

શાળાના

આચાયર્શ્રીના

િનવેદનો ઉપરથી ફ�લત થાય છે . ક� ખર� ખર શાલા
ુ ાકાતે આવેલ અિધકાર�
તપાસ સમયે આવેલ ક� �લ
કમર્ચાર� ક� સંઘના હોદ્દે દારોને શાળામાં પ્રવેશ માટ�
અટકાવેલ છે . અને આ સમયે આચાયર્શ્રીની હ�� ુ
� ૂવર્કની
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ગે રહાજર�

તેમજ

સંચાલક

મંડળના
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ુ શ્રીનો ગે ટ બંધ કર� દ� વાનો આદ� શ, તેમની
પ્ર�ખ
� ૂચના વગર ગે ટ નહ� ખોલવાની � ૂચના તેમજ
આવેલ

અિધકાર�

અને

કમર્ચાર�ઓ

સાથેનો

ગે રવ્યાજબી વ્યહવાર સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે . અમાર�
�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�

તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮ની
ર�ૂ

કચેર�

વલસાડની

ુ ાકાત સમયે અમાર� સમક્ષ
�લ

થયેલ તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ની િવડ�યો ર� કોડ�ગ

જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે . ક� શાળા સંચાલક મંડળએ
ખર� ખર

આવેલ

ટ�મને

શાળામાં

પ્રવેશ

આપતાં

ુ ૂવર્ક
અટકાવેલ છે અને સરકાર� કામમાં ખર� ખર હ���
અવરોધ ઉભો કર� લ છે .
ુ
આ ઉપરાંત શાળાના સંચાલક મંડળના પ્ર�ખ
દ્વારા ઉપરોકત અમાર� સક્ષમ ર�ૂ થયેલ િનવેદનો
ુ બ સરકાર� ગાડ�ના ડ્રાઇવર સાથે કર� લ વ્યવહાર
�જ
પણ પ્રથમ દ્રષ્ટ્ર�એ ગે રવ્યાજબી જણાય છે . આમ
સમગ્ર ધટનામાં પ્રથમ દ્વષ્ટ�એ ગે રવ્યાજબી જણાય છે
આમ સમગ્ર ઘટનામાં પ્રથમ દ્રષ્ટ્ર�એ શાળના િશક્ષકને
શાળામાં ફરજ પર હાજર ન કરવા હાજર કરવા માટ�
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડના આદ� શ� ંુ પાલન
ન કર� ુ અને ટ�મ સાથે ગે રવતર્� ૂક કર� લ છે તેમ
સ્પષ્ટ થાય છે . અને સદર�ું સંસ્થા ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ
સંસ્થા હોઇ સંસ્થાએ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી દ્વારા
અપાતી � ૂચનાઓ અને આદ� શો� ંુ પાલન કરવા� ંુ રહ�
પરં � ુ

સંસ્થા

દ્વારા

પાલન

થ� ંુ

ન

હોય

તે� ંુ

અવલોકનને જણાય છે .
આમ સમગ્ર બાબતોને ધ્યાને લેતા સંસ્થા દ્વારા
અને સંચાલક મંડળ દ્વારા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીના
આદ� શ� ંુ પાલન નહ� કરવા અને સરકાર� કામે આવેલ
અિધકાર� અને

કમર્ચાર�ઓને

શાળાઓને શાળામાં

પ્રવેશ નહ� આપી સરકાર� કામમાં િવક્ષેપ ઉભો કર� લ
છે .
તેમજ

સંસ્થાના

આચાયર્શ્રી

ુ તીબેન
હ�મ

વી.પટ�લે િનવેદન પછ� આપેલ િવશેષ ર�ૂઆતમાં
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડએ �હય�ર�ગ સમયે
ુ ી ગ�ધી રાખ્યા
બપોર� ના ૧૨.૦૦ થી ૧૭ કલાક �ધ
બાબતે કર� લ ર�ૂઆતના સમથર્નમાં કોઇ આધાર ર�ૂ
કર� લ નથી. જયાર� તેમના પગાર બંધ કરવા તથા
ગ્રાન્ટ અટકાવવા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડના
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ુ :િવચારણા કરવાની રહ� તેવો
િનણર્ય બાબતે �ન
અમારો અ�ભપ્રાય છે .
આમ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �હ�મતનગર
સાબરકાંઠાની ટ�મ દ્વારા �બ� સ્થળ તપાસ અહ�વાલને
ધ્યાને લઇ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડ અને
મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રીઓને

બોડર્ ની

તા.૨૭,

૨૮/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ �બ� બોલાવેલ હતા. પરં � ુ
શાળા મંડળના કોઇ પ્રિતિનિધ કારોબાર� સિમિત સમક્ષ
હાજર રહ્યા ન હતા �થી બાબત પેન્ડ�ગ રાખવામાં
આવેલ હતી.
શાળા મંડળને બે વખત હાજર રહ�વા જણાવવા
છતા શાળા મંડળના કોઇ પ્રિતિનિધ હાજર રહ�લ નથી.
ુ ર પાઠવેલ નથી ક�
તેઓએ કોઇ જ લે�ખત પ્રત્��
તેઓએ કારોબાર� સિમિત સમક્ષ કોઇ ર�ૂઆત કર� લ
નથી.

�થી તેઓએ કાંઇ કહ�વા� ંુ નથી. તેમ માનીને

કારોબાર� સિમિતએ િનણર્ય લેવા� ંુ ઠરાવેલ છે .
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �હ�મતનગર સાબરકાંઠાની
ટ�મ દ્વારા �બ� સ્થળ તપાસ અહ�વાલ અને �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડના અહ�વાલના આધાર� સદર
ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ

માધ્યિમક

તથા

ઉ.મા.

શાળાની

ન�ધણી રદ કરવા� ંુ અને SSC ઈન્ડ�ક્ષ નંબર 66.166
અને

HSC

ઈન્ડ�ક્ષ

નંબર 16.122

રદ

કરવા� ંુ

ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ શાળાનો ર� કડર્ �જલ્લા
સવાર્ �મ
િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામાં િનભાવવાનો
રહ�શે અને તેની �ણ િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ�
સંબિં ધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમાં �હ�રાત કરવાની
રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની
�ણ કરવી.

AFAT S|DF\S o૪૭૪/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૪/૨૦૧૮

ુ રાતી શાળા ટ્રસ્ટ, ખાન�ર
ુ , શ્રી પી.બી.પી. �ન �જ
ુ રાતી શાળા ટ્રસ્ટ, ખાન�ર
ુ ,
શ્રી પી.બી.પી. �ન �જ
અમદાવાદ

સંચા�લત

ુ ાિનત
અ�દ

શાળા

ુ ાિનત શાળા શ્રી પી.બી.�ન
શ્રી અમદાવાદ સંચા�લત અ�દ

ુ ભાઈની પોળ, માધ્યિમક શાળા, ઠ�. મન�ખ
ુ ભાઈની પોળ, કા��
ુ ર
ુ
પી.બી.�ન માધ્યિમક શાળા, ઠ�. મન�ખ
ુ ર
ુ ટં કશાળ, અમદાવાદની માન્યતા(ન�ધણી) રદ ટં કશાળ, અમદાવાદની માન્યતા(ન�ધણી) રદ કરવાની
કા��
કરવા બાબત.

બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા �જ.િશ.અ.શ્રી
અમદાવાદ શહ�રના પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર રહ્યા હતા.
શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી �ુ . એમ. એન. અ�ગ્નહોત્રી
હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ રાતી શાળા ટ્રસ્ટ, ખાન�ર
ુ ,
શ્રી પી.બી.પી. �ન �જ
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ુ ાિનત શાળા શ્રી પી.બી.પી.
અમદાવાદ સંચા�લત અ�દ
�ન માધ્યિમક શાળા, ઠ�.
ુ ર
ુ
કા��

ટં કશાળ,

ુ ભાઈની પોળ,
મન�ખ

અમદાવાદના

સ્થળ

ફ�રફાર

બાબતની દરખાસ્ત બોડર્ ને ર�ુ કરતા �ુના અને નવા
સ્થળ વચ્ચે� ંુ �તર ૮.૯૪૦ મીટર� ંુ પ્રમાણપત્ર ર�ુ
કર� લ. િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: મશબ/૨૦૦૨૨૦૨૩/છ, તા.૨૬/૦૩/૨૦૦૩, િવિનયમ-૯(૧૦-૨) બ
ુ ાર સદર શાળાના �ુના અને નવા
ની જોગવાઈ અ�સ
સ્થળ વચ્ચે� ંુ �તર ૮.૯૪૦ મીટર હોવાથી ઉક્ત
ુ ાિનત
િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ અન્વયે શાળા અ�દ
હોવાથી ૨ (બે) �ક.મી. થી વ� ુ હોવાથી િશક્ષણ
િવભાગની સ�ા હોવાથી દરખાસ્ત િશક્ષણ િવભાગને
જ�ર� કાયર્વાહ� અથ� મોકલવામાં આવેલ હતી.
ત્યારબાદ િશક્ષણ િવભાગના તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૮
ના પત્રથી સદર શાળાના મકાન સ્થળ ફ�રફાર �ગે
કારણો સ�હત સ્પષ્ટતા કરવા જણાવેલ.
આ �ગે �જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ શહ�ર� સદર
શાળાના મકાન સ્થળ ફ�રફાર બાબતે જ�ર� સ્થળ
તપાસ

કર�

અહ�વાલ

ર�ુ

કરવા

બોડર્ ના

પત્ર

તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૮ થી જણાવેલ.
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ શહ�રના પત્ર ક્રમાંક:
�જ.િશ.અ./માધ્યિમક/૨૦૧૮-૧૯/૨૯૦૦૯-૧૦,
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ ના પત્રથી નીચેની િવગતે અહ�વાલ
ર�ુ કરવામાં આવેલ છે .
અમદાવાદ શહ�ર િવસ્તારની શ્રી પી. બી. પી.
ુ રાતી શાળા ટ્રસ્ટ,
�ન �જ

ુ , અમદાવાદ
ખાન�ર

ુ ાિનત શાળા શ્રી પી.બી.�ન માધ્યિમક
સંચા�લત અ�દ
ુ ભાઈની પોળ, કા��
ુ ર
ુ ટં કશાળ,
શાળા, ઠ�. મન�ખ
અમદાવાદની માધ્યિમક શાળાના તમામ વગર્ બંધ
થયેલ હોઈ શાળા સદં તર બંધ થયેલ હોઈ શાળા
સદં તર બંધ થયેલ છે . તેમજ શાળાના તમામ શૈક્ષ�ણક
તથા �બન શૈક્ષ�ણક સ્ટાફ અન્ય શાળામાં સમાવવામાં
આવેલ છે . હાલ આ શાળામાં કોઈ િવદ્યાથ� અભ્યાસ
કરતા નથી �થી શાળા બંધ થયેલ છે . �થી આ
શાળાનો ધો-૧૦ નો ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૫૦.૧૩૮ રદ કર�
ન�ધણી રદ કરવા િવનંતી કર� લ કર� લ છે .
િશક્ષણ

િવભાગના

તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના

ઠરાવ

ુ બ � સ્થળે
ક્રમાંક:-બમશ/૧૦૯૪/ઇએમ/૧૮૦/છ �જ
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માધ્યિમક શાળાની મં�ૂર� આપવામાં આવી હોય તે
સ્થળે કોઇપણ માધ્યિમક શાળા કોઇપણ કારણસર બંધ
થયેલ હોય તો તે શાળાની માધ્યિમક િશક્ષણ બોડ�
ન�ધણી તાક�દ� રદ કરવાની રહ�શે અને આવી બંધ
થયેલ

શાળાને

કોઇપણ

ુ :�વ�ત
�ન

સંજોગોમાં

કરવાની રહ�શે નહ�.
ઉપરોકત ઠરાવ અને �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીના
ુ બ સદર ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી �ુનઅહ�વાલ �જ
૨૦૧૯ થી રદ કરવા� ંુ અને ઇન્ડ�ક્ષ નંબર:-૫૦.૧૩૮
ુ તે ઠરાવવામાં આવે છે . �ુનરદ કરવા� ંુ સવાર્ �મ
૨૦૧૯ થી શાળાના બાળકોને અન્ય શાળામાં �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફત સમાવવાના રહ�શે. શાળાનો
ર� કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામાં
િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ િવદ્યાથ�ઓને થાય
તે માટ� સંબિં ધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમાં �હ�રાત
કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત
િવગતની �ણ કરવી.

AFAT S|DF\S o ૪૭૫/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૫/૨૦૧૮

ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત સોલાર�સ પબ્લીક શારદા એ��ક
ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત સોલાર�સ પબ્લીક
શારદા એ��ક
સ્�ુ લ, સોલા રોડ, અમદાવાદ શાળાની િવદ્યાથ� સ્�ુ લ,

સોલા

રોડ,

અમદાવાદ

શાળાની

િવદ્યાથ�

સંખ્યાની અિનયિમતતા �ગે ન�ધણી રદ કરવાની સંખ્યાની અિનયિમતતા �ગે ન�ધણી રદ કરવાની
બાબત

ગત

બોડર્ ની

કારોબાર�

સિમિતમાં બાબત

ગત

બોડર્ ની

કારોબાર�

સિમિતમાં

તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૬ માં બાબત ર�ુ કરતાં ઠરાવ ક્રમાંક: તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૬ માં બાબત ર�ુ કરતાં ઠરાવ ક્રમાંક:
૪૧૨/૨૦૧૬, પત્રક-બ, ક્રમ-૩ અન્વયે ઠરાવેલ હ� ંુ ક� ૪૧૨/૨૦૧૬, પત્રક-બ, ક્રમ-૩ અન્વયે ઠરાવેલ હ� ંુ ક�
િશક્ષકોની ભરતી થયેલ છે બેન્ક મારફતે પગાર િશક્ષકોની ભરતી થયેલ છે બેન્ક મારફતે પગાર
ુ ાકાત િવદ્યાથ� સંખ્યા કરવામાં આવશે. બી� �લ
ુ ાકાત િવદ્યાથ� સંખ્યા જોવા
કરવામાં આવશે. બી� �લ
જોવા મળે લ છે ચકાસણી કર� ફર� સાંભળવા બાબત.

મળે લ છે ચકાસણી કર� ફર� સાંભળવાની બાબત
કારોબાર�

ર�ુ

સિમિતમાં

પ્રિતિનિધશ્રી

ગે રહાજર

રહ્યા

કરતા

�જ.િશ.અ.શ્રીના

હતા.

�યાર�

શાળા

મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી પંકજભાઈ પટ�લ હાજર રહ્યા
હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
શારદા

ુ �શન
એ��ક

ટ્રસ્ટ

સંચા�લત

સોલાર�સ

પ�બ્લક સ્�ુ લ, સોલા રોડ, અમદાવાદ શાળાની િવદ્યાથ�
સંખ્યાની અિનયિમતતા �ગે ન�ધણી રદ કરવાની
બાબત

ગત

તા.૨૨/૮/૨૦૧૬માં

બોડર્ ની
બાબત

કારોબાર�
ર�ુ

સિમિતમાં

કરતાં

ઠરાવ

ક્રમાંકઃ૪૧૨/૨૦૧૬ પત્રક-બ ક્રમ-૩ અન્વયે ઠરાવેલ
હ� ંુ ક� િશક્ષકોની ભરતી થયેલ છે બ�ક મારફતે પગાર
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ુ ાકાત િવદ્યાથ� સંખ્યા જોવા
કરવામાં આવશે બી� �લ
મળે લ છે ચકાસણી કર� ફર� સાંભળ�એ,
સદર
૪૧૨/૨૦૧૬
અમદાવાદ

કારોબાર�

સિમિતના

અન્વયે

�જલ્લા

શહ�રને

ઠરાવ

ક્રમાંકઃ

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

બોડર્ ના

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૬,

૨૧/૧૧/૨૦૧૬, ૧૯/૬/૨૦૧૭ અને ૨૮/૮/૨૦૧૮ના
પત્રોથી સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કરવા જણાવતાં,
સદર
અમદાવાદ

બાબતે
શહ�રના

�જલ્લા
પત્ર

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

ક્રમાંકઃ

માધ્યિમક/૨૦૧૮/૩૦૦૮૨,

�.નં/�જ.િશ.અ/

તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ના

ુ ાિનત શાળા સોલાર�સ પ�બ્લક સ્�ુ લ,
પત્રથી �બનઅ�દ
સોલા રોડ, અમદાવાદને ન�ધણી રદ કરવા બાબતે
સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની િવગતે ર�ુ કરવામાં
આવેલ છે .
ક્રમ

ધો

પ્રવાહ

રણ

વ

ર�

તપા

તપાસ

ગર્

સ્ટર

સ

�દવસે

સં

�દવ

ગે ર

ખ્યા

સે

હાજર

હાજ

સંખ્યા

ર�માક્સર્

ર
સં
ખ્યા
૧.

૧૧

િવજ્ઞાન

અ

૬૬

૫૪

૧૨

બ

૬૨

૫૧

૧૧

અ

૫૯

૪૮

૧૧

બ

૬૫

૪૭

૧૮

ધોરણ-૧૨
િવજ્ઞાન
પ્રવાહ માટ�
મં�ુર એક
વગર્ની
સામે ૧૨૩
િવદ્યાથ�ઓ
ની સંખ્યાને
બે વગર્માં
િવભા�ત
કરવામાં
આવેલ છે .

પ્રવાહ
૨.

૧૧

િવજ્ઞાન
પ્રવાહ

૩.

૧૨

િવજ્ઞાન
પ્રવાહ

૪.

૧૨

િવજ્ઞાન
પ્રવાહ

ઉક્ત સંખ્યા બાબતે શાળાની ડ�ઇલી �કુ
આધાર�ત તથા હાજર સંખ્યા આધાર�ત વગ�ની
માન્યતા આધાર જોતાં ધોરણ-૧૧ િવજ્ઞાન પ્રવાહના બે
વગ�ની મં�ુર� છે અને ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહનો
એક

વગર્ ની

ગ્રંથલયમાં

માન્ય

છે

બેસાડવામાં

ધોરણ-૧૨નો
આવે

છે .

એક

વગર્

શાળામાં

એક

લેબોર� ટર� રસાયણ માટ�ની છે અને બાયોલો� તથા
ફ��ક્સના લેબ એકજ છે એટલે ક� ત્રણ લેબોર� ટર�ની
જગ્યાએ માત્ર બે જ લેબોર� ટર� છે શાળાના િવદ્યાથ�ઓ
અન્ય ક્લાસમાં જતા નથી તેવા િનવેદનો આપેલા છે
ુ તી લાયકાતવાળા િશક્ષકો નથી તમામ
શાળામાં �ર
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િવગતો આધાર�ત શાળાના ધોરણ-૧૨ના બી� વગર્ ની
મં�ુર� આપવા બાબતે યોગ્યતે કાયર્વાહ� થઇ આપવા
િવનંતી.
આમ

સદર

શાળાની

અિનયિમતતા

�ગે ની

શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબતે ધોરણ-૧૧
િવજ્ઞાન

પ્રવાહ �ગ્રે� માધ્યમ તેમજ ધોરણ-૧૨

િવજ્ઞાન

પ્રવાહ �ગ્રે� માધ્યમનો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર-

૦૧.૧૧૮ રદ કરવા ગત બોડર્ ની કારોબાર� સિમિત

તા.૨૮/૮/૨૦૧૬માં બાબત ર�ુ કરવામાં આવતાં પરં � ુ

ઠરાવ

ક્રમાંકઃ-૪૧૨/૨૦૧૬

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ

ઉક્ત

કારોબાર�

ર�ુ

અન્વયે

�જલ્લા

િવગતે

અહ�વાલ

તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮થી ર�ુ કરતાં સદર બાબત આજની
સિમિતમાં

કરતા

શાળા

સંચાલક

મંડળના �સ્ટ�ઓ હાજર રહ્યા ન હોવાથી આગામી

કારોબાર� સિમિતમાં િનણર્ય અથ� પેન્ડ�ગ રાખવા� ંુ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૭૬/૨૦૧૮
ધ.�.ુ

આચાયર્શ્રી

દ� વેન્દ્રપ્રસાદ�

ક�ળવણી

ઠરાવ S|DF\S o૪૭૬/૨૦૧૮
ટ્રસ્ટ ધ.�.ુ

આચાયર્શ્રી

દ� વેન્દ્રપ્રસાદ�

ક�ળવણી

ટ્રસ્ટ

ુ ાિનત ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા સંચા�લત �બનઅ�દ
ુ ાિનત ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા
સંચા�લત �બનઅ�દ
ુ ા, અમદાવાદ ટફર્
ટફર્ હાયર સેકન્ડર� સ્�ુ લ, નારણ�ર

ુ ા, અમદાવાદ
હાયર સેકન્ડર� સ્�ુ લ, નારણ�ર

શાળામાં ધો-૧૧-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવહ, �ગ્રે� માધ્યમ શાળામાં ધો-૧૧-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવહ, �ગ્રે� માધ્યમ
ુ િમતતા �ગે ની બાબતે �જલ્લા િવદ્યાથ�ઓની અ�ય
ુ િમતતા �ગે ની બાબતે �જલ્લા
િવદ્યાથ�ઓની અ�ય
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી પાટણના સ્થળ તપાસ અહ�વાલ િશક્ષણાિધકાર�શ્રી પાટણના સ્થળ તપાસ અહ�વાલ
અન્વયે ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ અન્વયે ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ
કરવા બાબત.

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા
�જ.િશ.અ.શ્રીના

પ્રિતિનિધશ્રી

ગે રહાજર

રહ્યા

હતા.

