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[ TFP૨૭,
ુ વારના રોજ ૧૧ o ૦૦ S,FS[ AM0"GF માન. અધ્યક્ષશ્રીના અધ્યક્ષ 5N[ D/[,
૨૮/૧૧/૨૦૧૮, મંગળવાર અને બધ
SFZMAFZL ;lDlTGL અઠ્યાવીસમી A[9SGL કાયયવાહીની GM\WP
A[9SDF\ GLR[ H6FJ[, ;eIzL q VlWSFZLzLVM p5l:YT q VGp5l:YT ZCIF CTFP
CMN'M
VwI1FzL4
U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4 UF\WLGUZ
GFIA VwI1FzL4
U]PDFPVG[ pPDFPlXP AM0"4 UF\WLGUZ

તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮

તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮

p5l:YT

p5l:YT

VGp5l:YT

VGp5l:YT

;eIzL

VGp5l:YT

VGp5l:YT

શ્રી જયપ્રકાશ પી. પટેલ

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

શ્રી ભરતભાઈ એમ. ચૌધરી

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

ુ સા એ. પટેલ
શ્રી ભાનપ્ર

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

શ્રી પ્રમવર્મસિંહ આર. સોલંકી

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

શ્રી રમસકભાઈ આઈ. હરર્ીયા

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

૯.
૧૦.
૧૧.

શ્રી રમર્ભાઈ ડી. પટેલ
શ્રી મ ૃગે ન્રમસિંહ કે. સોલંકી
શ્રી પરસોત્તમભાઈ જે. સોનારા

;eIzL
;eIzL

p5l:YT
p5l:YT

p5l:YT
p5l:YT

;eIzL

p5l:YT

VGp5l:YT

૧૨.

શ્રી ડી.એસ. પટેલ

સભ્ય સચચવશ્રી

p5l:YT

p5l:YT

S|D
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

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

-------અધ્યક્ષશ્રી ,
રાજ્ય પરીક્ષા બોડય ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર.

U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4 UF\WLGUZ

AFAT S|DF\S o ૪૪૫/૨૦૧૮

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૪૫/૨૦૧૮

તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મળે લ કારોબારી સમમમતની તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મળે લ કારોબારી સમમમતની
સત્યાવીસમી બેઠ્કની કાયયવાહી નોંધ મંજુર કરવા સત્યાવીસમી બેઠ્કની કાયયવાહી નોંધમાં બાબત ક્રમાંક:
ુ બનો સધ
ુ ારો સ ૂચવવામાં
બાબત.
૪૩૭/૨૦૧૮ માં નીચે મજ
આવ્યો.

* જુની મવગત :-

............નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાના વગય વધારા મંજૂર
કરવા માટે કેટલા મવદ્યાર્થીઓની સંખ્યા રાખવી તે
નક્કી કરવા કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા ૧૮
ુ ી વગય વધારા આપવા અને તેનાર્થી
મવદ્યાર્થી સંખ્યા સધ
ઓછી સંખ્યા માટે માન.અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા જરૂરીયાતના
કકસ્સામાં

મનર્યય

કરવાન ંુ

ુ તે
સવાય નમ

ઠ્રાવવામાં

આવ્્.ંુ
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ુ ારાની મવગત :* સધ
............નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાના વગય વધારા મંજૂર
ુ ી વગય વધારો
કરવા માટે ૧૮ મવદ્યાર્થી સંખ્યા સધ
આપવો અને તેનાર્થી ઓછી સંખ્યાના કકસ્સામાં વગય
વધારો નામંજૂર કરવામાં આવે તો તેવા કકસ્સામાં
શાળાને

ં ડકીય મશક્ષામાંર્થી મક્ુ ક્ત આપવી, આવ ંુ

ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
સવાય નમ
ુ ારો સાર્થે
ઉપરોક્ત સધ

AFAT S|DF\S o ૪૪૬/૨૦૧૮

કાયયવાહી નોંધ મંજૂર

કરવામાં આવી.

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૪૬/૨૦૧૮

જનતા હાઈસ્કુ લ – જલાલપોર, જજ.નવસારી ગ્રાન્ટેડ જનતા હાઈસ્કુ લ – જલાલપોર, જજ.નવસારી ગ્રાન્ટેડ
શાળાના ઉચ્ચતર માધ્યમમક સામાન્ય પ્રવાહ શાળાના ઉચ્ચતર માધ્યમમક સામાન્ય પ્રવાહ
મવભાગની નોંધર્ી ર કરવા બાબત.
મવભાગની નોંધર્ી ર કરવાની બાબત કારોબારી
સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી
ુ ાઈ – મંત્રી, હાજર રહ્યા હતા.
નાયક ભરતકુ માર મનભ
તેમને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવ્યા.
 જનતા હાઈસ્કુ લ - જલાલપોર, જજ.નવસારી ગ્રાન્ટેડ
શાળાને જુન-૨૦૧૫ ર્થી ધોરર્-૧૨નો પ્રર્થમ ક્રમમક
વગય ,

કમમશ્નર

શાળાઓની

કચેરીના

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૪ના પત્રર્થી મંજુર કરે લ હતો અને
તેનો ઈન્ડેક્ષ નંબર:- ૨૩.૧૫૩(G) ( S) ફાળવેલ હતો..
 જજ.મશ.અ.શ્રી- નવસારીના તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૭ના પત્ર
ક્રમાંક

મા-૧/શા

જર્ાવેલ છે

નો

ર /૨૦૧૭/૨૯૯૪૨-૪૩

ર્થી

કે નવસારી જજલ્લાની ગ્રાન્ટેડ શાળા શ્રી

જનતા હાઇસ્કલ
ૂ , જલાલપોર, જજ.નવસારી શાળા
સંચાલક મંડળ દ્વારા જુન-૨૦૧૭ ર્થી ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર
માધ્યમમક સામાન્ય પ્રવાહ શાળા બંધ કરવા ઠ્રાવ
કરે લ છે .
 જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી નવસારીએ મનયતપત્રક
ભરીને મોકલેલ છે .
 અત્રેની કચેરીના તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શામન/જમા-૧૭/૨૦૩૯૬ ર્થી સ ર શાળાની
નોંધર્ી ર બાબત અહેવાલ મંગાવેલ હતો.
 અત્રેની કચેરીના તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શામન/૧૧૨૫ ર્થી જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી
નવસારીને સ્મ ૃમતપત્ર લખેલ હતો.
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 જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૮ના

પત્ર

નવસારીના
ક્રમાંક:-મા-૧/૨૦૧૮-

૧૯/૭૧૦૭-.... ર્થી અહેવાલ મોકલેલ હતો.
 અત્રેની ક્ચેરીના તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:ુ :આધારો મંગાવેલ
મઉમશબ/શામન/૩૩૨૯ ર્થી પન
હતા.
 અત્રેની કચેરીના તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શામન/૬૩૩૯ ર્થી સ્મ ૃમતપત્ર મોકલેલ હતો.
 જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રીના તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૮ના પત્ર
મા-૧/૨૦૧૮-૧૯/૨૧૨૬૨-૬૩ ર્થી આધારો મોકલેલ છે .
ુ બ સ ર
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રીના અચભપ્રાય મજ
ગ્રાન્ટેડ શાળાનો જૂન-૨૦૧૭ ર્થી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળા
સામાન્ય પ્રવાહની નોંધર્ી ર
શાળાનો

AFAT S|DF\S o ૪૪૭/૨૦૧૮

ઇન્ડેક્ષ

કરવાન ંુ અને ગ્રાન્ટેડ

નંબર:-૨૩.૧૫૩(G)(S) ર

કરવાન ંુ

ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
કારોબારી સમમમતમાં સવાય નમ

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૪૭/૨૦૧૮

સેવા
મંડળ,
ગર્ેશપરુ ા,
ુ ા, શંકરભગવાન
ગર્ેશપર
જજ.વડો રા
સંચાચલત
પો.ગોરજ,તા.વાઘોડીયા,
જજ.વડો રા
સંચાચલત પો.ગોરજ,તા.વાઘોડીયા,
મશવભારતી ઇંગ્લીશ મીડીયમ સેકેન્ડરી સ્કુ લ,
મશવભારતી ઇંગ્લીશ મીડીયમ સેકેન્ડરી સ્કુ લ,
ુ ની
મ.ુ સ ૂયયઘોડા, પો.જોજવા,તા.બોડેલી, જજ.છોટાઉ ે પર
ુ ની નોનગ્રાન્ટેડ શાળા બંધ કરવાની તેમજ ધોરર્ ૧૦ નો
મ.ુ સ ૂયયઘોડા, પો.જોજવા,તા.બોડેલી, જજ.છોટાઉ ે પર
નોનગ્રાન્ટેડ શાળા બંધ કરવા તેમજ ધોરર્ ૧૦ નો ઇન્ડેક્ષ નંબર ૮૨.૧૪૩ બંધ કરવાની બાબત કારોબારી
સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી
ઇન્ડેક્ષ નંબર ૮૨.૧૪૩ બંધ કરવા બાબત.
ુ શ્રી, હાજર રહ્યા
પરમાર રમેશભાઈ મોહનભાઈ – પમખ
હતા. તેમને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ ા, પો.ગોરજ,
 શંકરભગવાન સેવા મંડળ, ગર્ેશપર
તા.વાઘોડીયા, જજ.વડો રા સંચાચલત મશવભારતી
ઇંગ્લીશ મીડીયમ સેકેન્ડરી સ્કુ લ, મ.ુ સ ૂયયઘોડા,
ુ ને
પો.જોજવા,
તા.બોડેલી,
જજ.છોટાઉ ે પર
જુન.૨૦૧૬ર્થી
નોનગ્રાન્ટેડ
શાળાની
મંજુરી
આપવામાં આવેલ હતી.
ુ , જા.વ. ક-૧/
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી છોટાઉ ે પર
શાળા
બંધ/૨૦૧૮/૧૪૫૮૫ના
તા.૧૩/૮/૨૦૧૮ના
પત્રર્થી રજુ કરે લ રખાસ્ત અન્વયે જુન.૨૦૧૮માં એક
પર્ મવદ્યાર્થીની સંખ્યા ન ર્થતા શાળા બંધ કરવા
તેમજ ધોરર્ ૧૦નો ઇન્ડેક્ષ નંબર ૮૨.૧૪૩ બંધ કરવા
મવનંતી કરે લ છે .
રૂબરૂ ચચાય મવચારર્ાને અંતે શાળા મંડળની એક
ુ બ શાળા મંડળને રૂ.૨૦/તક આપવાની રજુઆત મજ
ના સ્ટેમ્પ પેપર પર મવદ્યાર્થીઓ અને મશક્ષકોની
જવાબ ારી સ્વીકારવાની શરતે લખાર્ અને શાળા
ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
ચાલ ુ રાખવાન ંુ સવાય નમ
શંકરભગવાન

સેવા

મંડળ,
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AFAT S|DF\S o ૪૪૮/૨૦૧૮

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૪૮/૨૦૧૮

પાર્થય કેળવર્ી મંડળ મ.ુ પો.મોઘલા, તા.નસવાડી, જજ. પાર્થય કેળવર્ી મંડળ મ.ુ પો.મોઘલા, તા.નસવાડી, જજ.
ુ
છોટાઉ પર

સંચાચલત

મ.ુ પો.મોઘલા,

ુ
મવદ્યામંક ર છોટાઉ પર

સરસ્વતી

તા.નસવાડી,

જજ.

સંચાચલત

ુ ની મ.ુ પો.મોઘલા,
છોટાઉ પર

સરસ્વતી

તા.નસવાડી,

મવદ્યામંક ર
ુ ની
છોટાઉ પર

જજ.

નોનગ્રાન્ટેડ શાળા બંધ કરવા તેમજ ધોરર્ ૧૦ નો નોનગ્રાન્ટેડ શાળા બંધ કરવાની તેમજ ધોરર્ ૧૦ નો
ઇન્ડેક્ષ નંબર ૬૫.૪૮૬ બંધ કરવા બાબત.

ઇન્ડેક્ષ નંબર ૬૫.૪૮૬ બંધ કરવાની બાબત કારોબારી
સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી અને
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રીના પ્રમતમનમધશ્રી હાજર રહ્યા ન
હતા.
 પાર્થય કેળવર્ી મંડળ મ.ુ પો.મોઘલા, તા.નસવાડી,
ુ સંચાચલત સરસ્વતી મવદ્યામંક ર
જજ. છોટાઉ પર
મ.ુ પો.મોઘલા,

તા.નસવાડી,

જજ.

ુ ને
છોટાઉ પર

જુન.૨૦૦૨માં નોનગ્રાન્ટેડ નવી શાળાની મંજુરી
મળે લ હતી.
 જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

જા.વ.ક-૧

/શાળા

તા.૨૬/૭/૨૦૧૮

ુ
છોટાઉ ે પર

કચેરીના

બંધ/૨૦૧૮/૧૨૮૬૭

પત્રર્થી

રજુ

કરે લ

ના

રખાસ્ત

અન્વયે મવદ્યાર્થીની સંખ્યા ન ર્થતા શાળા બંધ
કરવા તેમજ ધોરર્ ૧૦ નો ઇન્ડેક્ષ નંબર ૬૫.૪૮૬
બંધ કરવા ભલામર્ કરે લ છે .
 પાર્થય કેળવર્ી મંડળ સંચાચલત મંડળના તમામ
ુ તે મંડળના પ્રમખ
ુ /મંત્રીશ્રી ભેગા
સભ્યો સવાય નમ
મળીને સ્કુ લ બંધ કરવા અંગે નો ઠ્રાવ કરે લ છે .
આજની કારોબારી સમમમતમાં શાળા મંડળમાંર્થી
કોઈ હાજર રહ્યા ન હોવાર્થી હાલ બાબત પેન્ડીંગ

AFAT S|DF\S o૪૪૯/૨૦૧૮

ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
રાખવાન ંુ સવાય નમ

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૪૯/૨૦૧૮

શ્રી સવો ય કેળવર્ી મંડળ, મહેસાર્ા સંચાચલત શ્રી સવો ય કેળવર્ી મંડળ, મહેસાર્ા સંચાચલત
મંક ર
મવદ્યાલય,
મ.ુ તા.જજ.મહેસાર્ાને
માનવ
મંક ર
મવદ્યાલય,
મ.ુ તા.જજ.મહેસાર્ાને માનવ
ગ્રાન્ટવાળી શાળાની મનયામકશ્રી શાળાઓની કચેરી,
ગાંધીનગરની મંજૂર વગર ચાલતી હોઈ નોંધર્ી ર
કરવા મનર્યય કરવા બાબત.

ગ્રાન્ટવાળી શાળાની મનયામકશ્રી શાળાઓની કચેરી,
ગાંધીનગરની મંજૂર વગર ચાલતી હોઈ નોંધર્ી ર

કરવા મનર્યય કરવાની બાબત કારોબારી સમમમતમાં
રજુ કરતા શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી પટેલ રામભાઈ
ુ શ્રી, હાજર રહ્યા હતા. તેમને રૂબરૂ
એમ.– પમખ
સાંભળવામાં આવ્યા.

શ્રી સવો ય કેળવર્ી મંડળ, મહેસાર્ા સંચાચલત

માનવ

મંક ર

મવદ્યાલય,

મ.ુ તા.જજ.મહેસાર્ાની

ગ્રાન્ટવાળી શાળાની મનયામકશ્રી શાળાઓની કચેરી,
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ગાંધીનગરની મંજૂર વગર ચાલતી હોઈ નોંધર્ી ર
કરવા મનર્યય કરવા બાબતની જેની મવગતો નીચે
ુ બ છે .
મજ
-

જજ.મશ.અ.શ્રી મહેસાર્ાએ તા.૧૧/૮/૨૦૧૪ ના રોજ
આ શાળામાં મવદ્યાર્થી સંખ્યા નહી રહેવાને કારર્ે
ુ ાવર્ી રાખેલ.
સં તર બંધ કરવાની ર્થતી હોઈ સન

-

ુ ાવર્ી
સન

રમ્યાન

શાળાના

ુ ,
પ્રમખ

આચાયય

તેમજ અન્ય સ્ટાફ હાજર રહેલા.
-

ુ શ્રીને પ ૂછતા જર્ાવે છે કે અગાઉ
શાળામાં પ્રમખ
આપેલ તા.૨૨/૬/૨૦૧૪ નો મંડળનો ઠ્રાવ રજુ
કરે લ છે . તેમજ ધો-૧૦ માં હાલ એકપર્ મવદ્યાર્થી
સંખ્યા ન હોવાર્થી શાળા બંધ કરવા મનર્યય
લેવામાં આવે છે .

-

ુ શ્રીને પ ૂછતા જર્ાવે છે કે અગાઉ
શાળાના પ્રમખ
આપેલ તા.૨૨/૬/૨૦૧૪ નો મંડળનો ઠ્રાવ રજુ
કરે લ છે . (અત્રે જજ.મશ.અ.શ્રીએ ઠ્રાવની) નકલ
મોકલી આપેલ નર્થી.

-

શાળામાં હાલ એક આચાયય , એક મ

નીશ મશક્ષક,

એક કારકુ ન તેમજ બે સેવકો ફરજ બજાવી રહેલ છે .
-

ઉપરોક્ત તમામ સ્ટાફને ફાજલન ંુ રક્ષર્ છે . જે હવે
ુ ાર હાર્થ ધરવામાં
પછીની કાયયવાહી મનયમોનસ
આવશે.

-

આચાયયશ્રી અને પટાવાળા અન્ય સ્ટાફને પ ૂછતા
જર્ાવે છે કે શાળા બંધ ર્થતા સ્વૈચ્ચ્છક રીતે ફાજલ
ર્થતા લેચખત સંમમત આપેલ છે .

-

ુ ાં જર્ાવ્યા મજ
ુ બ શાળામાં અગાઉ ધો-૯ નો
વધમ
વગય ઘટાડા અંગે નો કચેરી કક્ષાએ હુકમ કરી
ીધેલ છે .

-

જજ.મશ.અ.શ્રી

મહેસાર્ાએ

માધ્યમમક

મશક્ષર્

ુ બનો
મવમનયમોની કલમ-૧૦ (ક) અન્વયે નીચે મજ
મનર્યય કરે લ છે .
-

જુન-૨૦૧૪ ર્થી સ ર શાળા સંચાલક મંડળે શાળા
બંધ કરવા મંડળે કરે લ

-

રખાસ્ત ગ્રાહ્ય રાખેલ છે .

જજ.મશ.અ.શ્રી મહેસાર્ાએ તેમના તા.૧૧/૮/૨૦૧૪
ના પત્રર્થી ઉક્ત ગ્રાન્ટવાળી શાળાની માન્યતા
ર /નોંધર્ી ર

કરવા તેમજ બંધ ર્થયેલ શાળાનો

તમામ સ્ટાફ ફાજલ જાહેર કરવા મનર્યય કરે લ છે .
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-

જજ.મશ.અ.શ્રી ઉક્ત શાળાની નોંધર્ી ર

કરવાની

બાબતને ધ્યાને લઈ જજ.મશ.અ.શ્રી મહેસાર્ાના
પ્રમતમનમધશ્રી

તેમજ

મંડળના

પ્રમતમનમધશ્રીને

તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૫ ના રોજ કારોબારી સમમમત
સમક્ષ રૂબરૂ બોલાવેલ હતા. પરં ત ુ સંચાલક મંડળે
વધ ુ મ ુ તની માંગર્ી કરે લ હોઈ સ ર બાબત
પેન્ડીંગ

રાખવામાં

કરોબારીમાં

ટ્રસ્ટને

આવેલ
હાજર

હતી.
રહેવા

અગાઉની
જર્ાવવામાં

આવેલ હત.ંુ

-

જજ.મશ.અ.શ્રી ની ઉક્ત શાળાની નોંધર્ી ર
કરવા ની બાબતને લઈને મંડળ તેમજ
જજ.મશ.અ.શ્રીના પ્રમતમનમધશ્રીઓને રૂબરૂ બોલાવેલ
હતા.
બોડય ની તા.૨૭/૦૧/૧૫ ની કારોબારી સમમમતમાં
ુ જજ.મશ.અ.શ્રી ને રૂબરૂ સાંભળી ને
મંડળના પ્રમખ
બોડય

ની

કારોબારી

સમમમતના

ઠ્રાવ

ક્રમાંક

૧૩૫/૨૦૧૫ અન્વયે ગ્રાન્ટેડ માધ્યમમક (ધો.૮ ર્થી
કરવાન ંુ ઠ્રાવવામાં

૧૦) શાળાની નોંધર્ી ર
આવતાં

શાળામંડળને

તેમજ

લાગતી

વળતી

કચેરીને તા.૨૪/૦૨/૧૫ના પત્ર ર્થી જાર્ કરવામાં
આવી હતી.
-

-

શાળાની નોંધર્ી ર
ના હુકમ
મવભાગને સમક્ષ કરે લા, જે અન્વયે
તેમના તા.૨૧/૦૪/૧૫ના પત્ર
૨૦૧૫/૩૦/નોંધર્ી ર
અપીલ
બોડય ને રીમાન્ડ કરે લ.