�યાર� શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી આત્મપ્રકાશ દાસ�
– સેક્ર�ટર�, શ્રી ચંદ્રકાંત બી. પટ�લ – િપ્રન્સીપાલ હાજર
રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
ધ.�.ંુ આચાયર્શ્રી દ� વેન્દ્રપ્રસાદ� ક�ળવળ� ટ્રસ્ટ
સંચા�લત �બના�દ
ંુ ાિનત ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા
ટફર્

ુ ા અમદાવાદ
કાયર સેકન્ડર� સ્�ુ લ, નારાણ�ર

શાળામાં ધોરણ-૧૧,૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �ગ્રે� માધ્યમ
િવદ્યાથ�ઓની

અિનયિમતતા

�ગે

ગત

કારોબાર�

સિમિત તા.૨૨/૮/૨૦૧૬માં બાબત ર�ુ કરતાં ઠરાવ

ક્રમાંકઃ૪૧૨/૨૦૧૬ અન્વયે સદર શાળાની ન�ધણી રદ
કર�એ �ુન-૨૦૧૭થી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની
ન�ધણી રદ કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્� ંુ સદર ઠરાવ
અન્વયે

તા.૫/૧૦/૨૦૧૬ના

પત્રથી

સદર

સદર

શાળાની ન�ધણી રદ કરવામાં આવેલ.
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ત્યરબાદ શાળામંડળે બોડર્ ના િનણર્યથી નારાજ
થઇ િશક્ષણ િવભાગમાં અપીલ કરવામાં આવેલ િશક્ષણ

િવભાગે તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૬ના પત્રથી બોડર્ નો નામં�ુર
�ુકમ તા.૫/૧૦/૨૦૧૬નો યથાવત રાખવામાં આવેલ
ત્યારપછ�

શાળામંડળે

ુ રાત
�જ

નામદાર

હાઇકોટર્

અમદાવાદમાં પીટ�શન દાખલ કર� લ SCA NO.2717/2017ના
અન્વયે

તા.૨૬/૪/૨૦૧૭ના

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

ઓરલ

ઓડર્ ર

પાટણને

સદર

શાળાની �ઃુ ન ચકાસણી કરાવી તેનો સ્થલ તપાસ
અહ�વાલ બોડર્ ના તા.૧૯/૬/૨૦૧૭ તેમજ ૧/૧૨/૨૦૧૭
અન્વયે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી પાટણના પત્ર ક્રમાંકઃ
ખ-૧/૧૧૨૨૬૬ તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ના પત્રથી ટફર્ હાયર
સેકન્ડર� સ્�ુ લ,અમદાવાદની �ુન-૨૦૧૭થી ઉચ્ચતર
માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબતનો સ્થળ
તપાસ અહ�વાલ નીચેની િવગતે ર�ુ કર� લ છે .

1. ટફર્ હાયર સેકન્ડર� સ્�ુ લમાં તા.૧૭/૧/૨૦૧૮,
૨૯/૧/૨૦૧૮

તથા

૩/૧૦/૨૦૧૮ની

તા.૨૯/૧/૨૦૧૮

ુ ાકાત
�લ

દરમ્યાન

તથા
વગર્ માં

િવદ્યાથ�ઓની ઘણી મોટા પ્રમાણમાં ગે રહાજર
પ્રમાણમાં જોવા મળે લ છે .
ુ ાકત દરમ્યાન શાળાના િવદ્યાથીઓની
2. પ્રથમ �લ
ુ માં યોગ્ય ર�તે ભરાયેલ જોવા
િવગતો ડ�ઇલી �ક
મળે લ નથી
ુ ાકાત દરમ્યાન ભૌિતક િવજ્ઞાન અને
3. પ્રથમ �લ
�વ િવજ્ઞાનની પ્રયોગશાળાઓ અધતન જોવા
મળે લ નથી

4. આમ તા.૧૭/૧/૨૦૧૮, ૨૯/૧/૨૦૧૮, ૧/૨/૨૦૧૮
ુ ાકત દરમ્યાન શાળાની
તથા ૩/૧૦/૨૦૧૮ની �લ
�સ્થતી જોતાં અમા� એ� ંુ તારણ છે ક� શાળામાં
િવદ્યાથ�ઓની ન�ધણી કયાર્ પછ� િનયિમત િશક્ષન
કાયર્ થ� ંુ નથી િવદ્યાથ�ઓની મોટા પ્રમાણેમાં
ગે રહાજર

તેમજ

શાળામાં

ુ તા
�ર

િનયિમત

સ્ટાફનો અભાવ જોતાં સ્પષ્ટ પણે એ� ંુ જણાય છે
ક� શાળામાં ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગના ઘણા
બધા િવદ્યાથ�ઓ પર�ક્ષા � ૂરતાં જ હાજર રહ�તાં
હશે. અને શાળામાં િશક્ષણ મેળવવાને બદલે
અન્ય ખાનગી વગર્ માં જતા હોય તેવી પ્રબળ
શંકા છે .
આમ
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શાળામાં

જોવા મળે લ છે શાળાની ન�ધણી પત્રની

ુ રાત માધ્યિમક
શરતો� ુ પાલન થ� ંુ ન હોઇ �જ
ુ બ
ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ-૩૧(૯) �જ
શાળાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક �બનઅ�દ
ંુ ાિનત ધોરણ૧૧ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �ગ્રે� માધ્યમ તેમજ ધોરણ-૧૨
િવજ્ઞાન પ્રવાહ �ગ્રે� માધ્યમ ઇન્ડ�ક્ષ નંબર-૦૧.૩૭૧
ુ રાત હાઇકોટર્ SCA
રદ કરવા સદર શાળાને નામ.�જ

NO-1727/2017 ના ઓરલ ઓડર્ ર અન્વયે સદર
ુ ઃતપાસ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી પાટણને
શાળાના �ન
સ�પવામાં આવતાં �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી પાટણને
તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ના પત્રથી ઉક્ત િવગતે ર�ૂ કર� લ
સ્થળ તપાસ અહ�વાલ અન્વયે તપાસ અિધકાર�એ �
�બ� સ્થળ તપાસ કર� � સ્થળ તપાસ અહ�વાલ
આપેલ છે , તે બાબતે શાળા મંડળને તાક�દ કરવામાં
આવી અને શાળા મંડળે શાળામાં � ૂરતી હાજર�� ંુ
ધ્યાન આપી� ંુ અને અિનયિમતતા ન થાય તે બાબતે
� ર� આપેલ હોવાથી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ના લે�ખત બાંહધ
સદર શાળા ચા� ુ રાખવા� ંુ કારોબાર� સિમિતએ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૪૭૭/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૭/૨૦૧૮

ુ �શન ટ્રસ્ટ, નરોડા, અમદાવાદ સંચા�લત સાબર એ��ક
ુ �શન ટ્રસ્ટ, નરોડા, અમદાવાદ સંચા�લત
સાબર એ��ક
ુ ાિનત શાળા સરસ્વતી િવદ્યાલય ઉચ્ચતર �બનઅ�દ
ુ ાિનત શાળા સરસ્વતી િવદ્યાલય ઉચ્ચતર
�બનઅ�દ
ુ રના માધ્યિમક શાળા, લ�મીનગર સોસાયટ�, �ત
ુ રના
માધ્યિમક શાળા, લ�મીનગર સોસાયટ�, �ત
કારખાના, શમાર્ �ુન્ડાઈ સામે, નરોડા, અમદાવાદ કારખાના, શમાર્ �ુન્ડાઈ સામે, નરોડા, અમદાવાદ
શાળાને �ુન-૨૦૦૮ થી ધો-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ, શાળાને �ુન-૨૦૦૮ થી ધો-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ,
ુ રાતી માધ્યમની ન�ધણી તથા ધો-૧૨ સામાન્ય
ુ રાતી માધ્યમની ન�ધણી તથા ધો-૧૨ સામાન્ય �જ
�જ
ુ રાતી માધ્યમનો શાળા ઈન્ડ�ક્ષ નંબર
ુ રાતી માધ્યમનો શાળા ઈન્ડ�ક્ષ નંબર પ્રવાહ, �જ
પ્રવાહ, �જ
૦૧.૩૭૪(�) રદ કરવા બાબત.

૦૧.૩૭૪(�) રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં
ર�ુ કરતા �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર રહ્યા
હતા. �યાર� શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી આર. એમ.
પરમાર – િપ્રન્સીપાલ હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ�
સાંભળવામાં આવ્યા.
સાબર

ુ �શન
એ��ક

ટ્રસ્ટ,

નરોડા,

અમદાવાદ

ુ ાિનત શાળા સરસ્વિત િવદ્યાલય
સંચા�લત �બનઅ�દ
ઉચ્ચતર

માધ્યિમક

શાળા,લ�મીનગર

ુ રના
�ત

કારખાના,

શમાર્

�ુન્ડાઇ

સોસાયટ�,

સામે,

નરોડા

અમદાવાદ શાળાને �ુન-૨૦૦૮થી ધોરણ-૧૧ સમાન્ય
ુ રાતી માધ્યમની કાયમી ન�ધણી બોડર્ ના
પ્રવાહ �જ
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પત્ર

ક્રમાંકઃ

મઉમશબ/હ/ટ� -૧/�ુન-૦૮/૧૫૫૬-૫૯

તા.૨૬/૨/૨૦૦૯થી ન�ધણી કરવામાં આવેલ,
ત્યારબાદ સદર શાળાને �ુન-૨૦૧૫થી ધોરણ-૧૧
ુ રાતી માધ્યમમાં સં�ક્ુ ત િશક્ષણ
સામાન્ય પ્રવાહ �જ
િનયામકશ્રીના પત્ર ક્રમાંકઃઉમબ/ઉમા.૩/સળં ગ �ુકમ/
૧૫૧૬/૮૪૪૬-૪૯,

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૫

થી

મં�ુર�

આપવામાં આવતાં બોડર્ ના પત્ર તા.૨૯/૨/૨૦૧૭ થી
ધોરણ-૧૧

સામાન્ય

ુ રાતી
�જ

પ્રવાહ

માધ્યમની

કાયમી ન�ધણી કર� લ.
સદર શાળાને �ુન-૨૦૦૯થી ધોરણ-૧૨ નોન
ુ રાતી માધ્યમનો શાળા
ગ્રાન્ટ�ડ સામાન્ય પ્રવાહ/�જ
ઇન્ડ�ક્ષ

નંબર-૦૧.૩૭૪(�)

તા.૨૦/૭/૨૦૦૯થી

ફાળવવામાં આવેલ હતો,
શાળાને સળં ગ એકમમાં ધોરણ-૧૨ સામાન્ય
ુ રાતી
�જ

પ્રવાહ

માધ્યમની

સં�ક્ુ ત

િશક્ષણ

િનયામકશ્રીના પત્ર તા.૮/૧૦/૨૦૧૭થી મં�ુર� મળતાં
શાળામંડળે

તા.૨૨/૭/૨૦૧૮થી ઠરાવ કર� લ છે ક�

સરસ્વતી િવદ્યાલય ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા, નરોડા,
અમદાવાદને �ુન-૨૦૧૭થી સળં ગ એકમ ગ્રાન્ટ�ડ
ુ ાિનત) મં�ુર� મળે લ ઇન્ડ�ક્ષ નંબર-૦૧.૩૭૪(�)
(અ�દ
ુ ાિનત શાળાની ન�ધણી અને ઇન્ડ�ક્ષ નંબર�બનઅ�દ
૦૧.૩૭૪(�) રદ કર� નવો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ફાળવવા
ઠરાવવા�મ
ંુ ાં આવ્�,ંુ
સદર ઠરાવ અન્વયે શાળાની �ુન-૨૦૦૮થી
ધોરણ-૧૧

સામાન્ય

ુ રાતી
પ્રવાહ/�જ

માધ્યમની

�બનઅ�દ
ંુ ાિનત શાળાની કાયમી ન�ધણી રદ કરવા
ુ રાતી માધ્યમનો
તથા ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ/�જ
ુ ાિનત ઇન્ડ�ક્ષ નંબર-૦૧.૩૭૪(�) રદ કરવા
�બનઅ�દ
શાળામંડળે કર� લ ઠરાવ અન્વયે ધોરણ-૧૧ સામાન્ય
ુ રાતી માધ્યમની ન�ધણી રદ કરવા� ંુ અને
પ્રવાહ �જ
�બન

ુ ાિનત
અ�દ

૦૧.૩૭૪(�)

રદ

ધોરણ-૧૨નો
કરવા� ંુ

ઇન્ડ�ક્ષ

કારોબાર�

નંબરસિમિતમાં

ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૪૭૮/૨૦૧૮
શ્રી

સદભાવના

એ��કુ �શન

ટ્રસ્ટ

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૮/૨૦૧૮
સંચા�લત

શ્રી

સદભાવના

ુ �શન
એ��ક

ટ્રસ્ટ

સંચા�લત

ુ ાિનત શળા અધેવાડા માધ્યિમક શાળા �ુન- �બનઅ�દ
ુ ાિનત શાળા અધેવાડા માધ્યિમક શાળા
�બનઅ�દ
૨૦૦૮ ની કાયમી ન�ધણી રદ કરવા બાબત.

�ુન-૨૦૦૮ ની કાયમી ન�ધણી રદ કરવાની બાબત
કારોબાર�
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સિમિતમાં

ર�ુ

કરતા

શાળા

મંડળના
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પ્રિતિનિધશ્રી

�વરાજભાઈ

એન.

પરમાર

અને

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �. ઓ. ડાભી – મ.િશ.િન.
હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
શ્રી સદભાવના એ��કુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત �બન
ુ ાિનત
અ�દ

માધ્યિમક

શાળા

તા.�જ.ભાવનગરને �ુન-૨૦૦૮થી
મઉમશબ/ગ/ટ�.૫/�ુન-૦૮/૨૬૩૨,

અધેવાડા,

બોડર્ ના પત્ર ક્રમાકઃ
તા.૨૧/૪/૨૦૦૯

થી

ુ રાતી માધ્યમની ન�ધણી કરવામાં આવેલ
ધોરણ-૮, �જ
હતી.
ત્યારબાદ શાળા અધેવાડા નામે કાયર્રત ન હતી
આમ છતાં દર વષ� તે શાળાના ધોરણ-૧૦ અને
ધોરણ-૧૨ પર�ક્ષાના િવદ્યાથ�ઓના ફોમર્ ભરાયેલ છે .
વષર્-૨૦૦૮

થી

સદર

અધેવાડા

ગામે

કોઇપણ

માધ્યિમક શાળા ઉપરોક્ત ટ્રસ્ટની કાયર્રત ન હોવા
છતાં ક�વા સંજોગોમાં કહ�વાતી શાળા ચાલતી હતી, તે
�ગે ની સ્પષ્ટતા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ભાવનગરને
બોડર્ ના

પત્ર

ક્રમાંકઃ

મઉમશબ/૨૦૧૮/૧૦

તા.૧૭/૯/૨૦૧૮ થી સ્પષ્ટ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કરવા
જણાવેલ,
ત્યારબાદ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ભાવનગરના
પત્ર

ક્રમાંકઃ

માધ્ય/ક.૧/૨૦૧૮/૩૬૨૧-૬૩૬૬

તા.૨૦/૯/૨૦૧૮નો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની
િવગતે ર�ુ કરવામાં આવેલ છે .
• વષ� પહ�લા એક ડ�લામાં શાળા શ� હતી � ડ�લાની
તપાસ કરતાં હાલ ત્યાં રહ�ણાંક જોવા મળે છે �
મકાન શાળાને અ��ુ પ નથી.
ુ ેલ ગામ વચ્ચે� ંુ
• અધેવાડા ગામની સદર શાળા �ધ
ુ રાત
�તર ૪.૦૨ �કલોમીટર હોવા� ંુ પ્રમાણપત્ર �જ
રા�ય માગર્ વાહનવ્યવહાર કોપ�ર� શન ભાવનગર
દ્વારા પ્રમાણપત્ર અપાયેલ છે .
• સ્ટ�બીલીટ�

�.ુ અધેવાડા

સટ�ફ�ક�ટ

તા.�જ.ભાવનગર� ંુ

સી.એન.દ� સાઇ

OCEBMC

લાઇસન્સ નંબર-૩૪થી તાર�ખ વગર� ંુ આપેલ છે .
• સદર શાળાના ૭૦ િવદ્યાથ�ઓની સ્થળ ફ�રફારની
સંમિત આપેલ છે .
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ�ર માધ્યિમક
• શાળાને �જ
િસક્ષણ

બોડર્

મઉમસબ/ગ.ટ-૫
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ગાંધીનગરના
�ુન-૨૦૧૮

પત્રક્રમાંકઃ

૨૬૩૨/૨૬

તા.
21

૨૧/૪/૨૦૦૮ થી ધોરણ-૮ની મં�ુર� મળે લ છે
ધોરણ-૯ તથા ૧૦ ની મં�ુર�ના આધારો જોવા
મળે લ નથી
ુ ડ થયેલો નકશો જોડ�લ નથી.
• શાળાનો એ�વ
• સ્થળ ફ�રફાર �ગે જ�ર� ભાડા કરાર સદર શાળાના
ટ્રસ્ટ�એ કયાર્ હોવા� ંુ મા� ૂમ પડ� ંુ નથી.
• સદર શાળાને સ્થળ ફ�રફરા �ગે ના ફોમર્માં દશાર્ વેલ
સરનામે તપાસ કરતાં શાળા ન મળતાં અધેવાડા
ગ્રામ

પંચાયતનો

સંપકર્

સરપંચશ્રી/સભ્યશ્રીઓ
આવી

શાળા આ

કરતાં

અને

પંચાયતના

તલાટ�-કમ-મંત્રીએ

ગામમાં ન

હોવા� ંુ લે�ખત

જણાવેલ છે .
ઉક્ત સ્થળ ફ�રફાર �ગે ના અહ�વાલ પરથી શ્રી
ુ �શન ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ ભાવનગર
સદભાવના એ��ક
સંચા�લત અધેવાડા માધ્યિમક શાળા �.ુ અધેવાડા
તા.�જ.ભાવનગર ખાતે ચા� ુ ન હોવાથી સ્થળ ફ�રફાર
કરવાનો થતો નથી તેમજ શાળા બંધ કરવા �ગે ની
કાયર્વાહ� કરવા અત્રેની કચેર�ના પત્ર ક્રમાંકઃમાધ્ય/
ક.૧/૨૦૧૮/૩૬૧૯

તા.૧૯/૯/૨૦૧૮

દ્વારા

સદર

શાળાને નોટ�સ આપવામાં આવેલ છે .
આમ

�જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી

ભાવનગરના

ઉક્ત સ્થળ અહ�વાલ અન્વયે કારોબાર� સિમિતમાં
સદર

શાળાની

ન�ધણી

રદ

ુ તે
કરવા� ંુ સવાર્ �મ

ઠરાવવામાં આવ્� ંુ અને SSC ઈન્ડ�ક્ષ નંબર 62.371 રદ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ શાળાનો ર� કડર્
કરવા� ંુ સવાર્ �મ
�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�

િનયત

કર�

તે

શાળામાં

િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ િવદ્યાથ�ઓને થાય
તે માટ� સંબિં ધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમાં �હ�રાત
કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત
િવગતની �ણ કરવી.