સામે મશક્ષર્
મશક્ષર્ મવભાગે
ક્રમાંક/અપલ/
સેલ અન્વયે

મશક્ષર્ મવભાગના બોડય રીમાન્ડના હુકમ અન્વયે
જજ.મશ. અમધકારીશ્રી, મહેસાર્ાને તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૫
ના સં ભય પત્ર ર્થી રીમાન્ડ ના હુકમમાં જર્ાવેલ
ુ ાવા
૧ ર્થી ૧૭ મ ુ ાઓને ધ્યાનમાં રાખી આધારપર
સકહત

સ્વયં

સ્પષ્ટ

સ્ર્થળ

તપાસ

અહેવાલ

ક ન.૧૦માં મોકલી આપવા જર્ાવેલ હત.ંુ
-

જજ.મશ.અમધકારીશ્રી,

મહેસાર્ાએ

તેમના

તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૫ ની સં ભય પત્ર ર્થી આધાર
પ ૂરાવાઓ સકહત નો અહેવાલ મોકલી આપેલ છે .
ુ બ છે .
જેની મવગતો નીચે મજ
-

ુ શ્રી/
પ્રમખ

મંત્રીશ્રી,

મહેસાર્ા

દ્વારા
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સવો ય

શાળામાં

કેળવર્ી

મવદ્યાર્થી

મંડળ,

સંખ્યા

ન
6

મળવાને કારર્ે શાળાનો ધો.૧૦નો વગય ઘટાડવા
તેમના તા.૦૧/૦૭/૧૪ ના પત્ર ર્થી

રખાસ્ત કરે લ

હતી. તેમજ શાળાએ કરે લ ધો.૧૦ના વગય ઘટાડા
ની

રખાસ્ત ના પત્રમાં છે લ્લી લીટીમાં શાળામાં

સંખ્યા ન મળવાને અભાવે શાળા બંધ કરવામાં
આવે છે . તેવો ઉલ્લેખ કરે લ છે .
-

શાળા સંચાલક
રખાસ્ત

મંડળે

કરે લ

અન્વયે

વગય

આ

ઘટાડાની
કચેરીના

તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૪ના પત્ર ર્થી તા.૦૫/૦૮/૧૪ ના
ુ ાવર્ી
રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે કચેરી ખાતે સન
ુ ાવર્ી
રાખવામાં આવી હતી. પરં ત ુ આ ક વસે સન
ુ : તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૪ના
મોકુ ફ રાખેલ હતી. જે પન
રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે રાખવામાં આવી હતી.
-

ુ ાવર્ી ક વસે
તા.૧૧/૦૮/૧૪ના રોજ રાખેલ સન
શાળા

સંચાલક

મંડળના

એ.પટેલ,શાળાના

આચાયય

ુ શ્રી
પ્રમખ
શ્રી

રામભાઇ

પ્રહલા ભાઇ

આઇ.પટેલ તેમજ શાળાના અસર પામતાં કમયચારી
હાજર રહેલ હતા. અને હાજર રહેલ તમામે તમામ
વ્યકકત/કમયચારીઓને

રૂબરૂ

માં

સાંભળવવામાં

આવ્યા હતા. અને રૂબરૂ સાંભળ્યા બા
સકહઓ

મેળવેલ

હતી.

ુ ાવર્ીના
સન

રે ક ની
ક વસે

ુ શ્રી રામભાઇ એ.પટેલને
સંચાલક મંડળ ના પ્રમખ
રૂબરૂમાં સાંભળવામાં આવ્યા હતા. અને તેઓશ્રી
જર્ાવે છે કે,અગાઉ આપેલ તા.૨૨/૦૬/૧૫નો
મંડળનો ઠ્રાવ રજુ કરે લ છે . અને શાળા બંધ
કરવાન ંુ અમારી હાજરીમાં મનર્યય લેવામાં આવેલ
ુ શ્રી,
છે . અને આ ક વસે હાજર રહેલ મંડળના પ્રમખ
શાળાના આચાયય તેમજ અસર પામતાં મશક્ષકો/
કમયચારીઓની સહીઓ રૂબરૂ માં મેળવેલ છે .
-

ુ ાવર્ીના અંતે
તા.૧૧/૦૮/૧૪ના રોજ રાખેલ સન
સંચાલક મંડળ તેમજ આચાયય અને સ્ટાફની
હાજરીમાં મંડળની

ુ ાવર્ી સમયે
રખાસ્ત અને સન

ુ શ્રી અને સ્ટાફ દ્વારા શાળા બંધ
મંડળનાપ્રમખ
કરવાની

રજુઆત

ધ્યાને

લઇ

અગાઉ

જૂન-

૨૦૧૩ર્થી શાળાનો ધો.૯નો વગય બંધ કરે લ હતો
અને જુન.૧૪ર્થી શાળાનો ધો-૧૦નો વગય બંધ કરી
એટલે માનવ મંક ર મવદ્યાલય,મહેસાર્ાની શાળા
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બંધ કરવા મનર્યય કરે લ હતો અને સ ર શાળા
બંધ કરવાને કારર્ે શાળામાં ફરજ બજાવતાં
આચાયય,

મશક્ષકો

તેમજ

ચબન

શૈક્ષચર્ક

કમયચારીઓને ફાજલ જાહેર કરવામાં આવેલ તેમજ
ફાજલ

પાડેલ

કમયચારીઓને

સંમમતપત્ર

પર્

મેળવેલ છે .
- માનવમંક ર મવદ્યાલય, મહેસાર્ાની શાળા બંધ
કરવા મનર્યય કરતાં આ કચેરીના પત્ર ક્રમાંક: ક૧/માન્યતા ર /૨૦૧૪/૧૧૨૯, તા.૧૧/૦૮/૧૪ના
પત્રર્થી

સચચવશ્રી,

ુ રાત
ગજ

માધ્ય.અને

ઉ.મા.મશક્ષર્ બોડય , ગાંધીનગરને સ ર શાળાની
માન્યતા ર
હ્તી અને

કરવા આ કચેરી દ્વારા

રખાસ્ત કરે લ

રખાસ્ત સાર્થે શાળા સંચાલક મંડળનો

તા.૨૨/૦૬/૧૪નો ઠ્રાવ અને સ્ટાફના સંમમત પત્રો
ુ ાવર્ી બ્રીફ રજુ કરે લ હતી.
તેમજ સન
આ કચેરી દ્વારા શાળાની માન્યતા ર

કરવા કરે લ

ુ ધ
ુ રાત માધ્ય.અને
રખાસ્ત અનસ
ં ાને સચચવશ્રી, ગજ
ઉ.મા.મશક્ષર્ બોડય , ગાંધીનગર દ્વારા તા.૦૨/૦૧/૧૫ના
ુ ાવર્ી રાખવામાં આવી હતી. પરં ત ુ આ ક વસે
રોજ સન
ુ ાવર્ી
શાળા સંચાલક મંડળ હાજર ન રહેતાં સન
ુ :તા.૨૭/૦૧/૧૫ના રોજ રાખવામાં આવી હતી.બોડય
પન
ુ ાવર્ી ના ક વસે સંચાલક મંડળના
દ્વારા રાખેલ સન
ુ શ્રી રામભાઇ.એ.પટેલ અને અમો જજ. મશ. સચચવ
પ્રમખ
શ્રીના પ્રમતમનમધ તરીકે હાજર રહેલ હતા. આમ ઉકત
હાજર રહેલ તમામએ તમામને રૂબરૂમાં સાંભળવામાં
આવ્યા હતા. અને આ ક વસે શાળા સંચાલક મંડળના
ુ શ્રી
પ્રમખ

રામભાઇ.એ.પટેલ

પાસે

ર્થી

ભમવષ્યમાં

ે રી
નોનગ્રાન્ટેડ શાળા શરૂ ન કરવાની લેચખત બાંહધ
ુ ાવર્ીમાં રજુ કરે લ હતી.
સન
ુ ાવર્ીના ક વસે હાજર રહેલ શાળા
આમ સન
સંચાલક મંડળ, શાળાના પ ૂવય આચાયય તેમજ અમારી
રૂબરૂમાં બોડય ની કારોબારી સમમમતએ માનવ મંક ર
મવદ્યાલય, મહેસાર્ાની શાળા બંધ કરવા માટે આ
કચેરી દ્વારા તા.૧૧/૦૮/૧૪ નાપત્રર્થી કરે લ ભલામર્
ે રી મવગે રે ધ્યાને લઇ
તેમજ મંડળની લેચખત બાંહધ
માનવ મંક ર મવદ્યાલય,મહેસાર્ા શાળાની નોંધર્ી ર
કરવા ઠ્રાવેલ. તેમજ તેમના તા.૦૧/૦૭/૧૪ના પત્રની
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છે લ્લી લીટીમાં શાળા બંધ કરવા અંગે નો ઉલ્લેખ કરે લ
ુ રાત માધ્ય. અને ઉ.મા.મશક્ષર્ બોડય
છે . સચચવશ્રી, ગજ
દ્વારા માનવ મંક ર, મહેસાર્ા શાળાની માન્યતા ર
કરતાં સ ર શાળાન ંુ રે કડય નજીકની એસ.વી.શાહ મવદ્યા
મવહાર,મહેસાર્ાને તબ ીલ કરવામાં આવેલ છે ,
આમ ઉક્ત તમામ પ્રકક્રયા તેમજ આ બાબતે
ુ વર્ીમાં હાજર રહેલ સંચાલક મંડળ,
રાખેલ સન
શાળાની આચાયય તેમજ અસર પામતા કમયચારીઓને
રૂબરૂમાં સાંભળી શાળાની માન્યતા ર

કરવા આ

ુ રાત માધ્ય
કચેરી દ્વારા કરે લ ભલામર્ના આધારે ગજ
અને ઉ.મા મશક્ષર્ બોડય ની કારોબારી સમમમતએ માનવ
મંક ર મવધાલય, મહેસાર્ાની શાળાની નોંધર્ી ર
કરવા જે મનર્યય કરે લ છે તે ચબલકુ લ વ્યાજબી અને
ુ ાર ગર્વાનો ર્થાય છે . તેવો અમારો સ્પષ્ટ
મનયમોનસ
અચભપ્રાય ર્થાય છે .
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી મહેસાર્ાના સ્વયં સ્પષ્ટ
અચભપ્રાય તેમજ મદ્દુ ાઓને ધ્યાને લઇ માનવ મંક ર
મવધાલય મ.ુ મહેસાર્ાની શાળાની નોંધર્ી ર

કરવા

ુ ાર
નો જે મનર્યય કરે લ છે . તે વ્યાજબી અને મનયમોનસ
ગર્વાના ર્થાય તેવો અચભપ્રાય આપેલ છે .
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી મહેસાર્ાનો સ્વયં સ્પષ્ટ
અચભપ્રાય ને ધ્યાને લઇ બોડય ની તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૫ની
કારોબારી

સમમમતમાં

મંડળ

તેમજ

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી પ્રમતમનમધશ્રીઓ ને રૂબરૂ કારોબારી
સમમમતમાં બોલાવેલ. માધ્યમમક શાળાની નોંધર્ી ર
કરવા બાબત રજૂ કરવામાં આવી હતી.
કારોબારી

સમમમતમાં

ફક્ત

જજ.મશ.અ.શ્રી

મહેસાર્ાના પ્રમતમનમધશ્રી એચ. એમ. વાઘેલા (AEI)
હાજર રહેલ હતા. મંડળના કોઈ પ્રમતમનમધ હાજર રહેલ
ન

હતા.

બોડય ની

તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૫

ની

કારોબારીકારોબારીએ સમમમતમાં આ બાબત પેન્ડીંગ
રાખવામાં આવી હતી.
બોડય ની તા.૩,૪/૧૦/૨૦૧૬ની કારોબારી સમમમતના
ઠ્રાવ ક્રમાંક ૪૨૩/૨૦૧૬ અન્વયે આ શાળાની નોંધર્ી
ર

કરવા મશક્ષર્ મવભાગના હુકમ અન્વયે મનર્યય

ુ શ્રી રામભાઇ
કારોબારી સમમમતમાં શાળા મંડળના પ્રમખ
માધવ ાસ પટેલને રૂબરૂ સાંભળીને સ ર શાળા
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ગ્રાન્ટેડ હોવાર્થી આગામી કારોબારી સમમમતમાં વધ ુ
મવચારર્ા કરી મનર્યય કરવા માટે હાલ આ બાબત
પેન્ડીંગ રાખવાન ંુ ઠ્રાવવામાં આવ્્ ુ હત.ંુ
-

બોડય ની તા.૦૨, ૦૩, ૦૪/૦૫/૨૦૧૭ ની કારોબારી
સમમમતમાં સ ર બાબત રજુ કરતા કારોબારી
સમમમતના

ઠ્રાવ

ક્રમાંક:

૬૦/૨૦૧૭

અન્વયે

શાળાની રજુઆત માત્ર ધો-૧૦ ના વગય ઘટાડાની
રજુઆત હતી. પરં ત ુ સંચાલક મંડળની રજુઆત
જોતા શાળા ગ્રાન્ટેડ છે . શાળામાં ધો-૯/૧૦ ની
સંખ્યા ર્થાય તો મનયામકશ્રી શાળાઓ વગય ની
મંજૂરી આપે તો શાળા ચાલ ુ ર્થયેલ ગર્ાય હાલ
નોંધર્ી ર
ઉક્ત

ન કરવાન ંુ ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
કારોબારી

સમમમતના

ઠ્રાવ

ક્રમાંક:

૬૦/૨૦૧૭ ના મનર્યય અન્વયે અત્રેની કચેરીના
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૭

ના

પત્રર્થી

ઉક્ત

ગ્રાન્ટેડ

શાળાની રજુઆત જોતા શાળામાં ધો-૯, ૧૦ ની
સંખ્યા ર્થાય તો

મનયામકશ્રી શાળાઓની કચેરી,

ગાંધીનગર વગય ની મંજૂરી આપે તો શાળા ચાલ ુ
ર્થયેલ ન ગર્ાય. જેર્થી હાલ માધ્યમમક શાળાની
નોંધર્ી ર
મંડળ

કરવામાં આવતી નર્થી તેવ ંુ શાળા

તેમજ

લાગતા

વળગતા

કચેરીઓને

તા.૨૧/૬/૨૦૧૭ના પત્રર્થી જેની જાર્ કરવામાં
આવી હતી.
-

કમમશ્નરશ્રી શાળાઓની કચેરી, ગાંધીનગરે ઉક્ત
ુ ી મનર્યય કરે લ નર્થી.
બાબતે આજ ક ન સધ

-

શાળા મંડળે તેમના તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮ ના સં ભય
ુ રાત
પત્રર્થી ઉક્ત ગ્રાન્ટેડ શાળાની નોંધર્ી ગજ
માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મશક્ષર્ બોડય ની
કારોબારી સમમમતએ ચાલ ુ રાખેલ હોય સ ર
શાળાને ધો-૧૦ ના મવદ્યાર્થીઓને માચય-૨૦૧૯ માં
લેવાનારી SSC પરીક્ષાના ફોમય ભરવાની વ્યવસ્ર્થા
કરવા જજ.મશ.અ.શ્રી મહેસાર્ાને સ ૂચના આપવા
બાબતે રજુઆત કરે લ છે .
ઉક્ત રજુઆત અન્વયે જજ.મશ.અ.શ્રીએ મહેસાર્ાને

અત્રેની કચેરીના તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ના પત્રર્થી શાળા
મંડળની રજુઆત બાબતે સ્વયં સ્પષ્ટ અચભપ્રાય
મોકલી આપવા જર્ાવેલ હત.ંુ
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-

જજ.મશ.અ.શ્રી મહેસાર્ાએ તેમના તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮
ુ બનો અચભપ્રાય મોકલી
ના સં ભય પત્રર્થી નીચે મજ
આપેલ છે .
શાળા મંડળની તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૮ ની રજુઆત

-

ુ બ
મજ

માનવમંક ર

મવદ્યાલય,

મહેસાર્ાની

શાળામાં ધો-૯/૧૦ ન વગો હાલમાં ચાલ ુ છે .
-

શાળામાં ધો-૯ માં ૩૧ તેમજ ધો-૧૦ માં ૧૯
મવદ્યાર્થીઓ રજીસ્ટર ર્થયેલ છે અને અભ્યાસ કરે
છે . જેની હાજરી પત્રકની નકલ રજુ કરે લ છે .
રજુઆત

ઉક્ત

ઉપર

માન.અધ્યક્ષશ્રી

તેમજ

ુ ાર ધો-૯/૧૦ ના
સચચવશ્રીના નોંધ પરના આ ે શ અનસ
વગો ૨૦૧૪ માં બંધ ર્થયેલ ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ શાળા
છે .
કા.સ. તા.૦૨, ૦૩, ૦૪/૦૫/૨૦૧૭ ના ઠ્રાવ
ુ બ મનર્યય ર્થયેલ છે . કે શાળાએ
ક્રમાંક: ૬૦/૨૦૧૭ મજ
મનયામકશ્રી શાળાઓની પ ૂવય મંજૂરી વગર શાળા શરૂ
ુ ત મવચારર્ાને અંતે
કરે લ હોય કારોબારી સમમમતએ પખ્
શાળામાં ધો-૯ અને

ધો-૧૦ની સંખ્યા ર્થાય તો

મનયામક શાળાઓની કચેરી વગય ની મંજૂરી આપે તો
શાળા ચાલ ુ ર્થયેલી ગર્ાય. ધો-૯ માટે તાકી
જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રીને

કરવા

જર્ાવીએ.ધો-૧૦

ના

મવદ્યાર્થીઓના ફોમય અન્ય શાળામાંર્થી ભરાય તેવી
વ્યવસ્ર્થા જજ.મશ.અ.શ્રીએ કરવાની રહેશે.

AFAT S|DF\S o ૪૫૦/૨૦૧૮
જુન-૨૦૧૭

ની

નવી

માધ્યમમક

ઠ્રાવ

શાળાઅ

અને જુન-૨૦૧૭ ની નવી માધ્યમમક શાળાઅ અને ઉચ્ચતર

ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળા સામાન્ય પ્રવાહ અને માધ્યમમક
મવજ્ઞાન પ્રવાહની
નાલં ા

ુ ેશન ટ્રસ્ટ સંચાચલત પ્રવાહની
ે સાઈ એજ્્ક

મવદ્યાધામ,

જજ.સરુ તની

માધ્યમમક

મ.ુ ઈસરોલી,
અને

શાળાની નોંધર્ી કરવા બાબત.

તા.બારડોલી, મવદ્યાધામ,

ઉચ્ચતર

S|DF\S o ૪૫૦/૨૦૧૮

શાળા

સામાન્ય

પ્રવાહ

અને

મવજ્ઞાન

ુ ેશન ટ્રસ્ટ સંચાચલત નાલં ા
ે સાઈ એજ્્ક
મ.ુ ઈસરોલી,

તા.બારડોલી,

જજ.સરુ તની

માધ્યમમક માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાની નોંધર્ી
કરવાની બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા
મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી ભરતભાઈ એમ.
તર્થા જેતલ વી.

ે સાઈ– મંત્રીશ્રી

ે સાઈ – સહમંત્રી હાજર રહ્યા હતા.

તેઓને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવ્યા.
જુન-૨૦૧૭ની નવી માધ્યમમક શાળા અને ઉચ્ચતર
માધ્યમમક શાળા સામાન્ય પ્રવાહ અને મવજ્ઞાન પ્રવાહની
ુ ેશન ટ્રસ્ટ સંચાચલત નાલં ા મવદ્યાધામ મ.ુ
ે સાઇ એજ્્ક
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જજ.સરુ તની માધ્યમમક અને

ઇસરોલી તા. બારડોલી
ઉચ્ચતર

માધ્યમમક

શાળાની

અત્રેની

કચેરીના

તા.૩૦/૬/૨૦૧૭ના પત્રર્થી કામચલાઉ મંજુરી આપવામાં
આવેલ હતી..
જજ.મશ.અ.શ્રી સરુ ત તા.૨૯/૮/૨૦૧૭ના પત્રર્થી
નોંધર્ી કરાવી લેવાના આધારો રજુ કરે લ પરં ત ુ માન.
સચચવશ્રીની

નોંધ

મશક્ષર્ામધકારીશ્રીની

પરના
સરુ ત

ુ ાર
આ ે શાનસ
પાસે

નીચેની

જજલ્લા
સ્પષ્ટતા

મંગાવેલ .
v

સર ાર પટેલ મવદ્યાસંકુલ, તાજપોર, બારડોલી,
સરુ તની શાળાની નોંધર્ી ર ર્થયેલ છે ?

v

ઉક્ત શાળા ગ્રાન્ટ-ઇન એઇડ હોય તો તેવી કોઇ
ુ ાત બાકી છે ?
વસલ
ઉપરની મવગતોનો અહેવાલ અત્રેની કચેરીના

તા.૧૭/૭/૨૦૧૮ના પત્રર્થી જજ.મશ.અ.શ્રી સરુ તનો અહેવાલ
મોકલી

આપવા

જર્ાવેલ. ે સાઇ

ુ ેશન
એજ્્ક

ટ્રસ્ટ

સંચાચલત નાલં ા મવદ્યાલય જુન-૨૦૧૭ની ધોરર્-૧૧
ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળા સામાન્ય પ્રવાહ મ.ુ ઇસરોલી
તા.બારડોલી જજ. સરુ તનો અહેવાલ મોકલી આપવા
જર્ાવેલ.
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી સરુ ત તા..૨૩/૮/૨૦૧૮ના
પત્રર્થી

ુ ેશન ટ્રસ્ટ સંચાચલત નાલં ા
ે સાઇ એજ્્ક

મવદ્યાલય જુન-૨૦૧૭ર્થી ધોરર્-૧૧ ઉચ્ચતર માધ્યમમક
શાળા સામાન્ય પ્રવાહ મ.ુ ઇસરોલી તા. બારડોલી
જજ.સરુ તની શાળાઓ સ્પષ્ટ

અહેવાલ મોકલી આપવા

જર્ાવેલ જે નીચે જર્ાવેલ સ્પષ્ટતા સા ર કરવામાં આવે
છે .
-

સર ાર પટેલ મવદ્યાલય તાજપોર. તા.બારડોલી જજ.
ુ ેશન
સરુ તના ટ્રસ્ટ સંચાચલત એન.જી. પટેલ એજ્્ક
ટ્રસ્ટ માધ્યમમક મવભાગ તર્થા શ્રીમમત આર.એન. પટેલ
ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ ( મવજ્ઞાન પ્રવાહ )
તાજપોર, તા. બારડોલી જજ.સરુ તની શાળાની નોંધર્ી
ર કરવા માટે અત્રેની કચેરી દ્વારા રખાસ્ત મોકલેલ
છે . શાળાની નોંધર્ી ર કરવાનો મનર્યય મળે લ નર્થી.
સર ાર પટેલ મવદ્યાસંકુલ તાજપોર તા. બારડોલી જજ-

સરુ તના

ટ્રસ્ટ

સંચાચલત

એન.જી.