AFAT S|DF\S o ૪૭૯/૨૦૧૮
ફર�યાદ�

શ્રી

રાક�શભાઈ

પ્રિવણભાઈ

ઠરાવ S|DF\S o ૪૭૯/૨૦૧૮
દ� સાઈની ફર�યાદ�

શ્રી

રાક�શભાઈ

પ્રિવણભાઈ

દ� સાઈની

અન્વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ની મળે લ ફર�યાદ અન્વયે ચાણ�
ુ ેલ, તા.�જ.ભાવનગરની બોગસ
ુ ેલ, તા.�જ.ભાવનગરની િવદ્યા સં�ુલ, �.ુ �ધ
ચાણ� િવદ્યા સં�ુલ, �.ુ �ધ
શાળા બંધ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ
બોગસ શાળા બંધ કરવા બાબત.
કરતા �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �. ઓ. ડાભી –
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮

ની

મળે લ

ફર�યાદ

મ.િશ.િન. તેમજ શાળા મંડળના પ્રિતિનિધ રમણા

મનોજભાઈ પ્રેમ�ભાઈ – સંચાલક હાજર રહ્યા હતા.
તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
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ફર�યાદ� રાક�શભાઇ દ� સાઇની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી
ભાવનગર

ુ ેલ
�ધ

�જલ્લાની

ગામમાં

ચાણકય

િવદ્યાસં�ુલ શાળા બંધ કરવા મળે લ ફર�યાદ અન્વયે
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ભાવનગર પાસેથી જ�ર�
સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ૂ કરવા જણાવેલ.
�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

ભાવનગરના

પત્ર

ક્રમાંક:-માધ્ય/ક.૧/૨૦૧૮/૩૬૨૩/૫૬૮૩,
તા.૨૦/૯/૨૦૧૮થી નીચેની િવગતે ચાણકય માધ્યિમક
શાળા,

ુ ે લ,
�ધ

�જ.ભાવનગરનો

નીચેની

િવગતે

અહ�વાલ ર�ૂ કરવા જણાવેલ.
 િશક્ષક િનર�ક્ષક શ્રી એમ.આર.પાંડ� તથા મદદનીશ
િશક્ષક

િનર�ક્ષકશ્રી

�.ઓ.ડાભી

તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ ચાણકય િવદ્યાસં�ુલ,
ુ ેલ સહકાર� મંડળ�, �ૃિષ એગ્રો સેન્ટરની સામે,
�ધ
ુ ેલની �લ
ુ ાકાત સંસ્થા દ્વારા �જ
ુ રાત
ગામ �ધ
માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્
ગાંધીનગરની કોઇપણ શરત� ંુ પાલન કર� લ ન
હોવા� ંુ તથા બોડર્ ની માન્યતા અને મં�ુર� વગર
ચાણકય િવદ્યાસં�ુલ બેનર હ�ઠળ માધ્યિમક અને
ઉચ્ચતર

માધ્યિમક

શાળા

ચલાવતા

હોવા� ંુ

મા� ૂમ પડ� છે .
 કચેર�ના

પત્ર

ક્રમાંક:-

માધ્ય/ક.૧/૨૦૧૮/૩૩૯

તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮ દ્વારા શાળા કોઇપણ પ્રકારની
મં�ૂર�ના આદ� શ િવના તેમજ સ્થળ ફ�રફારની � ૂવર્
પરવાનગી

િવના

ચાલતી

શાળા

ચાણકય

ુ ેલ બંધ કર� િવદ્યાથ�ઓને ન�કની
િવદ્યાસં�ુલ, �ધ
શાળામાં પ્રવેશ અપાવવા �ગે નોટ�સ આપેલ આ
બાબતે સત્વર� કાયર્વાહ� કરાવી તે �ગે નો ર�પોટર્
�દન-૫માં આપવા જણાવેલ.
 અત્રેની

કચેર�ના

� ૂચના

અન્વયે

શાળા

બંધ

કરાવવા તથા તે શાળાના િવદ્યાથ�ઓને અન્યત્ર
સમાવવાની

કાયર્વાહ�

કરવા

સા�

િશક્ષણ

િનર�ક્ષકશ્રી એમ.આર.પાંડ� તથા મદદનીશ િશક્ષણ
િનર�ક્ષક

શ્રી

�.ઓ.ડાભી

દ્વારા

પ્રથમ

તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૮ ત્યારબાદ તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૮ના
ુ ાકાત લઇ શાળા બંધ કરવા
રોજ શાળાની �બ� �લ
તથા િવદ્યાથ�ઓને શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રો
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આપવા સંચાલકશ્રીને લે�ખત તથા મૌ�ખક જણાવેલ
પરં � ુ

તેમ

છતા

શાળા

દ્વારા

નોટ�સ

તથા

ુ ાકાત બાદ પણ શાળા બંધ
કમર્ચાર�ઓની �બ� �લ
ન

કર� લ

અને

િવદ્યાથ�ઓને

શાળા

છોડયાના

પ્રમાણપત્રો ન આપેલ.
 કચેર�ના

પત્ર

તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮

ક્રમાંક:-માધ્ય/ક.૧/૨૦૧૮/૩૫૧૨
અન્વયે

તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ના

રોજ મદદનીશ િશક્ષણ િનર�ક્ષક શ્રી �. ઓ. ડાભી
તથા તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ િશક્ષણ િનર�ક્ષકશ્રી
એમ.આર.પાંડ� શ્રી એસ.સી.ભટ્ટ મદદનીશ િશક્ષણ
િનર�ક્ષકશ્રી

�.�.પટ�લ

મદદનીશ

િશક્ષણ

િનર�ક્ષકશ્રી �.ઓ.ડાભી(મદદનીશ િશક્ષક િનર�ક્ષક)
ુ ાકાત લઇ શાળા બંધ કરવા તથા
શાળાની �બ� �લ
િવદ્યાથ�ઓને એલ.સી. આપવા કાયર્વાહ� કરવા
જણાવેલ પરં � ુ સંચાલકશ્રી દ્વારા �ગે સહકાર ન
આપી શાળા બંધ ન કર� લ તેમજ શાળા બંધ કરવા
�ગે ની કાયર્વાહ�માં સં� ૂણ અસહકાર દશાર્ વેલ.
 તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ બપોર� ૧.૩૦ કલાક�
અમાન્ય

શાળા

ચાણકય

િવદ્યાસં�ુલની

િશક્ષણ

ુ ાકાત લેતાં �
�
િનર�ક્ષકશ્રી એમ.આર.પાંડએ
�લ
જગ્યાએ ચાણકય િવદ્યાશં�ુલ નામની શાળા હતી તે
જગ્યાએ સહકાર� મંડળ�� ંુ બોડર્ લાગે લ તેમજ
ત્રણેય શટલ ઉપર તાળા લગાવેલ જોવા મળે લ
ચાણકય િવદ્યાસં�ુલના નામ િનદ� શવા�ં કોઇ સાઇન
બોડર્ જોવા મળે લ ન હ�.ંુ તેમજ શાળાના મેદાનમાં
કોઇપણ વ્ય�કત હાજર જોવા મળે લ ન હતા.
ચાણકય

િવદ્યાસં�ુલ

બંધ

હોવાથી

શાળાના

સંચાલકશ્રી મનોજભાઇ રમણાએ ફોન કર� બોલાવેલ
� હાજર થતાં સંચાલકશ્રીએ જણાવેલ ક� તમામ
બાળકોને એલ.સી. વાલી/િવદ્યાથ�ઓને પરત આપેલ
છે . હાલમાં એકપણ િવદ્યાથ� ચાણકય િવદ્યાશં�ુલમાં
અભ્યાસ કરતા નથી. તેમજ હવે પછ� આવી અમાન્ય
શાળા ચલાવી� ંુ નહ� તેવી સંચાલકશ્રી દ્વારા ખાતર�
આપેલ છે . આ સમયે સંચાલકશ્રી મનોજભાઇ રમણા
મ.િશ.િન શ્રી �.� પટ�લ મ.િશ.િન.શ્રી �.ઓ.ડાભી
ુ ેલ
�ધ

હાઇસ્�ુ લના

આચાયર્શ્રી

એચ.આર.ગાબાણી

ુ ેલ પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકશ્રી આશોકભાઇ પંડયા
�ધ
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તથા અિનલભાઇ િત્રવેદ� સ�હતના કમર્ચાર�ઓ તથા
અિધકાર�શ્રીઓ ઉપ�સ્થત રહ�લ �ની સહ� રોજકામમાં
આપેલ છે .
ઉક્ત �જ.િશ.અ.શ્રી ભાવનગરના સ્થળ તપાસના
અહ�વાલના આધાર� સદર અમાન્ય શાળા કોઇપણ
ુ ારની પરવાનગી િવના કાયર્રત
સંજોગોમાં િનયમો�સ
ન થાય તેની ચોકસાઇ કરવા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
ુ તે ઠરાવવામાં
ભાવનગરને � ૂચના આપવા� ંુ સવાર્ �મ
આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૮૦/૨૦૧૮
સ્વ.

ભારતી

મેમોર�યલ

એન્ડ

ચેર�ટ�બલ

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૦/૨૦૧૮
ટ્રસ્ટ સ્વ. ભારતી મેમોર�યલ એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સંચા�લત

સંચા�લત દશર્ન માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક દશર્ન માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા,
શાળા, �.ુ વેરાવળ, �જ.ગીર સોમનાથની ન�ધણી રદ �.ુ વેરાવળ, �જ.ગીર સોમનાથની ન�ધણી રદ કરવાની
કરવા બાબત.

બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના
પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર

રહ્યા

હતા.

�જ.િશ.અ.શ્રીના

પ્રિતિનિધશ્રી ક�. ક�. સોલંક� – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા
હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
 દશર્ન માધ્યિમક શાળા,

�.ુ વેરાવળ, �જ.ગીર

સોમનાથ ધો-૮ ની ન�ધણી �ુન-૨૦૦૬ થી કર� લ

છે .
 દશર્ન માધ્યિમક શાળા - �.ુ વેરાવળ, �જ.ગીર
સોમનાથની

ધો-૧૧

ની

ન�ધણી

૨૦૦૬

થી

ુ રાતી માધ્યમની કર� લ છે .
સામાન્ય પ્રવાહ, �જ
 બોડર્ ની તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ની કારોબાર� સિમિતના
ઠરાવ ક્રમાંક: ૧૭૪/૨૦૧૫ થી માધ્યિમક અને
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ અત્રેની
કચેર�ના તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૫ થી કર� લ હતી અને
ધો-૧૦ નો ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૫૯.૫૫૯ અને ધો-૧૨ નો
ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૩૩.૦૪૫ રદ કર� લ હતો.

 ન�ધણી રદ સામે શાળા મંડળે િશક્ષણ િવભાગમાં
અપીલ

કરતા

િશક્ષણ

તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૬
અપલ/૨૦૧૫/૫૪૫

ના
અને

િવભાગના

�ુકમ
૫૪૬/

ન�ધણી

ક્રમાંક:
રદ/

અપીલ સેલથી સંસ્થાને ર�ુઆતની એક તક
આપી માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાનો
યોગ્ય િનણર્ય લેવા અને સ્વયં સ્પષ્ટ �ુકમ કરવ
બોડર્ ને પરત કર� લ છે .
 બોડર્ ની તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ની કારોબાર� સિમિતના
ઠરાવ ક્રમાંક: ૩૧૮/૨૦૧૬ થી ઠરાવેલ છે ક�
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નામ.હાઈકોટર્ માંથી મકાન બાંધકામનો િનયિમત
કયાર્ નો િનણર્ય થાય પોલીસ ક�સનો િનણર્ય થયેથી
ુ : કારોબાર� સિમિતમાં બાબત ર�ુ કર� િનણર્ય
�ન

કરવામાં આવશે અને િવદ્યાથ�ઓના �હતને ધ્યાને

રાખી હાલ શાળા �ુન-૨૦૧૬ થી ચા� ુ રાખવાની
રહ�શે

તે

ઠરાવની

અત્રેની

કચેર�ના

તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૬ ના પત્રથી કર� લ હતી. અને ધો૧૦ અને ધો-૧૨ ના ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ચા� ુ રાખેલ
હતા.
 શ્રી રામ�ભાઈ દાનાભાઈ ચાવડા – વેરાવળ તે
સામે SCA No.9595/2017 થી કોટર્ ક�સ કર� લ છે .

 �જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથે તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૬ ના
પત્ર ક્રમાંક: િશ.િન/શાળા તપાસ/૨૦૧૬/ ૬૨૦૪ થી
દશર્ન સ્�ુ લને �હ�ર ર�ના �દવસે શાળા ચા� ુ
રાખેલ તે બાબતે યોગ્ય કાયર્વાહ� કરવા ભલામણ
કર� લ હતી.
 અત્રેની

કચેર�ના

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭

ક્રમાંક:મઉમશબ/શાિન/૨૭૨૪૧/૪૨

ના

થી

પત્ર
ર�ના

�દવસે કોઈપણ પ્રકાર� શાળામાં શૈક્ષ�ણક કાયર્ ચા� ુ
રાખી શકાશે નહ�, તેમ શાળાને જણાવેલ હ�.ંુ
 �જ.િશ.અ.શ્રી

–

ગીર

સોમનાથનો

તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ નો પત્ર : િશ.િન./તપાસ/ન�ધણી
રદ/૨૦૧૮/૩૬૭ નો ઈ-મેલ આ સાથે સામેલ છે .
�માં નીચે બાબતો જણાવેલ છે .
વેક�શનમાં

(1) નવરાત્રી
રાખવાનો

શૈક્ષ�ણક

પ�રપત્ર

કાયર્

હોવા

બંધ
છતા

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ અને તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ના
રોજ શાળા� ંુ શૈક્ષ�ણક કાયર્ જોવા મળે લ છે .
(2) શાળાના સંચાલકશ્રી દ્વારા ઉક્ત શાળામાં ધો-૯
થી ૧૨ ના ર�સ્ટર તમામ િવદ્યાથ�ઓને
�બનઅિધ�ૃત ર�તે સ્થળ ફ�રફાર કર�ને અન્ય
જગ્યાએ શૈક્ષ�ણક કાયર્ કરાવતા તપાસમાં
બહાર

આવેલ

છે .

�� ંુ

�જ.િશ.અ.શ્રીની

કચેર�ના િશ.િન. અને મ.િશ.િન. દ્વારા સ્થળ પર
રોજકામ કરવામાં આવેલ છે . �ના ફોટોગ્રાફ
તેમજ િવદ્યાથ�ઓના િનવેદનો સામેલ છે .

શાળા દ્વારા િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા
િવિવધ

પ્ર�રપત્રોનો

�બનઅિધ�ૃત

ર�તે

અનાદર
શાળાના

કર� લ

છે

અને

િવદ્યાથ�ઓને

અન્ય

જગ્યાએ સ્થળ ફ�રફાર કર�ને શૈક્ષ�ણક કાયર્ કરાવવા
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ુ ીની િશક્ષાત્મક
બદલ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા �ધ
કાયર્વાહ� કરવા �જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથે ભલામણ
કર� લ છે .
શાળા

મંડળની

તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૮

ની

લે�ખત

ુ તમાં હાજર રહ�� ંુ તેવી લે�ખત
ર�ુઆત આગામી �દ
�ણ કર� લ છે . તેમજ શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી
હાજર રહ�લ ન હોવાથી, હાલ બાબત પેન્ડ�ગ રાખવા� ંુ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૮૧/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૧/૨૦૧૮

શ્રી �દવ્યજયોત ચેર�ટ�બલ �સ્ટ સંચા�લત શ્રી સરદાર શ્રી �દવ્યજયોત ચેર�ટ�બલ �સ્ટ સંચા�લત શ્રી સરદાર
ઉચ્ચતર

ઉ�ર

�િુ નયાદ�

�.ુ ડ�ભાર�

ુ ઉચ્ચતર
તા.િવર�ર

ઉ�ર

�િુ નયાદ�

�.ુ ડ�ભાર�

તા.િવર�રુ

�જ.મ�હસાગર ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા �જ.મ�હસાગર ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની
બાબત.

બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના
પ્રિતિનિધશ્રી એસ. બી. ખાંટ – મંત્રી તથા શ્રી આર.
એસ. નાયક – ઈ.આચાયર્શ્રી અને �જ.િશ.અ.શ્રીના
પ્રિતિનિધશ્રી જયેશભાઈ – E.I. હાજર રહ્યા હતા. તેમને
�બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
 �જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની

તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૭ના

કચેર�

પત્ર ક્રમાંક:-

મ�હસાગરના
માધ્યિમક/વગર્

વધારો/૨૦૧૬/૬૩-૬૯ થી જણાવેલ છે ક� સદર
શાળામાં ધો-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહનો પ્રથમ વગર્
િવદ્યાથ� સંખ્યા ન હોવાથી બંધ કરવાની દરખાસ્ત
ુ ાવણી રાખેલ
કરતા તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ના રોજ �ન
હતી.
 ધો-૧૧નો સામાન્ય પ્રવાહનો પ્રથમ વગર્ સંખ્યા ન
હોવાથી �ૂન-૨૦૧૫ થી બંધ કર� લ છે હાલ ધો-૧૨
સામાન્ય પ્રવાહમાં માન્ય-૦૧ વગર્ માં સંખ્યા નથી.
 ધો-૧૨નો વગર્ બંધ થતા ઉચ્ચતર માધ્યિમક
િવભાગ બંધ થવાથી ૦૩ મદદનીશ િશક્ષકને
અસર થાય છે .
 �જ.િશ.અ.શ્રી મ�હસાગર� તેમને મળે લ સતાની �એ
સરદાર

ઉચ્ચતર

ઉ�ર

�િુ નયાદ�

િવદ્યાલય

ુ �જ.મ�હસાગર શાળાનો ધો�.ુ ડ�ભાર� તા.િવર�ર
૧૨ સામાન્ય પ્રવાહનો પ્રથમ વગર્ �ૂન-૧૬ થી
બંધ કરાયેલ �હ�ર કર� લ છે .
 અત્રેની

કચેર�ના

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭ના

પત્રથી

ુ બ
માન.અધ્યક્ષશ્રીના ફાઇલ ઉપરની આદ� શ �જ
િવગતવાર અહ�વાલ મંગાવેલ હતો.
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 અત્રેની કચેર�ના તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૭ના પત્રથી ફર�
સદર બાબતની ચકાસણી કર� સ્પસ્ટ અ�ભપ્રાય
આપવા જણાવેલ હ�.ંુ
 અત્રેની

કચેર�ના

તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૭ના

પત્રથી

અહ�વાલ આવેલ ન હોવાથી તાત્કા�લક અહ�વાલ
મોકલવા જણાવેલ હ�.ંુ
ુ :અહ�વાલ
 તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ ઇ-મેલ થી �ન
મોકલવા જણાવેલ છે .
 �જ.િશ.અ.શ્રી

મ�હસાગરના

તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૮ના

ુ :ચકાસણી કર� સદર
ઇમેલથી જણાવેલ છે ક� �ન
શાળામાં

િવદ્યાથ�ની

સંખ્યા

ન

હોવાથી

આ

ુ બ ધોકચેર�ના તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૭ના િનણર્ય �જ
૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �ૂન-૨૦૧૬ થી અને ઇન્ડ�ક્ષ
નંબર:-૩૪.૦૭૧ રદ કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે .
 બોડર્ ની તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૮ની કારોબાર� સિમિતના
ઠરાવ

ક્રમાંક:-૨૧૮/૨૦૧૮થી

શાળા

મંડળના

પ્રિતિનિધ ગે રહાજર હોઇ પેન્ડ�ગ રાખેલ હતી. અને
તા.૨૬,૨૭/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ કારોબાર� સિમિતના
ઠરાવ

ક્રમાંક:-૨૫૧/૨૦૧૮

સંસ્થાના

પ્રિતિનિધ

હાજર ન હોઇ બાબત પેન્ડ�ગ રાખેલ હતી.
 બોડર્ ની તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૮ની કારોબાર� સિમિતના
ુ બ શાળા મંડળની ર�ૂઆત
ઠરાવ:-૨૮૮/૨૦૧૮ �જ
ુ બ
�જ

સદર

�ુલાઇ-૨૦૧૮

શાળામાં

ુ ીમાં
�ધ

ુ ારની િવદ્યાથ� સંખ્યા નોધાય
સરકારના િનયમા�સ
અને તેની ચકાસણીનો અહ�વાલ �જ.િશ.અ.શ્રીએ
કરવાનો રહ�શે સદર ગ્રાન્ટ�ડ શાળા ચા� ુ રાખવાનો
આપનો અ�ભપ્રાય હોય તો શાળા શ� કરવાની
રહ�શે અને જો િવદ્યાથ� સંખ્યા િનયત સમયમાં ન
થાય તેવો આપનો અહ�વાલ હોય તો શાળાની
ન�ધણી રદ કરવામાં આવશે. તેનો આધાર� સદર
શાળાની

ચા� ુ

ન�ધણી

રાખવા� ંુ

કારોબાર�

સિમિતએ ઠરાવેલ છે .

ુ ાવાડાનો
 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર� �ણ
તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮નો
૨૦૧૮/૫૫૪૪ની

સદર

પત્ર

ક્રમાંક:-માધ્યિમક/

શાળા

સરદાર

ઉ�ર

�િુ નયાદ� િવદ્યાલય ડ�ભાર� ન�ધણી ચા� ુ રાખવા
ુ બનો અ�ભપ્રાય આપેલ છે .
નીચે �જ
 શાળામાં તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ની �સ્થિતએ ર�.સંખ્યા
ુ બ છે .
અને હાજર સંખ્યા નીચે �જ
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ધોરણ

ર�સ્ટર સંખ્યા
�ુ માર

કન્યા

હાજર સંખ્યા

�ુ લ

�ુ મા

કન્યા

�ુ લ

ર
૯

૨૭

૦૬

૩૩

૨૬

૦૧

૨૭

૧૦

૨૦

૧૨

૩૨

૨૨

૦૪

૨૬

૧૧

૧૯

૧૩

૩૨

૧૫

૦૯

૨૪

�ુ લ

૬૬

૩૧

૯૭

૬૩

૧૪

૭૭

શાળા� ંુ ધો-૧૧ માહ�: સપ્ટ�મ્બર-૨૦૧૮� ંુ માિસક

•

હાજર� પત્રક અને િવદ્યાથ�ની િવગતો દશાર્ વ� ંુ
પત્રક આ સાથે સામેલ છે .
સ્થળ તપાસના �દવસે ધો-૧૧માં ર�સ્ટર િવદ્યાથ�

•

સંખ્યા-૩૨ છે હાજર િવદ્યાથ� સંખ્યા-૨૪ જોવા
મળે લ છે .
આમ,

મ.િશ.િન.શ્રીના

તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૮ના

અ�ભપ્રાયને ધ્યાને લઇ સદર શાળાની ન�ધણી ચા� ુ
રાખવા ભલામણ છે .
િશક્ષણ

િવભાગના

તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના

ઠરાવ

ુ બ � સ્થળે
ક્રમાંક:-બમશ/૧૦૯૪/ઇએમ/૧૮૦/છ �જ
માધ્યિમક શાળાની મં�ૂર� આપવામાં આવી હોય તે
સ્થળે કોઇપણ માધ્યિમક શાળા કોઇપણ કારણસર બંધ
થયેલ હોય તો તે શાળાની માધ્યિમક િશક્ષણ બોડ�
ન�ધણી તાક�દ� રદ કરવાની રહ�શે અને આવી બંધ
થયેલ

શાળાને

કોઇપણ

સંજોગોમાં

ુ :�વ�ત
�ન

કરવાની રહ�શે નહ�.
ુ બ સદર ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની �ુનઉપરોકત ઠરાવ �જ
૨૦૧૯ થી ન�ધણી રદ કરવા� ંુ કારોબાર� સિમતએ

ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ �ુન-૨૦૧૯ થી શાળાના
સવાર્ �મ
બાળકોને અન્ય શાળામાં �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

મારફત સમાવવાના રહ�શે. શાળાનો ર� કડર્ �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામાં િનભાવવાનો

રહ�શે અને તેની �ણ િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ�

સંબિં ધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમાં �હ�રાત કરવાની

રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની
�ણ કરવી.

AFAT S|DF\S o ૪૮૨/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૨/૨૦૧૮

ુ �શન �સ્ટ સંચા�લત પંચમહાલ �જલ્લા સવ�દય એ��ક
ુ �શન �સ્ટ સંચા�લત
પંચમહાલ �જલ્લા સવ�દય એ��ક
ગ્રાન્ટ�ડ

માધ્યિમક

શાળા

�.ુ અછાલા-છાર�યા ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળા �.ુ અછાલા-છાર�યા તા.ગોધરા

તા.ગોધરા �જ.પંચમહાલ શાળાની ન�ધણી રદ બાબતે �જ.પંચમહાલ શાળાની ન�ધણી રદ બાબતે િનણર્ય
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િનણર્ય કરવા બાબત.

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા
ુ અને
મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી નટવરિસ�હ ચૌહાણ – પ્ર�ખ
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી મે�લ
ુ ભાઈ પાર� ખ – E.I.
હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
 બોડર્ ના

તા.૪/૨/૨૦૧૦ના

રોજ

�જ.િશ.અ.શ્રી

પંચમહાલના પત્રના આધાર� શાળાની ન�ધણી રદ
કરવા કારણ દશર્ક નોટ�સ આપેલ હતી.
 ગ્રાન્ટ�ડ

માધ્યિમક

�.ુ અછાલા-છાર�યા

શાળા

તા.ગોધરા �જ.પંચમહાલની ન�ધણી રદ બોડર્ ની
તા.૨૧/૬/૨૦૧૦ની

કારોબાર�

સિમિતના

ઠરાવ

�માંક ૭૭/૨૦૧૦ થી કચેર�ના તા.૧૫/૭/૨૦૧૦ના
પત્ર મઉમશબ/ગ/નોરદ/૬૯૪૧-૪૬ થી ન�ધણી રદ
કર� લ હતી.
 િશક્ષણ િવભાગે તા.૧૭/૩/૨૦૧૧ના પત્રથી અપીલ
નામં�ૂર કર� લ હતી.
 L.P.A NO 1247/2016 IN SCA 8229/2011 ના
તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૬ના

નામદાર

કોટર્ ના

ઓરલ

ઓડર્ રમાં જણાવેલ છે ક� after hearing the matter

was pleased to dismiss the appeal and has also
observed that it would be open for the borad to
procced for ther in accordance with procedure
envisaged in regulation 9A.
ુ ાદા
ુ બ
 નામદાર
કોટર્ ના
�ક
�જ
�જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી-ખેડાને

અત્રેની

તા.૯/૧/૨૦૧૭ના

પત્ર

મઉમશબ/શાિન/૨૬૫૦૫

થી

કચેર�ના
�માંક

તપાસ

અિધકાર�

તર�ક� િનમ� ૂક કર� તપાસ અહ�વાલ આપવા
જણાવેલ હ�.ંુ
 તપાસ અિધકાર� ખેડાએ મંડળને તા.૩/૪/૨૦૧૭ના
રોજ તહોમતના� ંુ બ�વેલ છે .
 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી-ખેડાએ તા.૯/૬/૨૦૧૭ના
પત્ર

ક્રમાંક

તપાસ/૨૦૧૭/૪૨૯૧

થી

તપાસ

ુ બ છે .
અહ�વાલ મોકલેલ છે � નીચે �જ
ુ રાત માધ્યિમક
 શાળાના ન� ુ મકાન માટ� �જ
િશક્ષણ બોડર્ દ્વારા સ્થળ ફ�રફારની મં�ૂર� મળે લ
નથી.
 � મકાનમાં મં�ૂર� મળે લ તે મકાનમાં ભૌિતક
�િુ વદ્યાઓ �ગે ની અિનયિમતતાઓ તથા નીતી
ુ ે
િનયમોનો ભંગ કર� લ છે . તે બાબત મંડળના પ્ર�ખ
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સ્વીકાર� લ છે .
 બોડર્ દ્વારા � મકાનમાં મં�ૂર� મળે લ તે મકાન
સ્થળે મકાન મા�લક�ની �લ્ુ લી પડ�લ જગ્યામાં
મેદાન તર�ક� ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવા� ંુ
જણાવેલ છે મંડળની મા�લક�� ંુ પોતા� ંુ અથવા
ભાડાના મેદાનની �િુ વદ્યા ન હોવા� ંુ શાળાના
ુ ે �શત:સ્વીકાર� લ છે .
પ્ર�ખ
 શાળામાં �તે સમયે તથા તપાસ અિધકાર�ની ટ�મે
ુ ાકાત લીધી ત્યાર� એક પણ િવદ્યાથ� સંખ્યા ન
�લ
હોય અને શાળા બંધ હોય શાળાની ન�ધણી રદ
કરવા પાત્ર થાય છે .
 તપાસ અિધકાર�શ્રી તથા તેમની ટ�મે શાળાની
તા.૧૬/૨/૨૦૧૭ના રોજ �બ� સ્થળ તપાસ કરવા
ુ બની અિનયિમતતાઓ ધ્યાને આવેલ છે
નીચે �જ
•

શાળાના નવા મકાનના ઓરડાના બાર�-બારણા
�ટુ �લી હાલતમાં છે .

•

શાળાના નવા મકાનના એક ઓરડા� ંુ ભોયત�ળ� ંુ
�ટુ �� ુ છે .

•

ુ ર�મ,
શાળાના નવા મકાનમાં ગલ્સર્�મ, કોમ્�ટ
વ્યાયમ ખંડની �િુ વદ્યા નથી.

•

શાળાના નવા મકાન સ્થળે �સ્ટની મા�લક�ની
મેદાન માટ�ની જમીન એટલે ક� મેદાનની �િુ વદ્યા
નથી.

•

શાળાના નવા મકાન સ્થળે વીજળ�,જોડાણ.લાઇટ
�િુ વદ્યા� ંુ મરામત કરાવેલ નથી.

•

શાળાના નવા મકાન સ્થળે શાળા ફરતે કં મ્પાઉડ
વોલની �િુ વદ્યા નથી.

•

�સ્ટ� શાળા� ંુ નવા મકાન બનાવેલ છે તે જમીન
નાનિસ�હ �રુ ાભાઇ રાઠવાની મા�લક�ની છે �

તેઓએ �સ્ટને શાળા મકાન બનાવવા દાનમાં
આપેલ છે આ જમીન ૭૭ એએ પ્રકારની િનયંત્રણ
જમીન છે � �ગે સક્ષમ અિધકાર�ની મં�ૂર�
•

મેળવેલ નથી.

�સ્ટ� બનાવેલ નવા મકાનના બાંધકામ માટ� સક્ષમ
અિધકાર�ની મં�ૂર� મેળવેલ નથી.

•

શાળા મંડળે બનાવેલ નવા મકાનનો ર�ૂ કર� લ
ુ રિવઝન કયાર્
નકશો માન્ય ઇજનેર� સાઇટ �પ
િસવાય મં�ૂર કર� લ છે .

•
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શાળામાં

ટ�મ

દ્વારા

તા.૧૬/૨/૨૦૧૭ના

રોજ
31

ુ ાકાત લેવામાં આવી ત્યાર�
૧૩.૪૫ કલાક� �લ
શાળામાં �ુના ક� નવા મકાન સ્થળે એક પણ
િવદ્યાથ� ક� િશક્ષક જોવા મળે લ ન હતા. તથા સદર
�ુના-નવા મકાનની બા�ુમાં રહ�શોને �બ�માં
� ૂછતા તેઓએ જણાવેલ છે ક� છે લ્લા લાંબા
સમયની શાળા બંધ છે શાળામાં એકપણ િશક્ષક ક�
િવદ્યાથ� આવતા નથી.
•

શાળાના નવા મકાન સ્થળે શાળા સ્થળ ફ�રફાર
�ગે સક્ષમ અિધકાર�ની મં�ૂર� મેળવવામાં આવેલ
નથી.



તપાસ

અિધકાર�એ

ુ ને
પ્ર�ખ

ફરમાવેલ

તોહમતનામાના આરોપ નં ૧ થી ૫ સા�બત થતા હોય
સદર

�સ્ટ

સંચા�લત

માધ્યિમક

શાળા-અછાલા

છાર�યા તા.ગોધરા �જ.પંચમહાલની માન્યતા રદ
કરવા પાત્ર થાય છે તેમ તપાસ અિધકાર� જણાવે છે .


ુ ાં તપાસ અિધકાર� જણાવે છે ક� સદર શાળા
વ�મ
બંધ થવાથી આ�દવાસી ગ્રામ્ય-�ુંગરાળ િવસ્તારના
બાળકો માધ્યિમક િશક્ષણથી વં�ચત રહ� તેવી
સંભાવના છે .



અછાલા- છાર�યા ગામના સરપંચશ્રીઓએ સદર
ગામથી

૮

�ક.મીના

િવસ્તારમાં

અન્ય

કોઇ

માધ્યિમક શાળા આવેલ નથી.


�ુરની માધ્યિમક શાળામાં િવદ્યાથ�ઓને જવાઆવતા � ૂરતા વાહન વ્યવહારની સગવડ નથી.



સદર શાળા બંધ થાય તે િવદ્યાથ�ઓ ના િવશાળ
શૈક્ષ�ણક �હત માટ� વ્યાજબી નથી.



�સ્ટ� નવા બનાવેલ મકાનમાં � અિનયિમતતાઓ
અ� ૂરાશો છે તે આગામી ૩ થી ૬ માસમાં � ૂણર્
� ર� આપેલ
કરવાની તપાસ અિધકાર�-ખેડાને બાંહધ
છે .



� ધ્યાને લઇ સદર શાળા-�સ્ટ� નવા બનાવેલ
મકાનમાં શાળા ચા� ુ રાખવા અથવા શાળા સરકાર
હસ્તક લેવા અથવા શાળા કોઇ અન્ય મંડળને
તબદ�લ

કરવા

લે�ખતમાં

અછાલા-છાર�યાના

સરપંચશ્રીઓએ તપાસ અિધકાર�ને ર�ુઆત કર� લ છે .


અત્રેની કચેર�ના તા.૧૯/૭/૨૦૧૭ના પત્ર ક્રમાંક
મઉમશબ/શાિન/�ૂન-૧૭/૬૪૩૧ થી પંચમહાલ �જલ્લા
ુ �શન �સ્ટ �.ુ પો.સીમલીઆ તા,ઘોઘંબા
સવ�દય એ��ક
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�જ.પંચમહાલને તહોતના� ુ બ�વેલ છે .


ુ ાણિસ�હ ચૌહાણ પ્ર�ખ
ુ પંચમહાલ
નટવરિસ�હ �મ
�લ્લા

ુ �શન
એજ�ક

સવ�દય

�સ્ટના

તા.૨૯/૭/૨૦૧૭ના પત્રથી શાળાની ન�ધણી રદ
કરવા �ગે તહોમતનામાનો જવાબ આપેલ છે .


બોડર્ ની

તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૭ના

ઠરાવ

ક્રમાંક:-

ુ બ કારોબાર� સિમિતએ શાળાની
૧૩૧/૨૦૧૭ �જ
ુ ાર
�સ્ટના નામે મેદાન, મકાન, જમીન િનયમો�સ
થાય ત્યારબાદ દરખાસ્ત ર�ૂ કરવા ઠરાવેલ હ�.ંુ


અત્રેની કચેર�ના તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૭ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શાિન/�ૂન-૧૭/૧૭૮૮૫-૮૬
મંડળને

કારોબાર�

સિમિતના

થી

શાળા

ઠરાવ

ુ બ
�જ

ુ ાર કાયર્વાહ� કર� દરખાસ્ત ર�ૂ કરવા
િનયમા�સ
ુ ી આવેલ નથી.
જણાવેલ હ�.ંુ � આજ�દન �ધ


અત્રેની કચેર�ના તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શાિન/�ૂન-૧૭/૧૪૯૫-૯૬

થી

શાળા

મંડળને કારણ દશર્ક નોટ�સ પાઠવેલ છે તેના
ુ ધ
ુ �શન
અ�સ
ં ાને પંચમહાલ �જલ્લા સવ�દય એ��ક
�સ્ટ�

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ના

રોજ

કારણદશર્ક

ુ ાસો આપેલ છે . તેના અ�સ
ુ ધાને
નોટ�સનો �લ
અત્રેની

કચેર�ના

તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ના

મઉમશબ/શાિન/�ૂન-૧૭/૩૪૦૬-૦૭

થી

પત્ર
ુ ાસો
�લ

સંદભ� સ્પષ્ટતા કરવા જણાવેલ છે .


તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ની કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ
ુ બ શાળાની �સ્ટના નામે
ક્રમાંક:-૩૪૪/૨૦૧૮ �જ
મેદાન

મકાન

એન.એ

જમીન

૬૦

�દવસમાં

ુ ાર થાય ત્યારબાદ દરખાસ્ત કરવા
િનયમો�સ
જણાવવામાં આવે છે . અને આ સમયમયાર્ દામાં
કાયર્� ૂણર્ ન થાય તો હવે કોઇ તક આપવામાં
આવશે નહ�.


ઉપરોકત ઠરાવની �ણ શાળા મંડળને અત્રેની
કચેર�ના તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૮ના પત્રથી કર� લ હતી.



ુ �શન �સ્ટના
પંચમહાલ �જલ્લા સવ�દય એ��ક
તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવે છે . ક�

ુ ીરિસ�હ
૧) હાલમાં જમીન મંડળના મંત્રીશ્રી ર�વ
નટવરિસ�હ ચૌહાણના નામે ચાલે છે . સદર જમીન
એન.એકર� મંડળના નામે કરવા ફાઇલ હવે �િતમ
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તબકકામાં છે .
૨) હાલમાં ધો-૯ અને ધો-૧૦ ચાલે છે . �થી ધોરણ૧૦ના

િવદ્યાથ�ઓને

બોડર્ ની

પર�ક્ષાના

ફોમર્

ભરવામાં કોઇ �શ્ુ ક�લી ન થાય તેમ અમોને
કન્ડ�શન ઉપર શાળાની ન�ધણી કરવા િવનતી છે .
૩) સો ટકા આ�દવાસી અને �ુંગરાળ િવસ્તારની શાળા
છે . તો ગર�બ આ�દવાસી બાળકોના �હતમાં યોગ્ય
કરવા શાળા મંડળે િવનંતી કર� લ છે .
- સદર ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ધો-૯ની ન�ધણી થયેલ નથી.
તેમ છતાં ધો-૯ અને ધો-૧૦ના વગ� શાળા ચલાવે
છે .
- ધો-૧૦ના પર�ક્ષા ફોમર્ ભરવામાં �શ્ુ ક�લી ન થાય તે
માટ� કન્ડ�શન ઉપર શાળાઓની ન�ધણી કરવા
બાબતે માન.અધ્યક્ષશ્રીએ બાબત શકય નથી તેમ
ન�ધમાં જણાવેલ છે .
- બોડર્ ની તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ની કારોબાર� સિમિતના
ુ બ શાળા મંડળના
ઠરાવ ક્રમાંક:-૪૩૦/૨૦૧૮ �જ
પ્રિતિનિધએ જણાવેલ છે
ુ ીમાં
�ધ

એન.એનો

�જ.િશ..અ.શ્રીની

�ુકમ

કચેર�માં

ક� તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮
આવશે

અને

તે

રહ�શે.

આપવાનો

�જ.િશ.અ.શ્રીએ તે �ુકમના આધાર� �સ્ટના નામે
મેદાન મકાન એન.એ જમીન ઇન્ફાસ્ટકચરના
આધારો

શાળાના

આવ્યાબાદ

ફોટા

કારોબાર�

સાથેનો

અહ�વાલ

ુ �
�ક

સિમિતમાં

િનણર્ય

ુ તે ઠરાવવામાં આવેલ છે . તે
કરવા� ંુ સવાર્ �મ
ુ બની
�જ

�જ.િશ.અ.શ્રી

મારફતે

કાયર્વાહ�

કર�

આધારો િનયત સમય મયાર્ દામાં મોકલી આપવા
જણાવવામાં

આવે

છે .

તથા

ધો-૧૦ના

િવદ્યાથ�ઓના ફોમર્ અન્ય શાળામાંથી ભરાય તેવી
વ્યવસ્થા �જ.િશ.અ.શ્રીએ કરવાની રહ�શે.
-

�જ.િશ.અ.શ્રી પંચમહાલના િશક્ષણિનર�ક્ષક શ્રી
એમ.એમ પાર� ખનો તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮નો અહ�વાલ
ુ બ છે .
નીચે �જ

•

તા.૨૬/૯/૨૦૧૮ના

રોજ

શાળાની

ુ ાકાત દરમ્યાન ધો-૯ના ત્રણ
�લ

આક�સ્મક

અને ધો-૧૦ના

૧૦ િવદ્યાથ� જોવા મળે લ હતા. તેમજ ૦૨(બે)
િશક્ષક (૧)
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વી.આર. પટ�લીયા ઉપ�સ્થત જોવા મળે લ હતા.
•

શાળાના એક જ ઓરડામાં ધો-૯ અને ધો-૧૦ ના
બ�ે વગર્ ના િવદ્યાથ�ઓને ભેગા બેસાડ� શૈક્ષ�ણક
કાયર્ કરાવવામાં આવ� ંુ હ�.ંુ

•

ુ ાકાત
�લ

આક�સ્મક

દરમ્યાન

શાળામાં

કમર્ચાર�ઓ� ંુ હાજર� પત્રક ક� અન્ય સા�હત્ય
ઉપલબ્ધ જોવા મળે લ નથી ક� હાજર કમર્ચાર� ર�ૂ
કર� શક�લ નથી.
•

સ્થળ પર આ �દવસના ફોટો અમોએ �તે લીધેલ
છે � આ સાથે સામેલ છે .

•

આક�સ્મક �ુલાકાતના �દવસને �બ� � ૂચના આપવા
છતાં આજદ�ન �ુધી શાળાના કમર્ચાર�ઓ�ું હાજર�પત્રક
ક� િવદ્યાથ�ઓ�ું હાજર�પત્રક તેમજ જનરલ ર�સ્ટર ર�ૂ
કર� લ નથી.

•

શાળા� ંુ મકાન બની ગયેલ છે . પરં � ુ તેમાં
ુ લાઇટની � ૂિવધા નથી.
વીજળ�, પંખા, ટ�બ

•

શાળાનાઅ િવદ્યાથ�ઓ તેમજ સ્ટાફ માટ� પીવાના
પાણીની કોઇ �િુ વદ્યા નથી.

•

શાળામાં

હાલ

બાથ�મ-ટોઇલેટની

સગવડ

બનાવવા� ંુ કામ ચા� ુ છે .
•

શાળામાં સી.સી.ટ�.વી ક�મેરા �િુ વદ્યા નથી.

•

શાળા કં મ્પાઉન્ડ વોલ બનાવેલ નથી.

•

શાળાએ જવાનો કોઇ રસ્તો ઉપલબ્ધ નથી. કાચા
રસ્તેથી ખેતરમાંથી પસાર થઇને શાળાએ પહ�ચી
શકાય

છે .

કોઇ

અિનચ્છનીય

બનાવ

ક�

આપાતકા�લન �સ્થિતમાં શાળાએ ઝડપથી પહ�ચી
શકાય તેમ નથી.
•

આ�ુબા�ુના ગ્રામજનોને આ શાળા ચા� ુ છે તેવી
કોઇ �ણ નથી.

•

શાળાએ મકાન બનાવેલ છે . પરં � ુ તે નવા મકાન
સ્થળે શાળા સ્થાન ફ�રફાર �ગે સક્ષમ અિધકાર�ની
મં�ૂર�એ લેવામાં આવેલ છે ક� ક�મ ? તે �ગે કોઇ
ુ ાવા ર�ૂ કર� લ નથી.
આધાર – �ર

•

ુ ર ખંડ,
શાળા ખાતે પ્રયોગશાળા ખંડ, કોમ્પ્�ટ
�સ્ુ તકાલય ખંડ, વ્યાયમખંડ, ગલ્સર્ �મ િવગે ર�
�િુ વદ્યા નથી.

•

આ િવસ્તારના ગ્રામજનોને �બ� � ૂછતાં તેઓએ
જણાવેલ છે ક�, આ િવસ્તારમાં આવી કોઇ શાળા
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ચાલતી નથી. પહ�લા ચાલયી હતી હવે બંધ છે .
•

ુ લાઇટ
શાળામાં વીજ કનેકશન નથી પંખા-ટ�બ
વગે ર�� ંુ ફ�ટ�ગ જોવા મળે લ નથી.

•

ફાયરસેફટ�ની �િુ વદ્યા નથી.

•

બી.�.ુ પી ર�ૂ કર� લ નથી.

•

સ્ટ્રકચરલ સ્ટ�બીલીટ� પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કર� લ નથી.

•

શાળાના મકાન માટ� ર�ૂ કર� લ નકશા, સક્ષમ
અિધકાર�શ્રીએ મં�ૂર કર� લ નથી. તેમજ મેદાનની
જમીન ૭૭ એએ પ્રકારની િનયંિત્રત જમીન છે .

•

શાળા મકાન બાંધકામ માટ� મં�ૂર� પત્ર મળે લ
નથી.