પટેલ

હાઇસ્કુ લ

માધ્યમમક મવભાગ તર્થા શ્રીમમત આર.એન પટેલ ઉચ્ચતર
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માધ્યમમક

મવભાગ

તા.બારડોલી,

(મવજ્ઞાન

જજ.સરુ તની

પ્રવાહ)

તાજપોર,

અન ુ ામનત

શાળા

શાળા

હતી..આ શાળા બંધ ર્થતાં ૨૦૦૯/૧૦ના ગ્રાન્ટ એસેસમેંટ
ુ બ બાકી નીકળતી રકમ રૂ.૨૩,૯૦,૯૩૧/- વેવ કરવા
મજ
ુ રાત રાજ્ય
શાળા મંડળ દ્વારા મશક્ષર્ મવભાગ ગજ
ગાંધીનગરને અપીલ

રખાસ્ત કરે લ છે . આ અંગે નો

મવભાગનો મનર્યય મળે લ નર્થી. પરં ત ુ શાળાના સંચાલક
મંડળના મંત્રીશ્રીએ મશક્ષર્ મવભાગનો મનર્યય માન્ય
રાખવા અંગે ની રજુ કરે લ એફીડેમવટ સામેલ છે આ
ઉપરાંત જો સર ાર પટેલ મવદ્યા સંકુલ બાકી નીકળતી
રકમ ભરપાઇ ન કરે તો ઉક્ત શાળાની જગ્યા પર નવી
ચાલ ુ ર્થયેલ
મવદ્યાલય,

ુ ેશન ટ્રસ્ટ સંચાચલત નાલં ા
ે સાઇ એજ્્ક
ઇસરોલી,

જજ.સરુ ત

તા.બારડોલી

દ્વારા

ુ વણ ંુ ભરી
સોગં નામ ંુ રજુ કરી જુની શાળાન ંુ બાકી ચક
આપવાની એફીડેવીટ કરી છે .
ુ ત
પખ્

મવચારર્ાને

અંતે

કારોબારી

સમમમતએ

રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- (પાંચ લાખ) અત્યારે ભરી આધાર રજુ
કરવા અને બાકીની રકમ બે વર્યમાં

ર ત્રર્ માસે

રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- (ત્રર્ લાખ) ભરવાની શરતે માધ્યમમક
અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળા (સામાન્ય પ્રવાહ અને
મવજ્ઞાન પ્રવાહ) ની કાયમી નોંધર્ી કરવાન ંુ કારોબારી
ે રીન ંુ
સમમમતમાં ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ રકમ ભરવાની બાંહધ
એફીડેવીટ શાળા મંડળે કરવાન ંુ રહેશે.

AFAT S|DF\S o ૪૫૧/૨૦૧૮
જુન-૨૦૧૫

ની

નવી

માધ્યમમક

ઠ્રાવ

શાળા

S|DF\S o૪૫૧/૨૦૧૮

(કહન્ ી જુન-૨૦૧૫ ની નવી માધ્યમમક શાળા (કહન્ ી માધ્યમ)

માધ્યમ)

પ્રભાવતી

ુ ેશન
એજ્્ક

ટ્રસ્ટ

સંચાચલત પ્રભાવતી

ભગવતી

મવદ્યાલય,

બામરોલી,

રોડ,

ે રા, મવદ્યાલય, બામરોલી, રોડ, પાંડસ
ે રા, સરુ તની નોંધર્ી
પાંડસ

સરુ તની નોંધર્ી ર

કરવા બાબત.

ર

ુ ેશન
એજ્્ક

ટ્રસ્ટ

સંચાચલત

ભગવતી

કરવાની બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા

શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી મતવારી

ુ ીર
યારામ રઘવ

ુ શ્રી, હાજર રહ્યા હતા. તેમને રૂબરૂ સાંભળવામાં
– પમખ
આવ્યા.
જુન-૨૦૧૫ની

નવી

માધ્યમમક

શાળા

પ્રભાવતી

ુ ેશન ટ્રસ્ટ, સંચાચલત ભગવતી મવદ્યાલય કહન્ ી
એજ્્ક
માધ્યમ

બામરોલી

રોડ,

જજ.સરુ તની નોંધર્ી ર

ે રા,
પાંડસ

તા.ચોયાય સી,

કરવા બાબતે સ ર શાળાની

ુ બની મવગતો છે .
નીચે મજ
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- સ ર શાળાએ જુન- ૨૦૧૫ર્થી નવી માધ્યમમક શાળાની
કહન્ ી

માધ્યમની

રખાસ્ત

કરતાં

બોડય ના

તા.૧૬/૪/૨૦૧૫ના પત્રર્થી નામંજુર કરવામાં આવેલ હતી.
- શાળા મંડળે મશ.મવ.માં અપીલ અરજી કરતાં મશ.મવ. ના
તા.૭/૧૦/૨૦૧૫ના પત્રર્થી અપીલ રીમાન્ડનો હુકમ કરે લ.
- મશક્ષર્ મવભાગના અપીલ રીમાન્ડના હુકમ અન્વયે
બોડય ના ૨/૧૧/૨૦૧૫ના પત્રર્થી જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારી
સરુ તનો અહેવાલ મંગાવેલ.
- જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી સરુ તના તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫નો
અહેવાલ

બોડય ની

તા.૧/૬/૨૦૧૬ર્થી

૪/૬/૨૦૧૬ની

કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતાં કા.સમમમતના ઠ્રાવ ક્રમાંક:
૩૫૫/૨૦૧૬ના ઠ્રાવર્થી મંજુર કરવાન ંુ ઠ્રાવવામાં
આવેલ બોડય ના તા.૨૯/૬/૨૦૧૬ના પત્રર્થી કામચલાઉ
મંજુરી આપવામાં આવેલ.
-

જજ.મશ.અ.શ્રી

સરુ તના

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ના

પત્રર્થી

નોંધર્ી કરાવી લેવાના આધારો નોંધર્ી ર્થઇ આવવા
ભલામર્ સહ મોકલી આપવામાં આવેલ..
- જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રીની કચેરી સરુ ત નોંધર્ી કરાવી
લેવાના

આધારોને

ધ્યાને

લઇ

બોડય ના

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૬ના પત્રર્થી કાયમી નોંધર્ી કરવામાં
આવેલ હતી.
- મશક્ષર્ મવભાગના તા.૭/૪/૨૦૧૭ના પત્રર્થી સ ર
શાળાની સંસ્ર્થા દ્વારા જમીનના બોગસ સ્તાવેજો રજુ કરી
શાળાની મંજુરી આપવામાં આવેલ તે રજુઆત બોડય ને
મોકલી

મોકલી

આપેલ

માન.સચચવશ્રીએ

મશક્ષર્

ુ બ જજ.મશ.અ.શ્રી પાસે
મવભાગના પત્રની રજુઆત મજ
અહેવાલ મેળવી લેવા આ ે શ આપેલ.
- જજ.મશ.અ.શ્રી સરુ તે તા.૧/૯/૨૦૧૭ના પત્રર્થી સ ર
ુ બ છે .
શાળાનો અહેવાલ મોકલી આપેલ હતો જે નીચે મજ
- સ ર શાળાની માન્યતા ર બાબતે સ ર શાળાની રૂબરૂ
સ્ર્થળ તપાસ કરતાં શાળા જે સ્ર્થળે અને શાળાન ંુ મકાન
આવેલ છે તે બામરોલી, તા.ચોયાય સી, જજ.સરુ ત સવે
નં.૧૭૭ અને બ્લોક નં.૨૩૪, પ્લોટ નં.૩૫૭ ભગવતી
કહન્ ી મવદ્યાલય આવેલ છે . જે જમીન સરકાર હસ્તક
ુ ો ૭/૧૨ ની નકલ રજુ કરે લ છે .
જમીન છે ગામનો નમન
- જજ.મશ.અ.શ્રીના અહેવાલની મવગતો ધ્યાને લઇ સ ર
શાળા મંડળને
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પત્રર્થી કારર્

શયક નોટીસ પાઠ્વવામાં આવેલ હતી.

શાળા મંડળે તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૭ ના પત્રર્થી કારર્ શયક
ુ ાસો કરે લ હતો.
નોટીસનો ખલ
- મશક્ષર્ મવભાગે શ્રી સી.પી. મસિંઘની વાંધા અરજી મોકલી
આપેલ.

સ ર શાળાની તા.૭/૩/૨૦૧૬ના રોજ મવરોધ અરજી
ુ ધ
કરે લ તેના અનસ
ં ાને સી.પી..મસિંગે તા.૨૭/૯/૨૦૧૭ના
રૂ/-૨૦ના સ્ટેમ્પ પેપરમાં આપેલ વાંધા અરજી પાછી
ખેંચ ુ છુ.તે અંગે ન ંુ એકફડેમવટ રજુ કરે લ છે .
બોડય ના

તા.૩/૧૧/૨૦૧૮ના

પત્રર્થી

મકાનન ંુ

ુ ાઇઝર ર્થયેલ છે કે કેમ? શાળાની પાસે
બાંધકામની રે ગ્્લ
ુ ાવાઓ સાર્થે
મે ાન છે ? કે કેમ? તે બાબતે આધાર પર
તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ હાજર રહેવા જર્ાવેલ. પરં ત ુ
શાળા મંડળ તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ હાજર ન રહેતા
શાળા મંડળને બોડય ની કચેરીમાં તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ના
પત્રર્થી ફરીર્થી હાજર રહેવાની બીજી તક આપવામાં
આવેલ હતી.

સ ર શાળા મંડળના ટ્રસ્ટીશ્રી માન. અધ્યક્ષ સમક્ષ
તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ હાજર રહેલ હતા.