•

શાળા મંડળના તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૮ના પત્રથી જમીન
ુ ો-૬ અને મકાનનો એક ફોટો
આકારણી ગામન�ન
ર�ૂ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી

મારફત

ભલામણ

સહ

આધારો

આવેલ નથી.
કારોબાર� સિમિતમાં શાળા મંડળે �બ� આધારો ર�ૂ
કર� લ છે . SCA-17352/2016 અન્વયે કોટર્ મેટર હોઇ
ુ ી સલાહકારશ્રીનો અ�ભપ્રાય લઇ િનણર્ય
બોડર્ ના કા�ન
કરવા� ંુ સવાર્ �મ
ંુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૮૩/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૩/૨૦૧૮

ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત શ્રી વીર શ્રી સરસ્વતી એ��ક
ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત શ્રી વીર શ�હદ
શ્રી સરસ્વતી એ��ક
શ�હદ હર� ન્દ્રગીર� િવદ્યાલય, �.ુ માળ�યા હાટ�ના, હર� ન્દ્રગીર� િવદ્યાલય, �.ુ માળ�યા હાટ�ના, �જ.�ુનાગઢ
ુ રાતી માધ્યમની �ૂન-૨૦૧૭ ધો-૯, �જ
ુ રાતી માધ્યમની �ૂન-૨૦૧૭ થી કામચલાઉ
�જ.�ુનાગઢ ધો-૯, �જ
થી કામચલાઉ મં�ૂર� રદ કરવા બાબત.

મં�ૂર� રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ
કરતા �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા.
�યાર�

શાળા

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

�તમાલિસ�હ

ુ હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ�
િસસોદ�યા – પ્ર�ખ
સાંભળવામાં આવ્યા.


બોડર્ ની

તા.૧૯,૨૦,૨૪,૨૫,૨૬/૪/૨૦૧૭

ની

કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાંક ૪૫/૨૦૧૭ થી
શાળાની કામચલાઉ મં�ૂર� આપેલ છે .
 બોડર્ ના

તા.૨૦/૫/૨૦૧૭ના

પત્ર

ક્રમાંક

મઉમશબ/શાિન/નમાશા/�ૂન-૧૭/૧૭૩૮-૩૯

થી

શ્રી

વીર શહ�દ હર� ન્દ્વગીર� િવદ્યાલય G/17/539 ધો-૯
ુ રાતી માધ્યમને કામચલાઉ મં�ૂર� પત્ર આપેલ
�જ
છે .
 �જલ્લા
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તા.૧૮/૮/૨૦૧૭ થી સદર માધ્યિમક શાળાની
કાયમી ન�ધણીના આધારો મોકલેલ છે

તેમાં

�જ.િશ.અ.શ્રી �ુનાગઢ� પ્રમાણપત્રમાં જણાવેલ છે ક�
આજ સ્થળ પર ગ્રાન્ટ�ડ શાળા હોવાથી એક જ
મકાનમાં એક જ માધ્યમની બે શાળા(સ્વિનભર્ર +
ગ્રાન્ટ�ડ)

ચાલી

શક�

નહ�

તેથી

�જ.િશ.અ.શ્રી

�ુનાગઢ� ભલામણ કર� લ નથી.
 બોડર્ ની તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૭ની કારોબાર� સિમિતના
ઠરાવ ક્રમાંક:_૧૫/૨૦૧૭ થી સદર શાળામાં ગ્રાન્ટ�ડ
શાળા ચાલે છે . આ શાળા ૫ �ક.મી �ુર લઇ જવા
માંગે છે . શાળાએ સ્થળ ફ�રફારની અર� કર� લ છે .
ગ્રાન્ટ�ડ

શાળાનો

સ્થળ

ફ�રફાર

એિપ્રલ-૨૦૧૮

ુ ીમાં િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા મં�ૂર� ન મળે તો
�ધ
શાળાની માન્યતા રદ કરવા સ�ચવશ્રીને સ�ા
સોપવા� ંુ ઠરાવેલ છે .
 ઉપરોકત ઠરાવની �ણ શાળામંડળને અત્રેની
કચેર�ના તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ના પત્રથી કર� લ હતી.
 અત્રેની કચેર�ના તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૭ના પત્રથી શ્રી
વીર

શ�હદ

�જ.�ુનાગઢ

હર� ન્દ્વગીર�
ગ્રાન્ટ�ડ

િવદ્યાલય

શાળાના

સ્થળ

�.ુ વડ�યા
ફ�રફારની

અર� િશક્ષણ િવભાગને મોકલેલ હતી.
 િશક્ષણ

િવભાગના

૦૧/૦૬/૨૦૧૮,
તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮

તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૮,

૨૭/૦૭/૨૦૧૮
થી

સદર

અને

ગ્રાન્ટ�ડ

શાળાની

� ૂતર્તા મંગાવેલ છે . �થી ગ્રાન્ટ�ડ શાળાના સ્થળ
ફ�રફારનો િનણર્ય િશક્ષણ િવભાગે કર� લ નથી.
 માન.અધ્યક્ષશ્રીએ ફાઇલની ન�ધ ઉપર આપેલા
ુ બ ગ્રાન્ટ�ડ શાળાના સ્થળે સ્વિનભર્ર
આદ� શા �જ
શાળા ચલાવવા માંગે છે . ગ્રાન્ટ�ડ શાળા� ંુ સ્થળ ૫
�ક.મી �ુર લઇ જવા માગે છે આમ િવદ્યાથ�ઓ/
વાલીઓની

સગવડ

હટાવવાનો

પ્રયત્ન

આ

કાયર્વાહ�થી શાળા� ંુ �સ્ટ કર� રહ�લ છે � બાબત
ગ્રાહ્ય ન રાખી શકાય. �જ.િશ.અ.શ્રી �ુનાગઢની
ુ બ સ્વિનભર્ર શાળાની કામચલાઉ
ભલામણ �જ
મં�ૂર� રદ કરવાની રહ�.
 સરકારશ્રી દ્વારા ગ્રાન્ટ�ડ શાળાનો સ્થળ ફ�રફાર
ુ :અર� કર� શક� છે .
મં�ૂર કરાવ્યા બાદ �ન
ુ બ
કારોબાર� સિમિતમાં શાળા મંડળની ર�ુઆત �જ
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ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ

શાળાની

સ્થળ

ફ�રફારની

મં�ૂર�

ુ ીમાં મેળવવી લેવાની શરતે નોન ગ્રાન્ટ�ડ
મે-૨૦૧૯ �ધ
ુ તે
શાળાની કામચલાઉ મં�ૂર� ચા� ુ રાખવા� ંુ સવાર્ �મ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૮૪/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૪/૨૦૧૮

એિશયા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સંચા�લત ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ એિશયા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સંચા�લત ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ
ુ ાિનત શાળા એિશયા �ગ્લીશ સ્�ુ લ, તેમજ �બનઅ�દ
ુ ાિનત શાળા એિશયા �ગ્લીશ સ્�ુ લ,
તેમજ �બનઅ�દ
અમદાવાદ શાળા િવ�દ્ધ ફર�યાદ�શ્રી એન. પી. શાહ અમદાવાદ શાળા િવ�દ્ધ ફર�યાદ�શ્રી એન. પી. શાહ
અને �. ક�. ફળ�ુ દ્વારા િવિવધ ગે રર�િતઓ બાબતે અને �. ક�. ફળ�ુ દ્વારા િવિવધ ગે રર�િતઓ બાબતે
મળે લ ફર�યાદ અન્વયે બોડર્ ની ગત કારોબાર� સિમિત મળે લ ફર�યાદ અન્વયે બોડર્ ની ગત કારોબાર� સિમિત
તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ માં બાબત ર�ુ કરતા ઠરાવ ક્રમાંક: તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ માં બાબત ર�ુ કરતા ઠરાવ ક્રમાંક:
૪૧૮/૨૦૧૮ અન્વયે �જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૪૧૮/૨૦૧૮ અન્વયે �જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય
પાસેથી

િવગતવાર

અહ�વાલ

મેળવીને

આવ્યા બાદ િનણર્ય કરવા બાબત.

અહ�વાલ પાસેથી િવગતવાર અહ�વાલ મેળવીને અહ�વાલ આવ્યા
બાદ િનણર્ય કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ
કરતા �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા.
�યાર�

શાળા

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

�.

પી.

ુ ો�હત – ઈ.આચાયર્ હાજર રહ્યા હતા. તેમને
રાજ�ર
�બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
બોડર્ ની કારોબાર� સિમિતના તા.૭/૯/૨૦૧૮ના
ઠરાવ

ક્રમાંકઃ-૪૧૮/૨૦૧૮

અન્વયે

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય પાસેથી અહ�વાલ

મેળવવા જણાવેલ,

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્યના
પત્ર

ક્રમાંકઃ

�જ.િશ.અ/અગ્રાિવ/૨૦૧૮/૧૨૭૦૫

તા.૧૭/૯/૨૦૧૮થી સદર આપનો અહ�વાલ નીચેની
િવગતે ર�ૂ કરવામાં આવેલ છે .
આ શાળા �ગ્રે� માધ્યમની ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇ�્
શાળા હોઇ સમાજના મધ્યમ વગર્ ના લોકોના બાળકો
ભણતા હોઇ સં�ક્ુ ત િશક્ષણ િનયામકશ્રી, કિમ�રશ્રી
ુ રાત રા�ય ગાંધીનગર દ્વારા
શાળાઓની કચેર�, �જ
તા.૨૪/૪/૨૦૧૮,

તા.૧૫/૫/૨૦૧૮

તથા

ુ ાવણી રાખવામાં આવેલ
૨૯/૫/૨૦૧૮ના રોજ �ન
હતી.તા.૩૧/૫/૨૦૧૮ના

રોજ

સં�ક્ુ ત

િશક્ષણ

િનયામકશ્રી દ્વારા િનણર્ય કરવામાં આવેલ ક� એિશયા

ઇગ્લીશ સ્�ુ લ(ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇ�્ ), થલતેજ અમદાવાદમાં
ધોરણ-૧૧

િવજ્ઞાન

પ્રવાહના

વગ�/વગર્

ચા� ુ

રાખવા/રાખવો.આ િનણર્યના અસરકારક અમલ માટ�
ધોરણ-૧૧ િવજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રવેશ ફોમર્ વહ�ચણીની
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�દ્દુ ત િવતી ગઇ હોવા છતાં �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા �દ્દુ ત તા.૨/૬/૨૦૧૮ થી
ુ ી લંબાવાનો િનણર્ય કર� શાળાને
તા.૬/૬/૨૦૧૮ �ધ
પ્રવેશ ફોમર્ વહ�ચવા જણાવેલ. આ સમગ્ર પ્ર�ક્રયાની
ુ અત્રેની કચેર�ના શ્રીમિત
પાદર્ શર્કતા જણવાય તે હ��થી
ર�ટાબેલ છાબર�યા શાળા સમય દરિમયાન એિશયા

ઇગ્લીશ સ્�ુ લ, થલતેજ અમદાવાદ ખાતે હાજર રહ�વા
ુ �
તથા સમગ્ર પ્ર�ક્રયા િશસ્તબધ્ધ વાતાવરણમાં �ર
કરવા તા.૧/૫/૨૦૧૮ના રોજ પત્ર ક્રમાંકઃ અગ્રાિવ/
એન.ઓ.સી/વ.ધ/૨૦૧૮/૨૦૧૮/૬૯૦૬-૦૮ થી �ુકમ
કર� લ

તથા

જણાવ્યા

સં�ક્ુ ત

પ્રમાણે

િશક્ષણ

િનયામકશ્રી

સદર શાળાના

બે

�ુકમમાં

િશક્ષકો

શ્રી

�.ક�.ફળ�ુ તથા શ્રી એન.પી.શાહ ધોરણ-૧૧ િવજ્ઞાન
પ્રવાહની પ્રવેશ પ્ર�ક્રયા� ંુ અવલોકન કર� શક� તેવી
વ્યવસ્થા પણ કર� લ.
એિશયા
ધોરણ-૧૧

ઇગ્લીશ

િવજ્ઞાન

સ્�ુ લ(ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇ�્ )માં

પ્રવાહમાં

પ્રવેશ

ફાળવવાના

હોવાથી વાલીઓને મા�હતગાર કરવાની જવાબદાર�
શ્રી �.ક�.ફળ�ુ તથા શ્રી એન.પી.શાહને સોપવામાં
ુ ી
આવી હતી રસ્તે અવરજવર કરતાં લોકોના �ધ
ુ ી �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી
મા�હતી પહોચાડવાનો હ��થ
ુ ના�સ
ુ ાર શ્રી �.ક�.ફળ�ુ તથા
અમદાવાદ ગ્રામ્યની �ચ
શ્રી એન.પી.શાહ એક ફ્લેક્ષો બેનર તૈયાર કરાવ્� ંુ હ� ંુ
પરં � ુ શાળાએ અસહકારભ�� ુ વલણ દાખવી તે બેનર
લગાવેલ નહ�. શ્રીમિત ર�ટાબેન એમ. છાબર�યા
ુ ી પ્રવેશ કાયર્વાહ�
તા.૨/૬/૨૦૧૮ થી ૬/૬/૨૦૧૮ �ધ
માટ� હાજર રહ�લ પરં � ુ શાળા દ્વારા પ્રવેશફોમર્� ંુ
િવતરણ કરવાનો તેમજ પ્રવેશને લગતી કોઇપણ
પ્ર�ક્રયા માટ� સહકાર આપેલ નથી.પ્રવેશ મેળવવા માટ�
ઘણા વાલીઓ આવેલ અને જો ફોમર્� ંુ િવતરણ
કરવામાં આવ્� ંુ હોય તો િવદ્યાથ�ઓ મળ� શ�ા હોત
આમ ધોરણ-૧૧ના કોઇ િવજ્ઞાન પ્રવાહ (ગ્રાન્ટ-ઇનએઇ�્ ) િવભાગમાં િવદ્યાથ�ઓ પ્રવેશ લેતા નથી તેવી
શાળાની ર�ુઆત અયોગ્ય છે શાળા પ્રવેશ આપવા
માગતી નથી તેવો પત્ર તા.૨/૬/૨૦૧૮નો સામેલ છે .
શાળા દ્વારા તા.૧૨/૬/૨૦૧૮ના પત્રથી અત્રેની
કચેર�ને જણાવેલ છે ક� વષર્-૨૦૧૮-૧૯ માટ� ધોરણ૧૧ અને ૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ(ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇ�્ ) િવભાગ
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બંધ કરવામાં આવેલ છે .
�બનઅ�દ
ંુ ાિનત

શાળા

એિશયા

ઇગ્લીશ

સ્�ુ લ,થલતેજ,અમદાવાદ ઉક્ત અહ�વાલ અન્વયે �ુન૨૦૦૧

થી

ધોરણ-૧૧

િવજ્ઞાન

પ્રવાહ

�ગ્રે�

માધ્યમની કર� લ કાયમી ન�ધણી પત્ર રદ કરવા તેમજ
શાળા મંડળની તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૬ની ર�ુઆત અન્વયે
�ુન-૨૦૧૬

થી

ુ ાિનત
�બનઅ�દ
02.171(GB)

ધોરણ-૧૨
વગર્ ને

ફાળવેલ

ફાળવેલ

�જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી

સામાન્ય

હતો

ઈન્ડ�ક્ષ

�

અમદાવાદ

િવજ્ઞાન

રદ

નંબર
કરવા

ગ્રામ્યના ઉક્ત

અહ�વાલ અન્વયે સદર બાબત કારોબાર� તા.૨૭,
૨૮/૧૧/૨૦૧૮માં

ર�ુ

પરં � ુ શાળામંડળના

કર� લ

પ્રિતિનધીશ્રી ગે રહાજર રહ�તાં સદર બાબત પેન્ડ�ગ
રાખવામાં આવેલ.
ઉક્ત

િવગતોની

ચચાર્

િવચારણાને

�તે

�જ.િશ.અ.શ્રીએ ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ ના વગ� બંધ કયાર્ ની
જ�ર� પ્ર�કયા હાથ ધર� દરખાસ્ત મોકલવા� ંુ કારોબાર�
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
સિમિતમાં સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૪૮૫/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૫/૨૦૧૮

ુ �શન ટ્રસ્ટ, નવા વાડજ, અમદાવાદ
ુ �શન ટ્રસ્ટ, નવા વાડજ, અમદાવાદ સૌરભ એ��ક
સૌરભ એ��ક
ંુ ાિનત શાળા સૌરભ હાઈસ્�ુ લ
સંચા�લત �બન અ�દ
ંુ ાિનત શાળા સૌરભ હાઈસ્�ુ લ સંચા�લત �બન અ�દ
નવા વાડજ અમદાવાદને �ુન-૨૦૧૪ ની �બન નવા

વાડજ

અમદાવાદને

�ુન-૨૦૧૪

ની

�બન

ંુ ાિનત ધો-૧૧િવજ્ઞાન પ્રવાહ �હન્દ� માધ્યમનો
અ�દ
ંુ ાિનત ધો-૧૧િવજ્ઞાન પ્રવાહ �હન્દ� માધ્યમનો અ�દ
પ્રથમ ક્રિમકવગર્ ની આપેલ મં�ુર� પત્ર રદ કરવા પ્રથમ ક્રિમકવગર્ ની આપેલ મં�ુર� પત્ર રદ કરવા તથા
તથા �ુન-૨૦૧૫ થી ધો-૧૨ �બન અ�દ
ંુ ાિનત પ્રથમ �ુન-૨૦૧૫

થી

ધો-૧૨

�બન

અ�દ
ંુ ાિનત

પ્રથમ

ક્રિમકવગર્ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �હન્દ� માધ્યમનો વગર્ બધં ક્રિમકવગર્ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �હન્દ� માધ્યમનો વગર્ બધં
કર� ધો-૧૨ િવજ્ઞાન �હન્દ� માધ્યમનો ઈન્ડ�ક્ષ નંબર - કર� ધો-૧૨ િવજ્ઞાન �હન્દ� માધ્યમનો ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૦૧.૧૨૫ (B) રદ કરવા બાબત

૦૧.૧૨૫ (B) રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં
ર�ુ કરતા...
ુ �શન ટ્રસ્ટ ,નવા વાડજ અમદાવાદ
સૌરભ એ��ક
સંચા�લત �બન અ�દ
ંુ ાિનત શાળા સૌરભ હાઈસ્�ુ લ
નવા વાડજ અમદાવાદને �ુન -૨૦૧૪ થી ધો-૧૧
િવજ્ઞાન

પ્રવાહ

�હન્દ�

માધ્યમના

વગર્ ની

મં�ુર�

આપવામાં આવેલ, ત્યારબાદ �ુન-૨૦૧૫ થી ધો-૧૨
િવજ્ઞાન પ્રવાહ �હન્દ� માધ્યમની મં�ુર� આપવામાં
આવેલ હતી. શાળા મંડળની તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ થી
શાળામાં

િવજ્ઞાન

પ્રવાહ

�હન્દ�

માધ્યમાં

�બન

અ�દ
ંુ ાિનત વગ� ધો-૧૧/૧૨ માં િવદ્યાથ� સંખ્યા ન
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હોવાથી વગર્ બધં કરવા કર� લ દરખાસ્ત, અન્વયે
શાળામંડળે

તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮

થી

કર� લ

ઠરાવથી

ટ્રસ્ટ�ઓની સભામાં ચચાર્ િવચારણાના �તે ઠરાવવામાં
આવ્� ંુ ક� ધો-૧૧/૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �બન અ�દ
ંુ ાિનત
વગ�માં િવદ્યાથ� સંખ્યા ન હોવાથી �ુન-૨૦૧૮થી બંધ
કરવા� ંુ

ઠરાવેલ

કમર્ચાર�ઓને

િવજ્ઞાન

સંસ્થાની

પ્રાથિમક

પ્રવાહના
તથા

તમામ
માધ્યિમક

િવભાગમાં સમાવવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
આમ ઉક્ત િવગતે �ુન-૨૦૧૮ થી ધો-૧૧/૧૨
ુ ાિનત
િવજ્ઞાન પ્રવાહ �હન્દ� માધ્યમના �બન અ�દ
વગ� બંધ કરવા કર� લ ઠરાવ અન્વયે કારોબાર�
ુ તે ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાના
સિમિતએ સવાર્ �મ
ુ ાિનત
િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �હન્દ� માધ્યમના �બન અ�દ
વગ� બંધ કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર – 01.125(B) રદ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
કરવા� ંુ સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૪૮૬/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૬ /૨૦૧૮

ુ ાર� લ �દાજપત્ર તથા વષર્ – વષર્ – ૨૦૧૮-૧૯� ંુ �ધ
ુ ાર� લ �દાજપત્ર તથા વષર્ –
વષર્ – ૨૦૧૮-૧૯� ંુ �ધ
૨૦૧૯-૨૦ � ંુ �દાજપત્ર મં�ૂર કરવા બાબત.

૨૦૧૯-૨૦ � ંુ �દાજપત્ર મં�ૂર કરવાની બાબત
કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરવામાં આવી.
બોડર્ ની નાણાં સિમિતએ બોડર્ દ્વારા ર�ુ કરવામાં
ુ ાર� લ �દાજપત્ર તથા
આવેલ સને ૨૦૧૮-૧૯ના �ધ
સને ૨૦૧૯-૨૦ના �દાજપત્ર મં�ુર કરવા બાબતે
ુ ાર� લ �દાજપત્રમાં દશાર્ વેલ તમામ
િવચારણા કર�. �ધ
બાબતોની િવગતવાર ચચાર્ કર� અને સને ૨૦૧૯-૨૦
ના બ�ટની તમામ બાબતોને લ�યમાં લીધી, તમામ
બાબતો પરત્વે િવચારણા કર� સને ૨૦૧૮-૧૯ના
ુ ાર� લ
�ધ

તથા

૨૦૧૯-૨૦� ંુ �દાજપત્રને

બોડર્ ની

તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ મળે લ નાણાંસિમિત સમક્ષ
ર�ુ કરતાં ઠરાવ ક્રમાંક ૩૧/૨૦૧૮થી મં�ુર કરવા
કારોબાર� સિમિતને ભલામણ કરવા� ંુ ઠરાવવામાં

આવ્� ંુ હ�.ંુ

ુ ારા સાથે
ઉક્ત બાબતે ચચાર્ િવચારણાને �તે �ધ
ુ ાર� લ �દાજપત્ર તથા વષર્ –
વષર્ – ૨૦૧૮-૧૯� ંુ �ધ
૨૦૧૯-૨૦� ંુ �દાજપત્ર મં�ૂર કરવા� ંુ કારોબાર�
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
સિમિતમાં સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૪૮૭/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૭/૨૦૧૮

સ્ટ�શનર�/૨૦૧૮ િવિવધ
ુ ર સ્ટ�શનર� માટ�� ંુ
ુ ર સ્ટ�શનર� માટ�� ંુ પ્રકારની િપ્ર-િપ્રન્ટ�ડ સળં ગ કોમ્પ્�ટ
પ્રકારની િપ્ર-િપ્રન્ટ�ડ સળં ગ કોમ્પ્�ટ
ટ�ન્ડર આખર� કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં
ઈ-ટ�ન્ડર

નં.૨૨/સળં ગ

સ્ટ�શનર�/૨૦૧૮

િવિવધ ઈ-ટ�ન્ડર
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ટ�ન્ડર આખર� કરવા બાબત.

ર�ુ કરવામાં આવી.

ઇ-ટ�ન્ડર નં.૨૨ / સળં ગ સ્ટ�શનર� / ૨૦૧૮ િવિવધ

ુ ર સ્ટ�શનર� માટ�� ંુ
પ્રકારની િપ્ર-િપ્રન્ટ�ડ સળં ગ કોમ્પ્�ટ
ટ�ન્ડરમાં િનયત સમયમયાર્દામાં નીચે દશાર્ વેલ બીડર
દ્વારા બીડ ભરવામાં આવેલ હતા.
1. ડ�ટા પ્રોસેસ�ગ પ્રા.લી, અમદાવાદ
ુ શન કમીટ�ની બેઠક
ટ�ન્ડર ઓપન�ગ કમ ઇવેલ્�એ
આજ તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ૧૧.૩૦ કલાક� મળે લ
હતી. �માં નીચેના બીડર હાજર રહ�લ હતા.
1. ડ�ટા પ્રોસેસ�ગ પ્રા.લી, અમદાવાદ

ઉક્ત બીડર દ્વારા િનયત કર� લ EMD તથા

ટ�ન્ડર ફ�ના ડ�.ડ� ર�ુ કર� લ હોઇ તેઓના ટ�કનીકલ
બીડ ખોલવામાં આવ્યા તથા ટ�ન્ડરની શરતો પ્રમાણે
દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી. બીડર દ્વારા
ટ�ન્ડરમાં માંગેલ તમામ દસ્તાવેજો ર�ુ કર� લ હોઇ
ટ�ક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ થતાં તેઓ� ંુ કોમશ�યલ
બીડ

ખોલવામાં

આવ્�.ુ

માન.અધ્યક્ષશ્રી

દ્વારા

તા.૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ નેગોિશયેશન કરવામાં આવ્�.ુ
ુ નાત્મક પત્રક સામેલ છે .
નેગોિશયેશન બાદ� ંુ �લ
બોડર્ ની તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ મળે લ નાણાંસિમિત
સમક્ષ ર�ુ કરતાં ઠરાવ ક્રમાંક ૩૨/૨૦૧૮થી ટ�ન્ડર
મં�ુર કરવા કારોબાર� સિમિતને ભલામણ કરવા� ુ
ઠરાવવામાં

આવ્�.ુ

�

ધ્યાને

લઇ

સદર

ટ�ન્ડર

સવાર્ �મ
ંુ તે મં�ુર કરવામાં આવ્�.ંુ
ઉક્ત બાબતે ચચાર્ િવચારણાને �તે ઈ-ટ�ન્ડર
નં.૨૨/સળં ગ સ્ટ�શનર�/૨૦૧૮ િવિવધ પ્રકારની િપ્રુ ર સ્ટ�શનર� માટ�� ંુ ટ�ન્ડર મં�ૂર
િપ્રન્ટ�ડ સળં ગ કોમ્પ્�ટ
ુ તે ઠરાવવામાં
કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં સવાર્ �મ
આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૮૮/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૮/૨૦૧૮

ટ�ન્ડર નંબર – ૨૫ / ૨૦૧૮ કાટ�ઝ ર�ફ�લ�ગ સંલગ્ન ટ�ન્ડર નંબર – ૨૫ / ૨૦૧૮ કાટ�ઝ ર�ફ�લ�ગ સંલગ્ન
આઇટમો, િપ્રન્ટર ર�પેર�ગ તથા નવી કાટ�જ ખર�દ� આઇટમો, િપ્રન્ટર ર�પેર�ગ તથા નવી કાટ�જ ખર�દ�
�ગે � ંુ ટ�ન્ડર આખર� કરવા બાબત.

�ગે � ંુ ટ�ન્ડર આખર� કરવાની બાબત કારોબાર�
સિમિતમાં ર�ુ કરવામાં આવી.
ટ�ન્ડર નંબર -૨૫/૨૦૧૮ કાટ�ઝ ર�ફ�લ�ગ
સંલગ્ન આઇટમો, િપ્રન્ટર ર�પેર�ગ તથા નવી કાટ�જ
ખર�દ� �ગે ના ટ�ન્ડરમાં િનયત સમયમયાર્ દામાં નીચે
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ુ બના ટ�ન્ડરો મળે લ હતા.
�જ
1. શ્યામ ઇન્ફોટ�ક, ગાંધીનગર
2. ર�ફ�લ હાઉસ, ગાંધીનગર
ટ�ન્ડરમાં
તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના

ુ બ
�જ

દશાર્ વ્યા
રોજ

બપોર�

૧૧.૦૦

આજ
કલાક�

ટ�ન્ડરના ટ�ક્નીકલ બીડ ખોલવા માટ� ટ�ન્ડર ઓપન�ગ
ુ શન કમીટ�ની બેઠક મળે લ હતી.
કમ ઇવેલ્�એ

ઉક્ત બં�ે બીડરો દ્વારા િનયત કર� લ EMD

તથા ટ�ન્ડર ફ�ના ડ�.ડ� ર�ુ કર� લ હોઇ

તેઓના

ટ�કનીકલ બીડ ખોલવામાં આવ્યા તથા ટ�ન્ડરની શરતો
પ્રમાણે દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી.
1. શ્યામ ઇન્ફોટ�ક, ગાંધીનગર
�બડર દ્વારા ટ�ન્ડરમાં માંગેલ તમામ દસ્તાવેજો
ર�ુ કર� લ હોઇ ટ�ક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ
થાય છે .
2.

ર�ફ�લ હાઉસ, ગાંધીનગર
�બડર દ્વારા ટ�ન્ડરમાં માંગેલ તમામ દસ્તાવેજો
ર�ુ કર� લ હોઇ ટ�ક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ
થાય છે .
ઉક્ત બં�ે બીડરો ટ�ક્નીકલી ક્વોલીફાઇડ થતા

ુ નાત્મક
તેઓના કોમશ�યલ બીડ ખોલવામાં આવ્યા �લ
ુ નાત્મક પત્રક જોતાં શ્યામ
પત્રક સામેલ છે . �લ

ઇન્ફોટ�ક, ગાંધીનગર L-1 આવેલ છે . � ધ્યાને લઇ
સદર ટ�ન્ડર સવાર્ �મ
ંુ તે મં�ુર કરવામાં આવ્�.ુ બોડર્ ની
તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ મળે લ નાણાંસિમિત સમક્ષ
ર�ુ કરતાં ઠરાવ ક્રમાંક ૩૪/૨૦૧૮થી ટ�ન્ડર મં�ુર
કરવા

કારોબાર�

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

સિમિતને

ભલામણ

કરવા� ુ

ઉક્ત બાબતે ચચાર્ િવચારણાને �તે ટ�ન્ડર નંબર –
૨૫ / ૨૦૧૮ કાટ�ઝ ર�ફ�લ�ગ સંલગ્ન આઇટમો,
િપ્રન્ટર ર�પેર�ગ તથા નવી કાટ�જ ખર�દ� �ગે � ંુ
ુ તે
ટ�ન્ડર મં�ૂર કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં સવાર્ �મ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૮૯/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૮૯/૨૦૧૮

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ �જ
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ
�જ
બોડર્ વડોદરા કચેર�ની ટવેરા કાર નંબર – GJ 6G બોડર્ વડોદરા કચેર�ની ટવેરા કાર નંબર – GJ 6G
1793 કં ડમ કર� તેની �હ�ર હ

1793 કં ડમ કર� તેની �હ�ર હરા� કર� લ છે તેના

રા� કર� લ છે તેના બદલામાં ન� ંુ વાહન ખર�દવા બદલામાં ન� ંુ વાહન ખર�દવાની બાબત કારોબાર�
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સિમિતમાં ર�ુ કરવામાં આવી.

બાબત

�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ

બોડર્ વડોદરા કચેર�ની ટવેરા કાર નંબર – GJ 6 G 1793
કં ડમ કર� તેની �હ�ર હરા� કર� લ છે તેના બદલામાં ન�ુ
વાહન ખર�દવા�ું થાય છે આ વાહન ખર�દવા માટ� મ�હન્દ્રા

કં પનીની TUV – 300 Plus 9 Seated ડ�ઝલ ગાડ�
ખર�દવાની થાય છે �ની મં�ુર� આપવા સા� બાબત ર�ુ
કરવામાં આવે છે .
ઉક્ત બાબતે ચચાર્ િવચારણાને �તે મ�હન્દ્રા કં પનીની

TUV – 300 Plus 9 Seated ડ�ઝલ ગાડ� ખર�દવા�ું
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�ુ.ં
કારોબાર� સિમિતમાં સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૪૯૦/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૯૦/૨૦૧૮

�ૂન-૨૦૧૭-૨૦૧૮ થી ગ્રાન્ટ િવનાની મં�ૂર થયેલ �ૂન-૨૦૧૭-૨૦૧૮ થી ગ્રાન્ટ િવનાની મં�ૂર થયેલ
નવી

માધ્યિમક/ઉચ્ચતર

માધ્યિમક

શાળાની નવી

માધ્યિમક/ઉચ્ચતર

માધ્યિમક

શાળાની

�જ.િશ.અ.શ્રી દ્વારા Not Recommend અન્વયે િનણર્ય �જ.િશ.અ.શ્રી દ્વારા Not Recommend અન્વયે િનણર્ય
કરવા બાબત. (�ુ લ ૮ શાળાઓ)

કરવામાં આવ્યો.
- આ સાથે ‘પત્રક-અ’ સામેલ છે .

AFAT S|DF\S o ૪૯૧/૨૦૧૮

ઠરાવ S|DF\S o ૪૯૧/૨૦૧૮

�ૂન-૨૦૧૮ થી ઓનલાઇન અર� નામં�ૂર થયેલ �ૂન-૨૦૧૮ થી ઓનલાઇન અર� નામં�ૂર થયેલ
દરખાસ્તો સંદભ� િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા ર�માન્ડ કર� લ દરખાસ્તો સંદભ� િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા ર�માન્ડ કર� લ
દરખાસ્તોનો

િનણર્ય

કરવા

બાબત.

શાળાઓ)

(�ુ લ

૧૬ દરખાસ્તોનો િનણર્ય કરવામાં આવ્યો.
- આ સાથે ‘પત્રક-બ’ સામેલ છે .

(ડ�. એસ. પટ�લ)

;lRJ4
U]HZFT DFwIlDS VG[
prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4
UF\WLGUZ
S|DF\SqDpDXAqશા.િન.qSFP;qSFPGMWq
U]HZFT DFwIlDS VG[
prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4
;[S8Zv!_ AL4 ;lRJF,I 5F;[4
UF\WLGUZP TFP

GS, ;lJGI ZJFGF ov
- VU| ;lRJzL4 lX1F6 lJEFU4 a,MS G\v54 * DM DF/4 GJF ;lRJF,I4 UF\WLGUZP
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- અધ્યક્ષશ્રી, �ુ.મા. અને ઉ.મા.િશ. બોડર્ , ગાંધીનગર.

GS, ZJFGF ov
!o
Zo
#o
$o
5o

AM0"GF TDFD ;eIzLVMP
BF; OZH 5ZGF VlWSFZLzL4 U]PDFP VG[ pPDFP lX1F6 AM0"4 5ZL1FF lJEFU4 J0MNZFP
;\I]ST ;lRJzL4 U]PDFP VG[ pPDFP lX1F6 AM0"4 5ZL1FF lJEFU4 J0MNZFP
SR[ZLGF TDFD JU"v! TYF JU"vZGF VlWSFZLzLVMP
SR[ZLGF TDFD XFBFVMGF J0F TZO VF5GL XFBFGF ,UTF 9ZFJM ;\A\WDF\ VFU/GL SFI"JFCL
SZL ccશા.િન.cc XFBFG[ HF6 SZJF ;FZ]P

D:\RAHUL\KAROBARI-ALL\2018-KAROBARI\31-12-2018-KAROBARI.doc

45

પત્રક – અ
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ Not Recommend કર� લ દરખાસ્તોની િવગતો

કા.સ. તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
ઠરાવ ક્રમાંક :-

માધ્યિમક / ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા
S|D
૧.

lH<,FG]\
GFD
રાજકોટ

VF.P0LPS|DF\S
G/17/603
ુ રાતી
�જ
માધ્યમ

XF/FG]\ GFD
સ્વાિમનારાયણ

lHPlXPVPzLGF GM8Z[SMD[g0GF SFZ6M

SFZMAFZL ;lDlTGM lG6"I

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટના તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી શૈલેષભાઈ

સેકન્ડર� સ્�ુ લ, સાપર �ુન-૨૦૧૭થી કાયમી ધોરણે નવી માધ્યિમક શાળાની મં�ુર� રદ એ. કામળ�યા- ટ્રસ્ટ� હાજર રહ્યા હતા.
વેરાવળ,

ુ બ છે .
તા.કોટડા કરવા માટ� અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ

સાંગાણી, �જ.રાજકોટ.

તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા. ચચાર્-

બોડર્ ના તરફથી નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવા બાબતની મં�ૂર� િવચારણાને �તે શાળા મંડળે �બ�માં
ુ બ શાળા મંડળે �દન-૩૦ આધારો ર�ૂ
આપવામાં આવેલ તે પત્રમાં દશાર્ વ્યા �જ
માં તમામ

આધારો

અત્રેની

કચેર�

ખાતેથી

પ્રમા�ણત

કર� લ હોય કારોબાર�

ુ તે મં�ૂર કરવા� ંુ
કર�ને સિમિતએ સવાર્ �મ

ુ ી ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
મોકલવાના રહ� છે પરં � ુ શાળા મંડળ તરફથી આજ રોજ �ધ
અત્રેની કચેર� ખાતે આધારો ર�ુ કર� લ ન હોવાથી તે શાળા મંડળને
આપવામાં આવેલ નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� રદ
કરવા અત્રેથી અ�ભપ્રાય થાય છે .
૨.

રાજકોટ

G/17/752
�ગ્રે�
માધ્યમ

સ્વાિમનારાયણ

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટના તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી શૈલેષભાઈ

સેકન્ડર� સ્�ુ લ, સાપર �ુન-૨૦૧૭થી કાયમી ધોરણે નવી માધ્યિમક શાળાની મં�ુર� રદ એ. કામળ�યા- ટ્રસ્ટ� હાજર રહ્યા હતા.
વેરાવળ,

ુ બ છે .
તા.કોટડા કરવા માટ� અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ

સાંગાણી, �જ.રાજકોટ.

તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા. ચચાર્-

બોડર્ ના તરફથી નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવા બાબતની મં�ૂર� િવચારણાને �તે શાળા મંડળે �બ�માં
ુ બ શાળા મંડળે �દન-૩૦ આધારો ર�ૂ
આપવામાં આવેલ તે પત્રમાં દશાર્ વ્યા �જ
માં તમામ

આધારો

અત્રેની

કચેર�

ખાતેથી

પ્રમા�ણત

કર� લ હોય કારોબાર�

ુ તે મં�ૂર કરવા� ંુ
કર�ને સિમિતએ સવાર્ �મ

ુ ી ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
મોકલવાના રહ� છે પરં � ુ શાળા મંડળ તરફથી આજ રોજ �ધ
અત્રેની કચેર� ખાતે આધારો ર�ુ કર� લ ન હોવાથી તે શાળા મંડળને
આપવામાં આવેલ નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� રદ
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કરવા અત્રેથી અ�ભપ્રાય થાય છે .
૩.

રાજકોટ

H/17/392
ુ રાતી
�જ
માધ્યમ,
સામાન્ય
પ્રવાહ

સ્વાિમનારાયણ હાયર �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટના તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી શૈલેષભાઈ
સેકન્ડર� સ્�ુ લ, સાપર �ુન-૨૦૧૭થી કાયમી ધોરણે નવી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની એ. કામળ�યા- ટ્રસ્ટ� હાજર રહ્યા હતા.
વેરાવળ,

ુ બ છે .
તા.કોટડા મં�ુર� રદ કરવા માટ� અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ

સાંગાણી, �જ.રાજકોટ.

તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા. ચચાર્-

બોડર્ ના તરફથી નવી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવા િવચારણાને �તે શાળા મંડળે �બ�માં
ુ બ શાળા આધારો ર�ૂ
બાબતની મં�ૂર� આપવામાં આવેલ તે પત્રમાં દશાર્ વ્યા �જ

કર� લ હોય કારોબાર�

ુ તે મં�ૂર કરવા� ંુ
મંડળે �દન-૩૦ માં તમામ આધારો અત્રેની કચેર� ખાતેથી પ્રમા�ણત સિમિતએ સવાર્ �મ
ુ ી ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
કર�ને મોકલવાના રહ� છે પરં � ુ શાળા મંડળ તરફથી આજ રોજ �ધ
અત્રેની કચેર� ખાતે આધારો ર�ુ કર� લ ન હોવાથી તે શાળા મંડળને
આપવામાં આવેલ નવી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની
મં�ૂર� રદ કરવા અત્રેથી અ�ભપ્રાય થાય છે .
૪.

રાજકોટ

G/17/308
ુ રાતી
�જ
માધ્યમ

ુ સી મં�દર સેકન્ડર� �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટના તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ભાવેશભાઈ
�લ
સ્�ુ લ, ડ� યા, તા.ગ�ડલ, �ુન-૨૦૧૭થી કાયમી ધોરણે નવી માધ્યિમક શાળાની મં�ુર� રદ જયરામભાઈ શાહ- ટ્રસ્ટ� હાજર રહ્યા
�જ.રાજકોટ.

ુ બ છે .
કરવા માટ� અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ

હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.

બોડર્ ના તરફથી નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવા બાબતની મં�ૂર� ચચાર્-િવચારણાને

�તે

�જલ્લા

ુ બ શાળા મંડળે �દન-૩૦ િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટ� �ન
ુ : તપાસ
આપવામાં આવેલ તે પત્રમાં દશાર્ વ્યા �જ
માં તમામ

આધારો

અત્રેની

કચેર�

ખાતેથી

પ્રમા�ણત

ુ તે
કર�ને અહ�વાલ મોકલી આપવા� ંુ સવાર્ �મ

ુ ી ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ અહ�વાલ આવ્યા
મોકલવાના રહ� છે પરં � ુ શાળા મંડળ તરફથી આજ રોજ �ધ
અત્રેની કચેર� ખાતે આધારો ર�ુ કર� લ ન હોવાથી તે શાળા મંડળને બાદ સ�ચવશ્રીને િનણર્ય કરવાની સતા
આપવામાં આવેલ નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� રદ આપવામાં આવી.
કરવા અત્રેથી અ�ભપ્રાય થાય છે .
૫.

મ�હસાગર

G/18/344
ુ રાતી
�જ
માધ્યમ

�ક્રસ્ટલ સાયન્સ સ્�ુ લ, �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મ�હસાગરના તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા

મોટા

ુ ાવાડ,
તા.�ણ
�જ.મ�હસાગર
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મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

પટ�લ

ુ ાઈ રવ�ભાઈ – મે.ટ્રસ્ટ� તથા
સોનેલા, �ુન-૨૦૧૮થી કાયમી ધોરણે નવી માધ્યિમક શાળાની દરખાસ્ત �ગે મ�ભ
ુ બ છે .
શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �. એસ.

બોડર્ ના તરફથી નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવા બાબતની મં�ૂર� પટ�લ – િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને
2

ુ બ શાળા મંડળે �દન-૩૦ �બ�
આપવામાં આવેલ તે પત્રમાં દશાર્ વ્યા �જ
માં તમામ

આધારો

અત્રેની

કચેર�

ખાતેથી

પ્રમા�ણત

સાંભળવામાં

આવ્યા.

ચચાર્-

ુ :
કર�ને િવચારણાને �તે �જ.િશ.અ.શ્રીનો �ન

ુ ી અહ�વાલ
મોકલવાના રહ� છે પરં � ુ શાળા મંડળ તરફથી આજ રોજ �ધ

મંગાવવો

અને

અહ�વાલ

અત્રેની કચેર� ખાતે આધારો ર�ુ કર� લ ન હોવાથી તે શાળા મંડળને આવ્યા બાદ સદર શાળાનો િનણર્ય

આપવામાં આવેલ નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� રદ કરવાની સ�ા સ�ચવશ્રીને સ�પવા� ંુ
કારોબાર� સિમિતમાં ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

કરવા અત્રેથી અ�ભપ્રાય થાય છે .
-

શાળાની સ્થળ તપાસ કરતાં સદર શાળા� ંુ �બ�લ્ડ�ગ� ંુ બાંધકામ
ુ ર્ થઇ
હાલ ચા� ુ હાલતમાં છે . દરખાસ્તમાં શાળા� ંુ મકાન �ણ
ગયેલ બતાવેલ છે .