- શાળાના ટ્રસ્ટી પાસે જમીન પોતાની માલીકીની છે તે

અંગે ના આધારો અને ૭/૧૨ના ઉતારામાં પોતાન ંુ નામ
છે કે કે કેમ? તે રજુ કરવા જર્ાવેલ
- શાળા ટ્રસ્ટીએ કબજા રસી

છે . તેમ જર્ાવેલ રમત-

ગમતના મે ાન અંગે પર્ પોતાની માલીકીના કોઇપર્
આધારો રજુ કરે લ ન હતા.
શાળા મંડળના ટ્રસ્ટીને જમીન અને મે ાન પોતાની છે
તે અંગે ન ંુ મનવે ન લખીને આપવા જર્ાવેલ શાળાના
ટ્રસ્ટીએ તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ લેચખતમાં આપેલ છે
ુ ાવા હોય
તેમાં જર્ાવેલ છે કે ૭/૧૨માં ટ્રસ્ટના નામે પર
ુ ાવાઓ રજુ કરવા બે
તો રજુ કરશો. સ ર આધાર પર
ક વસની મ ુ ત આપવા મવનંમત કરે લ છે .
ુ ત ચચાય મવચારર્ાને અંતે સ ર નોન ગ્રાન્ટેડ
પખ્
માધ્યમમક શાળાની જૂન-૨૦૧૯ ર્થી નોંધર્ી ર

કરવાન ંુ

કારોબારી સમમમતમાં ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ શાળાનો રે કડય
જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારી

મનયત

કરે

તે

શાળામાં

મનભાવવાનો રહેશે અને તેની જાર્ મવદ્યાર્થીઓને ર્થાય
તે માટે સંબમં ધત શાળા દ્વારા વતયમાનપત્રમાં જાહેરાત
કરવાની રહેશે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પર્ ઉક્ત
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મવગતની જાર્ કરવી. ધો-૧૦ ના મવદ્યાર્થીઓના ફોમય
અન્ય શાળામાંર્થી ભરાય તેવી વ્યવસ્ર્થા જજ.મશ.અ.શ્રીએ

AFAT S|DF\S o ૪૫૨/૨૦૧૮

કરવાની રહેશે.

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૫૨/૨૦૧૮

ુ ાલા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સાવયજમનક હાઇસ્કલ
ુ ાલા
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સાવયજમનક હાઇસ્કલ
ૂ , મ.ુ સખ
ૂ , મ.ુ સખ
તા.કપરાડા જજ.વલસાડ ની શાળા દ્વારા સરકારી તા.કપરાડા જજ.વલસાડ ની શાળા દ્વારા સરકારી
કામમાં મવક્ષેપ ઉભો કરવા તેમજ મકહલા અમધકારી કામમાં મવક્ષેપ ઉભો કરવા તેમજ મકહલા અમધકારી
સાર્થે ગે રવતયણક
ં ૂ કરવા બાબત.

સાર્થે ગે રવતયણક
ં ૂ કરવાની બાબત કારોબારી સમમમતમાં
રજુ કરતા શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી ગે રહાજર રહય
હતા અને જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી બી. એમ. પટેલવલસાડ હાજર રહ્યા હતા. તેમને રૂબરૂ સાંભળવામાં
આવ્યા.
લાલ

બહાદુર

શાસ્ત્રી

સાવયજમનક

હાઇસ્કલ
ૂ ,

ુ ાલા, તા.કપરાડા, જજ.વલસાડની શાળા દ્વારા
મ.ુ સખ
સરકારી કામમાં મવક્ષેપ ઉભો કરવા તેમજ મકહલા
અમધકારી સાર્થે ગે રવતક
ય ુ કરવા બાબતની મવગતો
બાબતે જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી વલસાડ દ્વારા તેમના
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ના સં ભય પત્રર્થી નીચેની મવગતો
જર્ાવેલ છે .
 અત્રેના જજલ્લામાં

માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર

માધ્યમમક શાળાઓમાં સ્ર્થામનક પરીક્ષા ચાલ ુ છે
ુ ારૂ આયોજન તર્થા કોઇપર્
સમગ્ર પરીક્ષાન ંુ સચ
ુ ી અત્રેની
પ્રકારની ગે રરીમત ન ર્થાય તેવા હેતર્થ
કચેરીના મશક્ષર્ મનરીક્ષકશ્રીઓ તર્થા મ

નીશ

ુ ાકતો લઇ રહ્યા છે
મનરીક્ષકો શાળાની આસ્કમમક મલ
ુ બ તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦
જે મજ
કલાકે જજલ્લામાં આવેલ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
ુ ાલા તા.કપરાડા શાળાની
સાવયજમનક હાઇસ્કલ
ૂ સખ
અત્રેની
મનરીક્ષક

કચેરીના
શ્રી

રાજેશ્રી

ક નેશભાઇ

ે
એલ.ટેંડલ
પટેલ,

મશક્ષર્

ઇ.ચા.મશક્ષર્

મનરીક્ષક શ્રી એચ.એલ.મહેતા મ.મશ.મન.અને શ્રી
ુ ાકાત
વી.જી.પટેલ, મ.મશ.મન. જેઓ આકક્સ્મક મલ
ુ બ
લેવા ગયેલ હતા. તેઓએ આપેલ અહેવાલ મજ
આકક્સ્મક

ુ ાકાત
મલ

રમ્યાન

શાળાનો

ુ ય
મખ્

રવાજો બંધ હતો. અને અત્રેર્થી ગયેલ ટીમને
શાળા કેમ્પસમાં પ્રવેશવા
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અને ત્યાં શાળા પકરસરમાં ઉપક્સ્ર્થત ધકુ રયાભાઇ
જેમર્ે

પોતાનો

પકરચય

ુ રવાઇઝર
સપ

તરીકે

અમારી ટીમને આપેલ હતો અને તેમર્ે જર્ાવ્્ ુ કે
ુ વસંતભાઇ વી.પટેલનો આ ે શ છે
સંસ્ર્થાના પ્રમખ
કે કોઇપર્ અમધકારી/વ્યકકતને શાળામાં પરીક્ષા છે
એટલે પ્રવેશ આપવો નહી ત્યારબા

એમના દ્વાર

ુ ને ટીમને રૂબરૂ પછ
ટેલીફોમનક પ્રમખ
ંુ વામાં આવતા
ુ દ્વારા અમધકારીઓને પ્રવેશ માટે ના
પર્ પ્રમખ
ફરમાવેલ હતી. ત્યારબા

બપોરે ૧૪.૩૦ કલાકે

ુ ત્યાં આવી ચડેલ અને તેઓ ઉચા
સંસ્ર્થાના પ્રમખ
અવાજે

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

વલસાડના

સરકારી વાહનને અહીંર્થી હટાવો એવ ંુ ઉધ્ધતાઇર્થી
વાહનના ડ્રાઇવર શ્રી ભાવેશા આકહરને જર્ાવેલ
હત ંુ તર્થા તેઓ પોતાના શટય ના બટન ખલ્ુ લા રાખી
ગાળો ભાળી ગમે તેમ વતયન અમારી ટીમના
મકહલા અમધકારીશ્રી સાર્થે કરે લ હત ંુ અને ત્યાંર્થી
જતા રહેવા માટે ધમકી આપેલ હતી અને કહેલ કે
અહીંર્થી તમે ન જાઓ તો ચાર હજાર માર્સો ભેગા
કરી હાર્થ-પગ ભાંગી નાખીશ ંુ એવી ગચભિત ધમકી
આપેલ. શાળાના આચાયયશ્રી પોતે પરીક્ષા ચાલ ુ
હોવા

છતાં

ગે રહાજર

રહેલ

જે

પરીક્ષાની

ાખવેલ છે એવ ંુ

કામગીરીમાં ગંભીર બે રકારી
ફચલત ર્થાય છે .
સમગ્ર ઘટના

રમ્યાન તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના

ુ ી
રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ કલાક ર્થી ૧૪.૩૦ કલાક સધ
ુ ી અમારી મનરીક્ષર્ની ટીમ શાળાના
બે કલાક સધ
ુ ય
મખ્

રવાજાની બાહર ઉભી હતી. એ

રમ્યાનના

મનરીક્ષર્ ટીમનો અહેવાલ અને ફોટોગ્રાફ આ સાર્થે
સામેલ છે સ ર શાળા સરકારશ્રી દ્વારા મંજૂરી
અપાયેલ અને માન્યતા ધરાવતી તર્થા ગ્રાન્ટ ઇન
ુ રાત માધ્યમમક મશક્ષર્
એ ઇડ કોડ-૧૯૬૪ ગજ
મવમનયમો-૧૯૭૪

ુ બ
મજ

ુ રાત
ગજ

રાજય

ુ ાર સ ર
સરકારશ્રીના મનયમો/જોગવાઇઓ અનસ
શાળા ગ્રાન્ટ લેતી ચબનસરકારી જાહેર સંસ્ર્થા છે
સરકારના

પ્રવતયમાન

મનયમો

અને

જોગવાઇ

ુ બ કોઇપર્ અમધકૃત અમધકારીઓ શાળાની
મજ
ુ ાકાત લઇ શાળાનો રે કડય તેમજ
આકક્સ્મક મલ
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શૈક્ષચર્ક અને ભૌમતક સમુ વદ્યાઓ તેમજ શાળાન ંુ
ુ
શૈક્ષચર્ક કાયય ચકાસી શકે છે . સંસ્ર્થાના પ્રમખ
વસંતભાઇ પટેલે આ મનયમન ંુ સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન
કરે લ છે અને સરકારી કામોમાં મવક્ષેપ ઉભો કરે લ
છે આ બાબતે શાળાને અત્રેની કચેરીના પત્ર
નં.મા-૧/૨૦૧૭/૧૮૭૯
કારર્

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮

ર્થી

શયક નોટીસ આપવામાં આવેલ છે .

 અત્રેની કચેરીના વગય -૨ના મકહલા મશક્ષર્ મનરીક્ષક
ુ વસંતભાઇ
ે સાર્થે સંસ્ર્થાના પ્રમખ
રાજેશ્રી એલ.ટં ડલ
પટેલ

દ્વારા

ઉધ્ધતાઇર્થી

અને

ઉંચા

અવાજે

મકહલાને ન છાજે તેવા શબ્ ો કે જે ઉલ્લેખી ન
શકાય એવા શબ્ ોમાં ગે રવતયણક
ંુ કરે લ છે મકહલા
અમધકારી ફરજના ભાગરૂપે સરકારી કામગીરી
કરવા

ગયેલ

હોવા

છતા

એમની

સાર્થે

ઉધ્ધતાઇપ ૂવયક ગે રવતયન કરે લ છે આમ કરીને
શાળામાં

ચાલતી

ગે રરીમતઓ

અને

કરત ૂતોને

છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે લ છે અમોને મળે લ પ્રાપ્ત
માકહતી

ુ બ
મજ

સ ર

વ્યકકત

ચાકરત્રહીન

છે

ભ ૂતકાળમાં પર્ એમના મવરૂધ્ધ રજૂઆતો અને
ફકરયા ો ર્થયેલ છે હાલમાં પર્ સ ર શાળાના
નવા મશક્ષર્ સહાયક તરીકે મનમણક
ં ૂ પામેલ
મનયમતબેન વ્યાસને પોતાના વશમાં લેવા માટે
માનમસક ત્રાસ આપવો તેના રહેઠ્ાર્ના સરનામા
ુ વા પોતાની કેચબનમાં પોતે એકલા
વારં વાર પછ
હોય