-

શાળાના મકાન� ંુ બાંધકામ ચા� ુ હોઇ ફાયર સેફ્ટ�ની કોઇ �િુ વધા
ઉપ્લબ્ધ નથી.

-

ુ ર્પણે બધી જ
શાળા� ંુ બાંધકામ હાલ ચા� ુ હોઇ ક્લાસ�મ સં�ણ
ુ ર્ �પ થી બનેલ નથી.
સગવડો સાથે �ણ

-

ુ � �ર
ુ � ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચરની �િુ વધા
શાળા� ંુ બાંધકામ ચા� ુ હોઇ �ર
ડ�વલોપ થઇ શક� નથી.

-

શાળાના

મકાન બાંધકામ� ંુ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્ર��બલીટ�

સટ��ફક�ટ

શાળાએ ર�ુ કર� લ છે . પરં � ુ શાળાના મકાન� ંુ બાંધકામ હાલ
ચા� ુ અવસ્થામાં હોઇ શાળાએ ર�ુ કર� લ દસ્તાવેજમાં િવસંગતતા
જોવા મળે લ છે .
-

શાળાના મકાન� ંુ બાંધકામ હાલ ચા� ુ હોઇ શાળામાં સી.સી.ટ�.વી.
� ર�
ક�મેરાની �િુ વધા ઉપલબ્ધ નથી. �યાર� શાળાએ આપેલ બાંહધ
પત્રકમાં �ક્રસ્ટલ સાયન્સ સ્�ુ લમાં સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરાની ર� કો�ડ�ગ
સાથે �િુ વધા ઉપ્લબ્ધ છે . તેમ પ્રમાણપત્ર આપેલ છે .

-

શાળાના મકાન બાંધકામ ચા� ુ હોઇ શાળને ફરતે વરન્ડાની
સગવડ હાલ ઉપ્લબ્ધ નથી.
આમ,
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આ

કચેર�ના

િશ.

િન.

શ્રી.

�.

એસ.

પટ�લના

તા.૧/૧૧/૨૦૧૮ સ્થળ તપાસ અહ�વાલની િવગતો જોતાં �ક્રસ્ટલ
ુ ાવાડા ધો-૯ પ્રથમ વગર્ (�જ
ુ રાતી માધ્યમ) શાળા
સાયન્સ સ્�ુ લ, �ણ
મંડળે ર�ુ કર� લ આધારોની �બ� સ્થળ/ �સ્થિત સાથે ચકાસણી કરતાં
શાળા મકાન� ંુ બાંધકામ હાલ ચા� ુ અવસ્થામાં છે �થી શાળા મંડળે
ર�ુ કર� લ દરખાસ્તો અને સ્થળ ઉપરની આ �સ્થિતમાં િવસંગતતા હોઇ
હાલ

સદર

શાળાની

કાયમી

ન�ધણી

ન

કરવા �જ.િશ.અ.શ્રી

મ�હસાગરની ભલામણ છે .
૬.

મ�હસાગર

G/18/480
�ગ્રે�
માધ્યમ

�ક્રસ્ટલ સાયન્સ સ્�ુ લ, �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મ�હસાગરના તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા
મોટા
ુ ાવાડ,
તા.�ણ

સોનેલા, �ુન-૨૦૧૮થી કાયમી ધોરણે નવી માધ્યિમક શાળાની દરખાસ્ત �ગે
ુ બ છે .
શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

પટ�લ

ુ ાઈ રવ�ભાઈ – મે.ટ્રસ્ટ� તથા
મ�ભ
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �. એસ.

બોડર્ ના તરફથી નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવા બાબતની મં�ૂર� પટ�લ – િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને

�જ.મ�હસાગર

ુ બ શાળા મંડળે �દન-૩૦ �બ�
આપવામાં આવેલ તે પત્રમાં દશાર્ વ્યા �જ
માં તમામ

આધારો

અત્રેની

કચેર�

ખાતેથી

પ્રમા�ણત

સાંભળવામાં

આવ્યા.

ચચાર્-

ુ :
કર�ને િવચારણાને �તે �જ.િશ.અ.શ્રીનો �ન

ુ ી અહ�વાલ
મોકલવાના રહ� છે પરં � ુ શાળા મંડળ તરફથી આજ રોજ �ધ

મંગાવવો

અને

અહ�વાલ

અત્રેની કચેર� ખાતે આધારો ર�ુ કર� લ ન હોવાથી તે શાળા મંડળને આવ્યા બાદ સદર શાળાનો િનણર્ય
આપવામાં આવેલ નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� રદ કરવાની સ�ા સ�ચવશ્રીને સ�પવા� ંુ
કરવા અત્રેથી અ�ભપ્રાય થાય છે .
-

શાળાની સ્થળ તપાસ કરતાં સદર શાળા� ંુ �બ�લ્ડ�ગ� ંુ બાંધકામ
ુ ર્ થઇ
હાલ ચા� ુ હાલતમાં છે . દરખાસ્તમાં શાળા� ંુ મકાન �ણ
ગયેલ બતાવેલ છે .

-

શાળાના મકાન� ંુ બાંધકામ ચા� ુ હોઇ ફાયર સેફ્ટ�ની કોઇ �િુ વધા
ઉપ્લબ્ધ નથી.

-

ુ ર્પણે બધી જ
શાળા� ંુ બાંધકામ હાલ ચા� ુ હોઇ ક્લાસ�મ સં�ણ
ુ ર્ �પ થી બનેલ નથી.
સગવડો સાથે �ણ
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ુ � �ર
ુ � ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચરની �િુ વધા
શાળા� ંુ બાંધકામ ચા� ુ હોઇ �ર
4

કારોબાર� સિમિતમાં ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

ડ�વલોપ થઇ શક� નથી.
-

શાળાના

મકાન બાંધકામ� ંુ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્ર��બલીટ�

સટ��ફક�ટ

શાળાએ ર�ુ કર� લ છે . પરં � ુ શાળાના મકાન� ંુ બાંધકામ હાલ
ચા� ુ અવસ્થામાં હોઇ શાળાએ ર�ુ કર� લ દસ્તાવેજમાં િવસંગતતા
જોવા મળે લ છે .
-

શાળાના મકાન� ંુ બાંધકામ હાલ ચા� ુ હોઇ શાળામાં સી.સી.ટ�.વી.
� ર�
ક�મેરાની �િુ વધા ઉપલબ્ધ નથી. �યાર� શાળાએ આપેલ બાંહધ
પત્રકમાં �ક્રસ્ટલ સાયન્સ સ્�ુ લમાં સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરાની ર� કો�ડ�ગ
સાથે �િુ વધા ઉપ્લબ્ધ છે . તેમ પ્રમાણપત્ર આપેલ છે .

-

શાળાના મકાન બાંધકામ ચા� ુ હોઇ શાળને ફરતે વરન્ડાની
સગવડ હાલ ઉપ્લબ્ધ નથી.
આમ,

આ

કચેર�ના

િશ.

િન.

શ્રી.

�.

એસ.

પટ�લના

તા.૧/૧૧/૨૦૧૮ સ્થળ તપાસ અહ�વાલની િવગતો જોતાં �ક્રસ્ટલ
ુ ાવાડા ધો-૯ પ્રથમ વગર્ (�ગ્રે� માધ્યમ) શાળા
સાયન્સ સ્�ુ લ, �ણ
મંડળે ર�ુ કર� લ આધારોની �બ� સ્થળ/ �સ્થિત સાથે ચકાસણી કરતાં
શાળા મકાન� ંુ બાંધકામ હાલ ચા� ુ અવસ્થામાં છે �થી શાળા મંડળે
ર�ુ કર� લ દરખાસ્તો અને સ્થળ ઉપરની આ �સ્થિતમાં િવસંગતતા
હોઇ હાલ સદર શાળાની કાયમી ન�ધણી ન કરવા �જ.િશ.અ.શ્રી
મ�હસાગરની ભલામણ છે .
૭

બોટાદ

G/18/391
ુ રાતી
�જ
માધ્યમ

િવકાસ

િવદ્યાલય, �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી બોટાદના તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ના પત્રથી �ુન- શાળા

ભાવનગર રોડ, બોટાદ

પ્રિતિનિધશ્રી

અને

૨૦૧૮થી કાયમી ધોરણે નવી માધ્યિમક શાળાની દરખાસ્ત �ગે

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર

ુ બ છે .
શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ

રહ�લ

-

શાળા

મંડળે

ગામના

ુ ા
ન�ન

૭/૧૨

તા.૩૦/૦૮/૨૦૦૬ ની તાર�ખના ર�ુ કર� લ છે .
- B.U. Certificate વષર્-૨૦૦૩ � ંુ ર�ુ કર� લ છે .
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અને

૮-અ

હોઈ, સદર

બાબત

વગે ર� રાખવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

પેન્ડ�ગ

- ભાડા કરાર તા.૨૧/૦૧/૨૦૦૮ ના ર�ુ કર� લ છે .
૮

રાજકોટ

H/17/359
ુ રાતી
�જ
માધ્યમ,
િવજ્ઞાન પ્રવાહ

મા� ૃશ્રી

મયાબા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટના તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી નર� ન્દ્રિસ�હ

દા�ુભા

ુ અને �જ.િશ.અ.શ્રીના
પ્રભાતિસ�હ� �ુન-૨૦૧૭થી કાયમી ધોરણે નવી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા ડ�. �ડ�� – પ્ર�ખ

ુ બ છે .
માધ્યિમક અને ઉ.મા. િવજ્ઞાનપ્રવાહનો અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જ
શાળા,
તા.કોટડા
�જ.રાજકોટ

�.ુ રાજપરા,

પ્રિતિનિધશ્રી એમ. એચ. ખોખાણી –

ુ �શન ટ્રસ્ટ – રાજકોટ મા� ૃશ્રી સંચા�લત મયાબા મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ�
ધી ન્� ુ ઈરા એ��ક

સાંગાણી, દા�ુભા પ્રભાતિસ�હ� માધ્યિમક અને ઉ.મા. શાળા, �.ુ રાજપરા, તા.કોટડા સાંભળવામાં
સાંગાણી, �જ.રાજકોટ ની નવી ઉ.મા. શાળાની દરખાસ્ત અન્વયે �બ�માં

આવ્યા.

આધારો

શાળા

ર�ૂ

કર� લ

મંડળે
હોય

ુ તે મં�ૂર
અત્રેની કચેર�ના મ.િશ.િન.શ્રી દ્વારા �બ� સ્થળ તપાસ કરતા નીચે કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
ુ બની બાબતો ધ્યાને આવેલ છે .
�જ
ઉક્ત શાળામાં ગ્રાન્ટ�ડ શાળા ચાલતી હોય અને આ ગ્રાન્ટ�ડ
શાળામાં જ સ્વિનભર્ર શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� માગે લ હોવાથી આ
શાળાની ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય થતો નથી.
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કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

કા.સ. તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
ઠરાવ ક્રમાંક :- ૪૯૧/૨૦૧૮

પત્રક-બ

�ૂન–૨૦૧૮ થી ઓનલાઇન દરખાસ્ત નામં�ુર થયેલ દરખાસ્તો સંદભર્ િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા બોડર્ ને ર�માન્ડ કર� લ દરખાસ્તનો
િનણર્ય કરવા બાબત.
ક્રમ
૧.

�જલ્લો

શાળા� ંુ નામ

આઇ ડ� ક્રમાંક

�જ.િશ.અ.શ્રીનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલની િવગતો

કારોબાર� સિમિતનો િનણર્ય

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય નીચે �ુજબ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ

અમદાવાદ

�દ્ર ગોસ્વામી પ�બ્લક

ગ્રામ્ય

સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ

સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

નરોડા-દહ�ગામ

�ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .

રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદ

૧.

H/18/165

શાળા

પંચાયતની

મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .

મંડળે

તલાટ�

કમમંત્રીશ્રી

વહ�લાલગ્રામ તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ

સહ�વાળો નકશો ર�ૂ કર� લ છે .

૨. શ્રી મોનાકર્ એ��ુક�શન �સ્ટ �જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય �ુ�ચત
�ુદા ગોસ્વામી

પ�બ્લક સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ નરોડા-

દહ�ગામ રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદની શાળાએ ૧૪૦૬૩
ચો.મીની �બનખેતીની જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કર� લ
છે . તેમજ તા�ુકાપંચાયત કચેર� દસક્રોઇ �બનખેતીનો �ક
ુ મ
તા.૨૮/૦૮/૨૦૦૯ ર�ૂ કર� લ છે . �માં બ્લોક નં:-૭૩૩ની
૭૦૩૨ ચો.મી જમીનમાં શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� ર�ૂ કર� લ પ્લાન
�ુજબ બાંધકામ કર� ખેતી િસવાય ઉપયોગ કરવાની
પરવાનગી આપેલ છે .

�બન ખેતીના આધારો �વા ક�

ગામનો ન�ુનો-૭ અને ૧૨ ર�ૂ કર� લ છે .
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર�
આપવા અમદાવાદ ગ્રામ્યદ્વારા ભલામણ કર� લ છે .
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મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

૨.

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય નીચે �ુજબ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ

અમદાવાદ

�દ્ર ગોસ્વામી પ�બ્લક

ગ્રામ્ય

સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ

સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

નરોડા-દહ�ગામ

�ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .

રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદ

૧.

H/18/113

શાળા

પંચાયતની

મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .

મંડળે

તલાટ�

કમમંત્રીશ્રી

વહ�લાલગ્રામ તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ

સહ�વાળો નકશો ર�ૂ કર� લ છે .

મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

૨. શ્રી મોનાકર્ એ��ુક�શન �સ્ટ �જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય �ુ�ચત
�ુદા ગોસ્વામી

પ�બ્લક સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ નરોડા-

દહ�ગામ રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદની શાળાએ ૧૪૦૬૩
ચો.મીની �બનખેતીની જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કર� લ
છે . તેમજ તા�ુકાપંચાયત કચેર� દસક્રોઇ �બનખેતીનો �ક
ુ મ
તા.૨૮/૦૮/૨૦૦૯ ર�ૂ કર� લ છે . �માં બ્લોક નં:-૭૩૩ની
૭૦૩૨ ચો.મી જમીનમાં શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� ર�ૂ કર� લ પ્લાન
�ુજબ બાંધકામ કર� ખેતી િસવાય ઉપયોગ કરવાની
પરવાનગી આપેલ છે .

�બન ખેતીના આધારો �વા ક�

ગામનો ન�ુનો-૭ અને ૧૨ ર�ૂ કર� લ છે .
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર�
આપવા અમદાવાદ ગ્રામ્યદ્વારા ભલામણ કર� લ છે .
૩.

અમદાવાદ

�દ્ર ગોસ્વામી પ�બ્લક

ગ્રામ્ય

સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ
નરોડા-દહ�ગામ
રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદ

H/18/112

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય નીચે �ુજબ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
�ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .
મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
૧. શાળા મંડળે તલાટ� કમમંત્રીશ્રી વહ�લાલગ્રામ
તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ
પંચાયતની સહ�વાળો નકશો ર�ૂ કર� લ છે .
મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
૨. શ્રી મોનાકર્ એ��ુક�શન �સ્ટ �જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય �ુ�ચત
�ુદા ગોસ્વામી

પ�બ્લક સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ નરોડા-

દહ�ગામ રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદની શાળાએ ૧૪૦૬૩
ચો.મીની �બનખેતીની જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કર� લ
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છે . તેમજ તા�ુકાપંચાયત કચેર� દસક્રોઇ �બનખેતીનો �ક
ુ મ
તા.૨૮/૦૮/૨૦૦૯ ર�ૂ કર� લ છે . �માં બ્લોક નં:-૭૩૩ની
૭૦૩૨ ચો.મી જમીનમાં શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� ર�ૂ કર� લ પ્લાન
�ુજબ બાંધકામ કર� ખેતી િસવાય ઉપયોગ કરવાની
પરવાનગી આપેલ છે .

�બન ખેતીના આધારો �વા ક�

ગામનો ન�ુનો-૭ અને ૧૨ ર�ૂ કર� લ છે .
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર�
આપવા અમદાવાદ ગ્રામ્યદ્વારા ભલામણ કર� લ છે .
૪.

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય નીચે �ુજબ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ

અમદાવાદ

�દ્ર ગોસ્વામી પ�બ્લક

ગ્રામ્ય

સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ

સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

નરોડા-દહ�ગામ

�ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .

રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદ

૧.

H/18/167

શાળા

પંચાયતની

મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .

મંડળે

તલાટ�

કમમંત્રીશ્રી

વહ�લાલગ્રામ તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ

સહ�વાળો નકશો ર�ૂ કર� લ છે .

૨. શ્રી મોનાકર્ એ��ુક�શન �સ્ટ �જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય �ુ�ચત
�ુદા ગોસ્વામી

પ�બ્લક સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ નરોડા-

દહ�ગામ રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદની શાળાએ ૧૪૦૬૩
ચો.મીની �બનખેતીની જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કર� લ
છે . તેમજ તા�ુકાપંચાયત કચેર� દસક્રોઇ �બનખેતીનો �ક
ુ મ
તા.૨૮/૦૮/૨૦૦૯ ર�ૂ કર� લ છે . �માં બ્લોક નં:-૭૩૩ની
૭૦૩૨ ચો.મી જમીનમાં શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� ર�ૂ કર� લ પ્લાન
�ુજબ બાંધકામ કર� ખેતી િસવાય ઉપયોગ કરવાની
પરવાનગી આપેલ છે .

�બન ખેતીના આધારો �વા ક�

ગામનો ન�ુનો-૭ અને ૧૨ ર�ૂ કર� લ છે .
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર�
આપવા અમદાવાદ ગ્રામ્યદ્વારા ભલામણ કર� લ છે .
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મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

૫.

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય નીચે �ુજબ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ

અમદાવાદ

�દ્ર ગોસ્વામી પ�બ્લક

ગ્રામ્ય

સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ

સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

નરોડા-દહ�ગામ

�ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .

રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદ

૧.

G/18/211

શાળા

પંચાયતની

મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .

મંડળે

તલાટ�

કમમંત્રીશ્રી

વહ�લાલગ્રામ તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ

સહ�વાળો નકશો ર�ૂ કર� લ છે .

મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

૨. શ્રી મોનાકર્ એ��ુક�શન �સ્ટ �જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય �ુ�ચત
�ુદા ગોસ્વામી

પ�બ્લક સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ નરોડા-

દહ�ગામ રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદની શાળાએ ૧૪૦૬૩
ચો.મીની �બનખેતીની જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કર� લ
છે . તેમજ તા�ુકાપંચાયત કચેર� દસક્રોઇ �બનખેતીનો �ક
ુ મ
તા.૨૮/૦૮/૨૦૦૯ ર�ૂ કર� લ છે . �માં બ્લોક નં:-૭૩૩ની
૭૦૩૨ ચો.મી જમીનમાં શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� ર�ૂ કર� લ પ્લાન
�ુજબ બાંધકામ કર� ખેતી િસવાય ઉપયોગ કરવાની
પરવાનગી આપેલ છે .

�બન ખેતીના આધારો �વા ક�

ગામનો ન�ુનો-૭ અને ૧૨ ર�ૂ કર� લ છે .
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર�
આપવા અમદાવાદ ગ્રામ્યદ્વારા ભલામણ કર� લ છે .
૬.

અમદાવાદ

�દ્ર ગોસ્વામી પ�બ્લક

ગ્રામ્ય

સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ
નરોડા-દહ�ગામ
રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદ

G/18/199

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય નીચે �ુજબ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
�ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .
મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
૧. શાળા મંડળે તલાટ� કમમંત્રીશ્રી વહ�લાલગ્રામ
તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ
પંચાયતની સહ�વાળો નકશો ર�ૂ કર� લ છે .
મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
૨. શ્રી મોનાકર્ એ��ુક�શન �સ્ટ �જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય �ુ�ચત
�ુદા ગોસ્વામી

પ�બ્લક સ્�ૂલ, �ુ.પો.વહ�લાલ નરોડા-

દહ�ગામ રોડ,તા.દસક્રોઇ અમદાવાદની શાળાએ ૧૪૦૬૩
ચો.મીની �બનખેતીની જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કર� લ
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છે . તેમજ તા�ુકાપંચાયત કચેર� દસક્રોઇ �બનખેતીનો �ક
ુ મ
તા.૨૮/૦૮/૨૦૦૯ ર�ૂ કર� લ છે . �માં બ્લોક નં:-૭૩૩ની
૭૦૩૨ ચો.મી જમીનમાં શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� ર�ૂ કર� લ પ્લાન
�ુજબ બાંધકામ કર� ખેતી િસવાય ઉપયોગ કરવાની
પરવાનગી આપેલ છે .

�બન ખેતીના આધારો �વા ક�

ગામનો ન�ુનો-૭ અને ૧૨ ર�ૂ કર� લ છે .
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર�
૭.

અમદાવાદ

ભાવના હાઈસ્�ુલ, વ�ાલ,

શહ�ર

અમદાવાદ

G/18/497
(�ુ.મા.)

આપવા અમદાવાદ ગ્રામ્યદ્વારા ભલામણ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ શહ�રના તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૮ ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ

પત્ર

ક્રમાંક:

અગ્રાિવ/માધ્ય./તપાસ કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
અહ�વાલ/૨૦૧૮/૧૫૧૦૦/ ૧૫૧૦૧ થી સદર કચેર�ના
મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
મ.િશ.િન.શ્રી ઈ. એસ. મોર�ના સ્થળ તપાસ અહ�વાલની
તેના આધાર� નામં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં
િવગતો નીચે �ુજબ છે .
૧) શાળા મંડળ દ્વારા મકાન ભાડાના આધાર તર�ક� શાળાના આવ્�.ંુ
મકાન માટ�ની ભાડા �ચઠ્ઠીનો/ ભાડા કરાર ૫૦ વષર્ની
�ુદતનો કર� લ છે . �ની નકલ સામેલ છે .
૨) રમતગમતના મેદાન માટ� શાળા મંડળ દ્વારા મેદાનની
ભાડા-�ચઠ્ઠીનો આધાર ર�ુ કર� લ છે તેમજ ભાડા કરાર ૧૦
વષર્ માટ� કર� લ છે � આ સાથે સામેલ છે .
૩) ગ્રાઉન્ડફ્લોર� કોમિશ�યલ મકાન આવેલ નથી.
૪) સંસ્થાએ શાળાના મકાન માટ� ૫૦ વષર્ની �ુદતના
નોટરાઈઝ ભાડા કરારની મકાન માટ�ની ભાડા �ચઠ્ઠીમાં
માિસક ભા�ું ૧૦,૦૦૦/- તથા કરવેરા સાથેનો ર�ુ કર� લ છે .
૫) મેને. ટ્રસ્ટ�શ્રી િવવેકાનંદ એ��ુક�શન ટ્રસ્ટ, વ�ાલ,
અમદાવાદએ શાળા મંડળના પત્ર તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ થી ઉક્ત
િવગતોના આધારો સાથેની � ૂરતા કર� લ છે � સામેલ છે .

D:\RAHUL\REMAND_TABLE-V.2

5

ઉક્ત િવગતોને ધ્યાને લેતા G/18/497 અને અન્ય
ફાઈલ G/18/506 માં એક જ �બલ્ડ�ગમાં બે �ુદા �ુદા �સ્ટો
દ્વારા અલગ-અલગ શાળા માગેલ છે . કોમિશ�યલ મકાનનો
નકશો મં�ુર કર� લ છે .
૮.

અમદાવાદ

સ્ટારલાઈટ હાઈસ્�ુલ,

શહ�ર

વ�ાલ, અમદાવાદ

G/18/506
(�.મા.)

�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ શહ�રના તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૮ ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
પત્ર

ક્રમાંક:

અગ્રાિવ/માધ્ય./તપાસ કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

અહ�વાલ/૨૦૧૮/૧૫૦૯૮/ ૧૫૦૯૯ થી સદર કચેર�ના મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
મ.િશ.િન.શ્રી ઈ. એસ. મોર�ના સ્થળ તપાસ અહ�વાલની તેના આધાર� નામં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં
િવગતો નીચે �ુજબ છે .
૧) શાળા મંડળ દ્વારા મકાન ભાડાના આધાર તર�ક� શાળાના
મકાન માટ�ની ભાડા �ચઠ્ઠીનો/ ભાડા કરાર ૫૦ વષર્ની
�ુદતનો કર� લ છે . �ની નકલ સામેલ છે .
૨) રમતગમતના મેદાન માટ� શાળા મંડળ દ્વારા મેદાનની
ભાડા-�ચઠ્ઠીનો આધાર ર�ુ કર� લ છે તેમજ ભાડા કરાર ૧૦
વષર્ માટ� કર� લ છે � આ સાથે સામેલ છે .
૩) ગ્રાઉન્ડફ્લોર� કોમિશ�યલ મકાન આવેલ નથી.
૪) સંસ્થાએ શાળાના મકાન માટ� ૫૦ વષર્ની �ુદતના
નોટરાઈઝ ભાડા કરારની મકાન માટ�ની ભાડા �ચઠ્ઠીમાં
માિસક ભા�ું ૧૦,૦૦૦/- તથા કરવેરા સાથેનો ર�ુ કર� લ છે .
૫) મેને. ટ્રસ્ટ�શ્રી િવવેકાનંદ એ��ુક�શન ટ્રસ્ટ, વ�ાલ,
અમદાવાદએ શાળા મંડળના પત્ર તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ થી ઉક્ત
િવગતોના આધારો સાથેની � ૂરતા કર� લ છે � સામેલ છે .

ઉક્ત િવગતોને ધ્યાને લેતા G/18/497 અને અન્ય

ફાઈલ G/18/506 માં એક જ �બલ્ડ�ગમાં બે �ુદા �ુદા �સ્ટો

દ્વારા અલગ-અલગ શાળા માગેલ છે . કોમિશ�યલ મકાનનો
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આવ્� ંુ

નકશો મં�ુર કર� લ છે .
૯.

મહ�સાણા

ઉ�ર્ િવદ્યાલય, વડનગર,

G/18/412

�જ.િશ.અ.શ્રી મહ�સાણાએ તેમના તેમના તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
ના પત્રથી માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

�જ.મહ�સાણા

�ુજબ મોકલી આપેલ છે .

મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .

- શાળા મંડળના મકાન તથા રમત-ગમતના મેદાનનો

તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ

ભાડા કરાર મેળવેલ છે . � સામેલ છે .

મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

- વડનગર ચીફ ઓફ�સર�ુ ં તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૮ �ુ ં મકાન
વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર સામેલ છે .
- િસિવલ એન્�નીયર�ુ ં સ્ટ�બીલીટ� પ્રમાણપત્ર સામેલ છે .
આમ, ઉપરોક્ત બાબતો તેમજ ર�ુ કર� લ આધારો ધ્યાને લેતાં
સદર સંસ્થાને �ુ ન-૧૮ થી કાયમી ધોરણે ગ્રાન્ટ નહ� લેવાની
શરતે નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરવા ભલામણ છે .

૧૦.

અરવલ્લી

સનરાઈઝ ઈન્ટરનેશનલ

G/18/102

�જ.િશ.અ.શ્રી અરવલ્લીએ તેમના તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ

સ્�ુલ, �ુ.સોનાર�યા,

પત્રથી સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

તા.માલ�ુર, �જ.અરવલ્લી

નીચે �ુજબ ર�ુ કર� લ છે . �માં સદર કચેર�ના મ.િશ.િન.શ્રી મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
એમ. એસ. ખાંટ દ્વારા તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ કર� લ તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ
સ્થળ તપાસ અહ�વાલની િવગતો નીચે �ુજબ છે .
૧) શાળા મકાન�ુ ં બાંધકામ � ૂણર્ થયેલ છે અને મકાન�ુ ં
વપરાશ�ુ ં BUP તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮ �ુ ં સામેલ છે અને
બાંધકામ � ૂણર્ થયેલના ફોટોગ્રાફ્સ સામેલ છે .
૨) શાળાનો �બલ્ડ�ગનો નકશો સામેલ છે . �માં મકાન
બાંધકામ અને રમત-ગમત�ુ ં મેદાનનો એર�યા બતાવેલ છે .
ઉપરોક્ત �ુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખી �બ� સ્થળ તપાસ
કરતા ઉપર �ુજબના અહ�વાલ �ુજબ આધાર �ુરાવા સ�હત
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મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

મા�હતી મોકલી આપવામાં આવે છે . � ધ્યાને લઈ મં�ુર�
આપવા ભલામણ કરવામાં આવે છે .
૧૧.

�ુનાગઢ

શ્રી �ક્રષ્ના પ�બ્લક સ્�ુલ

G/18/423

�જ.�ુનાગઢ

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી �ુનાગઢના તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
પત્રથી નીચે �ુજબ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
આધાર �ુરાવા નીચે �ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .

મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .

- સદર શાળાના મકાન માટ� ૧૦ વષર્ના ભાડા કરારથી તેના આધાર� નામં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં
આવ્�.ંુ

મકાન રાખેલ છે
- સદર શાળા માટ� રમત ગમતના મેદાન માટ� ૨૦૦૦
ચો.મી ૧૦ વષર્ના ભાડા કરારથી રાખેલ છે
�જ.િશ.અ.શ્રી �ુનાગઢનો અ�ભપ્રાય થાય છે .
માન.સ�ચવશ્રીની ન�ધ �ુજબ ગામતળની જમીન રમતગમતના મેદાન તર�ક� સરપંચશ્રી દ્વારા કર� લ છે . મકાનના
કોઈ આધાર ર�ુ કર� લ નથી.
માન.અધ્યશ્રીએ આવા કોઈ અિધકારો સરપંચશ્રીને નથી,
સરપંચશ્રી સામે પગલાં લેવા DDO ને તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮
થી જણાવેલ છે , નામં�ૂર કર�એ.
૧૨.

ખેડા

બેસસ્ટોન પ�બ્લક સ્�ૂલ,
�જ.ખેડા

G/18/164

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી ખેડા નીચે �ુજબ સ્થળ તપાસ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે �ુજબ ર�ૂ કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
કર� લ છે .
મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
૧) યામીની એ��ુક�શન �સ્ટ આધારશીલા િવદ્યાલયને
તેના આધાર� નામં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં
�ુ.મા.અને ઉ.મા.િશ.બોડર્ દ્વારા નંબર G/18/326 થી ધો-૯
�ુજરાતી માધ્યમ કામચલાઉ મં�ૂર� આપેલ છે અને �માં આવ્�.ંુ
સ્થળ તપાસ ર�પોટર્ ના આધાર� કાયમી મં�ૂર� પણ મળ�
ગયેલ છે . અને હાલ શાળા ચા�ુ છે .

૨) ઓમ એ��ુક�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ �સ્ટ દ્વારા બેસ્ટોન
પ�બ્લક સ્�ૂલ ધોડાસરને �ુ.મા.અને ઉ.મા.િશ.બોડર્ ને ધો-૯
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�ગ્રે� માધ્યમ ઓનલાઇન અર� કર� લ હતી. � નંબર
G/18/114 થી નામં�ૂર કર� લ છે .
૩) �ુદ્દા નં:-૨ની શાળાની અર� નામં�ૂર થવાના કારણે
નારાજ થઇ ઓમ એ��ુક�શન �સ્ટ દ્વારા િશક્ષણ િવભાગને
િનયત ફ� ભર� અપીલ કર� લ હતી િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ અપીલની �ુનાવણી રાખેલ
હતી. �માં સંસ્થાવતી મેન�
ે ગ �સ્ટ� શ્રી એસ.આર.પાઠક
હાજર રહ�લ હતા. �માં શાળા મંડળ દ્વારા નોટરાઇઝ
સોગંદના�ુ ં ર�ૂ કર� લ છે ��ુ ં અથર્ઘટન શાળા મંડળ એમ
જણાવે છે . ક� અમારા દ્વારા �ુલથી ધો-૯ �ગ્રે� માધ્યમની
નવી શાળા �ુલથી ઓમ એ��ુક�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ �સ્ટ
બેઝ સ્ટોન પ�બ્લક સ્�ૂલ દ્વારા થયેલ છે � ખર� ખર અમાર�
યામીની એ��ુક�શન �સ્ટ બેઝ સ્ટોન પ�બ્લક સ્�ુલ ધ્યાને
લેવા શાળા મંડળ દ્વારા સોગંદના�ુ ર�ૂ કર� લ છે .
૪) ઉપરોકત �ુદ્દાઓને ધ્યાને લઇ ધટ�ુ કરવા આપ
સાહ�બશ્રીને નમ્ર અરજ છે .
માન.સ�ચવશ્રીની ન�ધ �ુજબ ઓનલાઈન શાળા મં�ૂર�
વખતે ર�ુ કર� લ ટ્રસ્ટ ફ�રફાર મં�ૂર શાળામાં � નામં�ૂર
હતી તે ટ્રસ્ટ ઉપર નવા સોગંદનામા ર�ુ કર� લ છે . િશક્ષણ
િવભાગ દ્વારા ર�માન્ડ કર� લ છે . શાળા મંડળે ટ્રસ્ટ ફ�રફાર
કર�ને ર�ુઆત કર� લ છે , � ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહ�. �
અન્વયે માન.અધ્યક્ષશ્રીએ ફાઈલ ઉપર નામં�ૂર કરવાના
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આદ� શ આપેલ છે .

૧૩.

ખેડા

શ્રી િવવેકાનંદ માધ્યિમક

G/18/201

અને ઉ.મા. શાળા –

�જ.િશ.અ.શ્રી

ખેડાના

તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮

ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

નવીમાશા/મા-૧/૨૦૧૮/૧૫૧૦૧ થી..

* �ુદ્દા-૧ : શાળાના રમત-ગમતના મેદાન માટ� વીસ મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .

ઠાસરા, �જ.ખેડા

વષર્ની �ુદતનો ભાડા કરારની નકલ ર�ુ કર� લ છે . તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ
આકારણી પત્રક ચીફ ઓ�ફસર નગરપા�લકા – ઠાસરા�ુ ં ર�ુ મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
કર� લ છે . � આધારો ચકાસણી કરતા યોગ્ય જણાય છે .
* �ુદ્દા-૨ : શાળા મંડળ દ્વારા ભાડા કરારથી મકાન ભાડ�
લીધેલ જણાય છે . સદર મકાન મા�લકના આધારો જોતા
તેઓના નામે હોવા�ુ ં જણાય છે . આકારણી પત્રકની નકલ
સામેલ છે .
*

�ુદ્દા-૩

:

સદર

મકાન�ુ ં

ઠાસરા

નગરપા�લકા�ુ ં

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ �ુ ં મકાન વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર તથા
સ્ટ્રક્ચર એન્�નીયર�ુ ં પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી ખેડાએ સ્થળ તપાસ કર� ચકાસણી કરતા
જ�ર� આધારો યોગ્ય મા�ુમ પડ�લ છે . તે જણાવેલ છે .
૧૪.

નવસાર�

વ્રજધામ �ગ્લીશ સ્�ુલ
�જ.નવસાર�

G/18/16

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી નવસાર� તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૮ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
પત્રથી નીચે �ુજબ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
આધાર �ુરાવા નીચે �ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .
મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
૧) શાળાના મકાન માટ� ૫૦ વષર્ની �ુદતના નોટરાઇઝ
તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ
ભાડાકરારની નકલ ર�ૂ કર� લ છે .
૨) આ જમીન સવ� નં:-૫૦૧ છે � જમીન ગીતાબેન મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
ઠાકોરભાઇ નાયકએ વેચાણ દસ્તાવેજથી ખર�દ� છે . �થી
વારસદારોની એન્ટ્ર�નો પ્ર� ઉદભવતો નથી.

૩)
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અિધકાર�-નવસાર�ના

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૭ના �બનખેતીનો �ક
ુ મનો ર�ૂ કર� લ છે .
(પત્રક-છ સામેલ છે )
૪) પ્રાઇવેટ એન્�નીયરના બી.�ુ.પી પ્રમાણપત્રમાં ડ�પ્�ુટ�
એક�ુટ�વ એન્�નીયર નવસાર�એ સહ� કર� લ છે .
૫) મકાન�ુ ં બાંધકામ � ૂણર્ થઇ ગયેલ છે . � ૂણર્ થયેલ
બાંધકામના ફોટોગ્રાફ ર�ૂ કર� લ છે .
૬) રમત-ગમતના મેદાન�ુ ં ભાડા કરાર ર�ૂ કર� લ છે
�જ.િશ.અ.શ્રી નવસાર�એ સદર શાળાને �ૂન-૨૦૧૮થી
કામચલાઉ મં�ૂર� આપવા હરકત સર�ુ નથી તેમ જણાવેલ
છે .
૧૫.

મોરબી

ધી મોડનર્ િવદ્યાલય,
પીપલીયારાજ,
તા.વાંકાનેર, �જ.મોરબી

G/18/248

�જ.િશ.અ.શ્રી મોરબીએ તેમના તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮ ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ

પત્રથી મ.િશ.િન.શ્રી �. �ુ. મેર�ના તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ થી કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
સદર ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ
મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
નીચે �ુજબ ર�ુ કર� લ છે .
તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ
શાળા મંડળે ઓનલાઈન કર� લ અર� તથા તેની સાથે
અપલોડ કર� લ આધારો, જોડાણ નં.૧ થી ૨૦ ની ચકાસણી મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્� ંુ
અને ખરાઈ કર� લ છે . અર� અ�ુસાર સાચા જણાયેલ છે .
અ�ભપ્રાય સહ ર�ુ કર� લ છે .
- મં�ૂર� ના મળતા અપીલમાં ગયેલ છે . િનયમા�ુસાર
અર� કર� લ છે .
- સદર�ુ ં શાળા માટ� મકાનમાં, મેદાન, ૧૮ વગર્ખડં અને
આરોગ્ય િવષયક �ુિવધા છે .
- મકાનમાં ૩ (ત્રણ) ફ્લોરનાં પ્લાનની મં�ૂર� છે અને ૨
(બે) ફ્લોર�ુ ં બાંધકામ � ૂણર્ થયેલ છે .
- આજ ટ્રસ્ટની ધી મોડનર્ પ્રાયમર� સ્�ુલમાં ધોરણ-૧ થી ૮
આજ �બલ્ડ�ગમાં ચા�ુ છે .
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- માધ્યિમક શાળામાં ધો-૯ ના પ્રથમ વગર્ની માંગણી છે
અને ધો-૧૧ (સા.પ્ર.) ની માંગણી કર� લ છે .
ઉક્ત િવગતેના આધાર� અને અહ�વાલ �ુજબ સદર�ુ ં
ઉ.મા. શાળાની કાયમી ધોરણે ગ્રાન્ટ નહ� લેવાની શરતે
�ુન-૨૦૧૮ થી ધો-૧૧ (સામાન્ય પ્રવાહ) નો પ્રથમ વગર્
ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય થાય છે .
૧૬.

ગીર-

ખ�દ�ુલ �ુબ્રા ગલ્સર્,

સોમનાથ

(�ગ્રે�) માધ્યિમક શાળા,
�ુઆગીર� કોલોની,
વેરાવળ, �જ ગીરસોમનાથ

G/18/41

�જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથના તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૮ પત્રથી શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો ર�ૂ
કર� લ હતા તેની �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

અહ�વાલ ર�માન્ડનો મોકલેલ છે .

(૧) શાળાના નકશામાં ચીફ ઓ�ફસર વેરાવળ પાટણ મારફતે ચકાસણી કર� અહ�વાલ મોકલેલ છે .
સં�ક્ુ ત નગરપા�લકાની સહ�વાળો નકશો ર�ુ કર� લ છે .

તેના આધાર� �.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ

(૨) પ્રાઈવેટ એન્�નીયરના B.U.P. માં ચીફ ઓ�ફસર, મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્� ંુ
વેરાવળ પાટણ સં�ક્ુ ત નગરપા�લકા – વેરાવળની સહ�
સાથે ર�ુ કર� લ છે .
(૩) શાળાના મેદાન માટ� સવ� નં.૪૨૧/૧ પૈક� ૦-૨૩
�ુઠાની

જમીન

ઔદ્યો�ગક

હ�� ુ

માટ�

ટ્રાન્સફર

થતા

૧૨૨૮.૯૦ �ુલ્લા પ્લોટની જમીન ૧૦ વષર્ના ભાડ� લીધેલ
છે . તો નોટરાઈઝ ભાડા કરાર કર� લ છે .
(૪) શાળા મકાનના ફોટૉગ્રાફ.
(૫) ૭/૧૨ અને ૮/અ ની નકલ ર�ુ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથે આ શાળાને મં�ૂર� આપવા
ભલામણ કર� લ છે .
અત્રેની

કચેર�ના

તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૮

ના

પત્રથી

�જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથને સદર શાળા�ુ ં મેદાન કોમન
પ્લોટમાં છે ક� નહ� તે આધાર મોકલવા જણાવેલ હ�ુ.ં તે
સંદભ� �જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથનો તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૮
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નો પત્ર :ક-૧/માધ્ય/૨૦૧૮-૧૯/૨૯૫૭ આ સાથે સામેલ
છે . � વંચાણે લેવા િવનંતી.
�ુબ્રા �ગ્લીશ મીડ�યમ સ્�ુલ-

ખદ�જ�ુલ

વેરાવળ

શાળાની સ્થળ તપાસ કરતા �ણવા મળે લ છે ક� સદર
શાળા�ુ ં મેદાન સોસાયટ�ના કોમન પ્લોટમાં આવેલ નથી.
પરં � ુ સદર શાળા�ુ ં મેદાન ૧૦ વષર્ માટ� ખાનગી મા�લક
પાસેથી ભાડા �ચઠ્ઠી પેટ� રાખેલ છે . �ના આધાર સામેલ છે .
-

શ્રી

.

�.

એમ.

�ુડાસમા

–

મ.િશ.િન.

ના

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૮ નો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ સામેલ છે .
- રમતગમતના મેદાનનો ભાડા કરાર સામેલ છે .
- ભાડા કરાર કરનાર �બેરભાઈનો વેચાણ દસ્તાવેજની
ર�સ્ટ્ર�શનની પહ�ચ સામેલ છે .
- ગામ ન�ુના નં.૨ ની નકલ સામેલ છે .
- ગામ ન�ુના નં.૮ સામેલ છે .
- હક પત્રક-૬ ની નકલ સામેલ છે .
- �બનખેતીનો તા.૦૮/૦૬/૧૯૯૫ નો �ક
ુ મ અને ન�ુના
નં.૨ ની નકલ સામેલ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી
ખ�દ�ુલ

�ુબ્રા

ગીર

સોમનાથે

ગલ્સર્,

સદર

(�ગ્રે�)

ર�માન્ડ

માધ્યિમક

વેરાવળને મં�ૂર� આપવા ભલામણ કર� લ છે .
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શાળા
શાળા-