ત્યારે

વારં વાર

બોલાવવા

વગે રે

જેવી

કરત ૂતોની મૌચખક ફકરયા ો અમો સમક્ષ આવેલ છે
અને આ કારર્ે મકહલા મશક્ષર્ સહાયક શાળામાં
જતા ગભરાય છે

અને છે લ્લા એક માસર્થી

શાળામાં જતા બંધ ર્થઇ ગયેલ છે .
 આમ ઉપરોકત મવગતોને ધ્યાને લઇ સંસ્ર્થાના
ુ
પ્રમખ
વસંતભાઇ પટેલની મવરૂધ્ધમાં સરકારી
કમયચારીને ફરજ બજાવતા અટકાવવા, સરકરી
મકહલા અમધકારી સામે ગે રવતયણક
ંુ અને ગચભિત
ધમકી આપવા બાબતે યોગ્ય કાય ાકીય કાયયવાહી
કરવા

મે.પોલીસ

અમધક્ષકશ્રી,

વલસાડને

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ લેચખતમાં ફકરયા

કરે લ

છે .
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આમ

ઉપરોકત

હકીકતને

ધ્યાને

લઇ

શાળા/સંસ્ર્થા મવરૂધ્ધ આગળની ઘકટત કાયયવાહી કરવા
મવનંમત છે .
જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ના

સં ભય

પત્ર

વલસાડના
અન્વયે

અત્રેની

કચેરીના તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૮ના સં ભય પત્રર્થી કારર્
ુ ાસો ક નશયક નોટીસ પાઠ્વી શાળા મંડળનો ખલ
૧૦માં રજૂ કરવા જર્ાવેલ હત.ંુ
શાળા મંડળે કારર્

ુ ાસો
શયક નોટીસનો ખલ

ુ બ રજૂ
તેમના તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૮ના પત્રર્થી નીચે મજ
કરે લ છે .
ુ ધ
 સમવનય ઉપરોકત મવર્યના અનસ
ં ાનમાં મંડળ
સંચાચલત શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી સાવયજમનક
હાઇસ્કલ
ૂ

ુ ાલા
સખ

તા.કપરાડા

તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના
ે
એમ.ટં ડલ

તર્થા

રોજ

અન્ય

જજ.વલસાડમાં

મનરીક્ષકશ્રી

રાજેશ્રી
ુ ાકત
મલ

મનરીક્ષકોની

ુ બ ક્ષમતઓનો ખલ
ુ ાસો કરવામાં
રમ્યાન નીચે મજ
આવે છે .
(૧) શાળાની તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ આકક્સ્મક
ુ ાકાત બાબતે અમધકારીશ્રીઓને કેમ્પસમાં પ્રવેશ ન
મલ
આપેલ બાબતે શાળામાં હાલે મપ્રચલમનરી પરીક્ષા
ચાલતી

હોવાર્થી

શાળાના

ગે ટ

મનયમ

ુ બ
મજ

કમયચારીઓ અને મવદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ બા
કરવામાં

આવે

છે

અને

ુ ાકાત
અમધકારીઓની મલ

ખોલવામાં

બંધ

આવે

છે

રમ્યાન શાળાનો ગે ટ ખલ્ુ લો

કરી આપવામાં આવેલ અને ગાડી શાળાના કેમ્પસમાં
આવેલ. અમધકારીશ્રીઓને જર્ાવેલ કે શાળના આચાયય
આકક્સ્મક

બીમાર

હોવાર્થી

રજા

પર

છે

અને

ુ રવાઇઝર દ્વારા જર્ાવવામાં આવેલ કે પ્રમખ
ુ શ્રી
સપ
બપોર પછી આવવાના જર્ાવેલ, જેર્થી તેઓશ્રી દ્વારા
ુ શ્રીને મળવાના હોવાર્થી રોકાવાન ંુ જર્ાવેલ
અમો પ્રમખ
જેર્થી શાળામાં જવાબ ાર આચાયયશ્રી ન હોવા છતાં
ુ બ પ્રવેશ આપવામાં આવેલ અને જરૂરી
પ્રોટોકોલ મજ
ુ બ માકહતીઓ રજૂ કરવામાં આવેલ જેર્થી
સ ૂચનો મજ
પ્રવેશ ન આપવનો કોઇ પ્રશ્ન રહેતો નર્થી.
(૨) જજલ્લા મશક્ષર્ અમધકારીશ્રીના મનરીક્ષકશ્રીઓને
શાળાની
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પરીક્ષા ચાલતી હોવાર્થી માયાય ક ત કમયચારી હોવાર્થી
પરીક્ષા કામે રોકયેલ હતા. શાળાના માનમસક મવકૃતતા
ધરાવતો

મ.મશ.મન.શ્રી

એમ.એન.પઢીયાર

એજો

તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ર્થી રજા કરપોટય વગર કે કોઇ પર્
ુ ી સતત
જાતની જાર્ કયાય વગર આજક ન સધ
ગે રહાજર છે મનરીક્ષકશ્રીઓ જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી
ુ સકહત સાત ર્થી આઠ્
ના પત્ર લઇ અને સંઘના પ્રમખ
હોદ્દે ારો સાર્થે આવેલ અને જેઓને સવારે શાળામાં
ુ ર રૂમમાં
૧૧.૦૦ વાગ્યાની આસપાસ શાળાના કમ્પ્્ટ
ઘકુ રયાભાઇ દ્વારા બેસાડવામાં આવેલ . અને શાળાના
આચાયય આકક્સ્મક ચબમાર હોવાન ંુ જાર્ કરતો સં ે શા
ુ બ વાકેફ કરે લ અને જેઓ દ્વારા પ્રમખ
ુ શ્રી બાબતે
મજ
પ ૂછપરછ કરતા જેઓ ૨.૦૦ વાગ્યે આવવાન ંુ જર્ાવેલ
ુ શ્રી બાબતે વાકેફ કરતા અમો
બાબતે જેઓશ્રીને પ્રમખ
ુ શ્રીને મળીને જ જવાન ંુ જર્ાવેલ મજ
ુ બ તેઓ
પ્રમખ
રોકાયેલ જેર્થી બહાર ઉભા રાખવાનો પ્રશ્ન રહેતો નર્થી.
સેવક

ભાઇઓ

પરીક્ષા કામમાં રોકાયેલ

હોવાર્થી

જેઓશ્રીને બેસાડી યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવેલ.
ુ શ્રીના સં ે શા મજ
ુ બ બહારગામ હોવાર્થી
(૩) પ્રમખ
ુ બ જર્ાવેલ
ઘકુ રયાભાઇ દ્વારા ટેચલફોનીક સં ે શા મજ
ુ શ્રી શાળામાં ૨.૦૦ વાગ્યે આવેલ અને
બાબતે પ્રમખ
મનરીક્ષકશ્રી

રાજેશ્રી

ે
એમ.ટં ડલ

તર્થા

અન્ય

મનરીક્ષકશ્રીઓ સાર્થે સંઘ્ના હોદ્દે ારો આવેલ. જેઓને
ુ ર રૂમમાં બેઠ્ક કરી રજૂઆતો સાંભળવામાં
કમ્પ્્ટ
આવેલ અને જવાબ ાર અમધકારીશ્રીઓ તરીકે શાળામાં
મવઝીટ કે અન્ય ચકાસર્ી બાબતે સહકાર આપવાન ંુ
જર્ાવેલ તર્થા શાળાના આચાયય આકક્સ્મક ચબમાર
હોવાર્થી

વધ ુ

માકહતી

કે

ફતરો

આચાયયશ્રીની

ચેમ્બરમાં હોવાર્થી રજૂ કરી શકેલ નર્થી. વહીવટી કે
શૈક્ષચર્ક કામે જે પર્ માકહતી રજૂ કરવા જર્ાવવામાં
આવશે તો આચાયયશ્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવશે.
ુ ાકાત
(૪) શાળાની મલ

રમ્યાન શાળાના આચાયય

આકક્સ્મક ચબમાર હોવાર્થી ઓકફસમાં
રજીસ્ટરો

આચાયયની

ઓકફસ

ફતરો કે અન્ય
અં ર

હોવાર્થી

આચાયયશ્રીની ગે રહાજરી હોવાર્થી રજૂ કરી શકેલ નર્થી
જેર્થી ના પાડવાનો પ્રશ્ન રહેતો નર્થી અને શાળામાં
પરીક્ષા ચાલતી હોવાર્થી મયાય ક ત કમયચારીઓ હોવાર્થી
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ુ રમવઝનના કારર્ે કમયચારીઓની મલ
ુ ાકાતનો પ્રશ્ન
સપ
રહેતો નર્થી.
ુ બ શાળાનો તમામ
સરકારશ્રીના મનયમ મજ
રે કોડય શાળાની કચેરીમાં રાખવામાં આવે છે .
ુ બ શાળાનો
ઉપરોકત ક્રમાંક ૧ ર્થી ૪ મજ
ુ ાસોઅ કરવામાં આવે છે તર્થા શાળાના આચાયયશ્રી
ખલ
ુ બ શૈક્ષચર્ક
દ્વારા સરકારશ્રી અને કચેરીના મનયમ મજ
કાયય અને વહીવટી કાયય કરવામાં આવે છે અને તમામ
મવદ્યાર્થીઓ

કે

વાલીઓ

સાર્થે

પ્રોટોકોલ

ુ બ
મજ

મનયમોનો અમલ કરવામાં આવે છે જેર્થી વહીવટ કામે
ુ ત્યાશાહીનો પ્રશ્ન ઉપક્સ્ર્થત ર્થતો
મનસ્વી કે સરમખ
નર્થી.

શાળાનાં

માનમસક

મ.મશ.શ્રી

મવકૃતતા

મનોજ

ધરાવતો

એન.

પઢીયાર

હોવાર્થી

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રીની કચેરીમાં અમધકારીશ્રીઓને ખોટી
ખોટી

રજૂઆતો

કરી

એક

જવાબ ાર

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રીની તરફેર્ કરી વારં વાર શાળાની
ુ ાકાત લઈ શાળાની મકહલા આચાયયશ્રીને પરે શાન
મલ
કરવામાં આવેલ છે . તર્થા માનમસક ત્રાસ આપેલ છે
મકહલા

આચાયયશ્રીને

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રીના

ચેમ્બરમાં આખો ક વસ ગે રકાય ે સર ગોંધી રાખવામાં
આવેલ છે જે બાબતની ફકરયા

પર્ ર્થયેલ છે આ

કેસની ગંભીરતા જોતાં જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી દ્વારા
ુ બ મકહલા
ચોક્કસ આયોજન પ ૂવયક અને ઈરા ા મજ
આચાયયશ્રીને

પરે શાન

કરે લ

છે

અને

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી દ્વારા એમના પસયનલ ટેલીફોન કે
પશયનલ વકય શોપની જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી દ્વારા
માંગર્ી કરવામાં આવેલ તર્થા કેટલીક ચોકવનારી
બાબતો

કચેરી

દ્વારા

જયારે

પર્

ગાંધીનગર

બોલાવવામાં આવશે ત્યારે રૂબરૂ કે સાચી હકકકતો
બહાર આવશે વધ ુ તપાસ કરવામાં આવે તો અન્ય
મકહલા મશક્ષકશ્રીમમતઓનો પ્રશ્ન બહાર આવે એમ છે
એક

જવાબ ાર

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

બી.એમ.પટેલ દ્વારા શરમ જનક માંગર્ીઓ મશક્ષર્
જગતમાં કલંકૃત અને એમના વહીવટ સામે પ્રશ્ન ઉભો
ર્થાય છે .
શાળાના આચાયય દ્વારા ટેલીફોન બંધ કરતાં
તર્થા જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રીની કચેરીએ જવાન ુ બંધ
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કરતાં એમનો માનમસક ચેહરો સામે આવી વારં વાર
શાળામાં મનરીક્ષકશ્રીઓને

કે

અન્ય

અમધકારીઓને

વારં વાર મોકલાવી મકહલા આચાયયને પરે શાન કરે લ છે
મકહનામાં ચાર ર્થી પાંચ વાર મવઝીટ મોકલાવી
ચોક્કસ ઇરા પ ૂવયક આયોજન સાર્થે કરે લ કૃત્ય જે
ે ને
બાબતે મનરીક્ષકશ્રી મનરીક્ષકશ્રી રાજેશ્રીબેન ટં ડલ
મવઝીટ

રમ્યાન જર્ાવેલ હકીકતો જેઓએ જર્ાવેલ

કે જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી સાર્થેની તમારી અંગત
બાબતો છે જે એક જવાબ ાર મનરીક્ષક તરીકે આવા
જવાબ સામે પ્રશ્નાર્થય ઉભો ર્થાય છે .
કેન્ર

સરકાર

અને

રાજય

સરકાર

દ્વારા

મકહલાના સરુ ક્ષા સામે જયારે ઉચ્ચ સ્તરે પગલાં
લેવાતા હોય ત્યારે એક મકહલા આચાયયની સરુ ક્ષા સામે
પ્રશ્નાર્થય ઉભો ર્થાય છે માનમસક મવકૃતતા ધરવતો
મ

નીશ

મશક્ષક

શ્રી

એમ.એન.પઢીયાર

શાળાના

આચાયયને શૈક્ષચર્ક અને વહીવટી કામે અવરોધ ઉભો
કરી હાલે જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી સાર્થે મળી આચાયય
શ્રીમમતને પરે શાન કરે લ જેઓ દ્વારા કલેકટરશ્રીને,
ુ રાત માધ્યમમક મશક્ષર્ બોડય ના
પોલીસ સ્ટેશન અને ગજ
અધ્યક્ષશ્રીને લેચખતમાં ફરીયા

કરે લ છે જે બાબતે

ુ ી જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી સામે કોઇ
આજક ન સધ
પગલાં લેવામાં આવેલ નર્થી જે એક ગંભીર બાબત છે .
ુ રાત માધ્યમમક
શાળામાં સરકારશ્રી અને ગજ
ુ બ શૈક્ષચર્ક
મશક્ષર્ બોડય ના તમામ નીમતમનયમો મજ
કાયય અને વહીવટ ચાલે છે શાળામાં ઉચ્ચ મશક્ષર્ અને
ુ ી મસદ્વદ્વ મેળવેલ છે
રમત-ગમત ક્ષેત્રે રાજય કક્ષા સધ
તર્થા શાળાના આચાયયશ્રી દ્વારા ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭માં
બોડય ની પરીક્ષામાં મોટાપોંઢા સેન્ટર ખાતે મવમશષ્ટ
સ્ર્થળ સંચાલક તરીકે ફરજ બજાવેલ છે . અમારી
રજૂઆતો ધ્યાનમાં લઇ વધ ુ તક આપવા સાહેબને
મવનંતી.
તા.૨૬,૨૭/૦૪/૨૦૧૮ના
સમમમતના

ઠ્રાવ

ક્રમાંક:

રોજ

૨૭૪/૨૦૧૮

કારોબારી
સંસ્ર્થાના

પ્રમતમનમધ હાજર ન હોઇ હાલ બાબત પેન્ડીંગ રાખેલ
હતી.
બોડય ની
સમમમતમાં
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રજૂ

તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૮ની
કરતા

સમમમતમાં

ઠ્રાવ

કારોબારી
ક્રમાંક:22

૨૮૭/૨૦૧૮ અન્વયે જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી અને
તેઓએ બનાવેલ સભ્યોની ટીમ (ઇ.આઇ./એ.ઇ.આઇ)
ટીમ

શાળાન ુ

બનાવી

વહીવટ

તર્થા

શૈક્ષચર્ક

ઇન્સપેકશન કરવાન ંુ ઠ્રાવ્્.ુ અને શાળાની તપાસ
ુ ી મનર્યય કરવાન ંુ
અહેવાલ કારોબારી સમમમત સમક્ષ મક
ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ તેમજ શાળા મંડળને છે લ્લા ત્રર્
વર્યના પકરર્ામ પત્રકો રજૂ કરવા જર્ાવ્્.ુ
કારોબારી સમમમતના ઠ્રાવ અન્વયે શાળા
મંડળની તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રર્થી છે લ્લા ૩ વર્યના
પકરર્ામ પત્રકો રજૂ કરવા પત્ર પાઠ્વેલ જે શાળા
મંડળે તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રર્થી રજૂ કરે લ છે .
કારોબારી સમમમતના ઠ્રાવ અન્વયે જજલ્લા
મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

સાબરકાંઠ્ાને

તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ના

પત્રર્થી સ્ર્થળ તપાસ કરવા અને તેનો તપાસ અહેવાલ
ુ ીમાં મોકલી આપવા જર્ાવેલ
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ સધ
છે .
જજલ્લા
(સાબરકાંઠ્ા)
તપાસ

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

કહમતનગર

દ્વારા ઉકત બાબતે શાળાની રૂબરૂ સ્ર્થળ
કરી

તપાસ

અહેવાલ

તેમના

તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક: ૨૯૯૮૪ ર્થી આધારો
ુ બ છે .
સાર્થે રજૂ કરે લ છે જેન ંુ તારર્ નીચે મજ
અમો તર્થા અમારી ટીમે તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ ર્થી
તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮

રમ્યાન

શાળા

તર્થા

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી કચેરી અને સમગ્ર ઘટનામાં સામેલ
ુ પરછ તર્થા મનવે નો રે કડય આધારીત
વ્યકકતઓની પછ
મેળવતાં સંસ્ર્થાના આચાયયશ્રી તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ની
ધટના

રમ્યાન શાળામાં ગે રહાજર હતા તે હકીકત

ુ ાકાત
સાચી છે પરં ત ુ અમારી શાળા મલ

રમ્યાન તેઓ

ુ શ્રી વસંતભાઇ
તર્થા સંસ્ર્થાના સંચાલક મંડળના પ્રમખ
પટેલ હાજર હતા.
સમગ્ર મનવે નો અવલોકને લેતાં સંસ્ર્થાના
આચાયય તર્થા બન્ને સેવકોના મનવે નો શાળા તર્થા
સંચાલક મંડળ તરફી જર્ાય છે . જયારે શાળાના અન્ય
શૈક્ષચર્ક

સ્ટાફ,

સંઘના

હોદ્દે ારો

અને

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી કચેરીના મશક્ષર્ મનરીક્ષક તર્થા વગય ૨ના

સરકારી

માધ્યમમક

શાળાના

આચાયયશ્રીના

મનવે નો ઉપરર્થી ફચલત ર્થાય છે કે ખરે ખર શાળા
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ુ ાકાતે આવેલ અમધકારી
તપાસ સમયે આવેલ કે મલ
કમયચારી કે સંઘના હોદ્દે ારોને શાળામાં પ્રવેશ માટે
અટકાવેલ છે અને આ સમયે આચાયયશ્રીની હેત ુ
પ ૂવયકની

ગે રહાજરી

તેમજ

ુ શ્રીનો ગે ટ બંધ કરી
પ્રમખ

સંચાલક

મંડળના

ે વાનો આ ે શ, તેમની

સ ૂચના વગર ગે ટ નહી ખોલવાની સ ૂચના તેમજ
આવેલ

અમધકારી

અને

કમયચારીઓ

સાર્થેનો

ગે રવ્યાજબી વ્યવહાર સ્પષ્ટ જર્ાઇ આવે છે . અમારી
જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારી

કચેરી

વલસાડની

ુ ાકાત સમયે અમારી સમક્ષ
તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮ની મલ
રજૂ

ર્થયેલ તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૮ની મવડીયો રે કોડીંગ

જોતાં સ્પષ્ટ ર્થાય છે કે શાળા સંચાલક મંડળે ખરે ખર
આવેલ ટીમને શાળામાં પ્રવેશ આપતાં અટકાવેલ છે
ુ ૂવયક અવરોધ ઉભો
અને સરકારી કામમાં ખરે ખર હેતપ
કરે લ છે .
ુ
આ ઉપરાંત શાળાના સંચાલક મંડળના પ્રમખ
દ્વારા ઉપરોકત અમારી સક્ષમ રજૂ ર્થયેલ મનવે નો
ુ બ સરકારી ગાડીના ડ્રાઇવર સાર્થે કરે લ વ્યવહાર
મજ
પર્ પ્રર્થમ રષ્ટીએ ગે રવ્યાજબી જર્ાય છે . આમ
સમગ્ર ઘટનામાં પ્રર્થમ રષ્ટીએ ગે રવ્યાજબી જર્ાય છે
આમ સમગ્ર ઘટનામાં પ્રર્થમ રષ્ટીએ શાળના મશક્ષકને
શાળામાં ફરજ પર હાજર ન કરવા હાજર કરવા માટે
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી વલસાડના આ ે શન ંુ પાલન
ન કરવ ંુ અને ટીમ સાર્થે ગે રવતયણ ૂક કરે લ છે તેમ
સ્પષ્ટ ર્થાય છે અને સ રહું સંસ્ર્થા ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ
સંસ્ર્થા હોઇ સંસ્ર્થાએ જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી દ્વારા
અપાતી સ ૂચનાઓ અને આ ે શોન ંુ પાલન કરવાન ંુ રહે,
પરં ત ુ

સંસ્ર્થા

દ્વારા

પાલન

ર્થત ંુ

ન

હોય

તેવ ંુ

અવલોકનને જર્ાય છે .
આમ સમગ્ર બાબતોને ધ્યાને લેતા સંસ્ર્થા દ્વારા
અને સંચાલક મંડળ દ્વારા જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રીના
આ ે શન ંુ પાલન નહીં કરવા અને સરકારી કામે આવેલ
અમધકારી અને કમયચારીઓને

શાળાઓને શાળામાં

પ્રવેશ નહીં આપી સરકારી કામમાં મવક્ષેપ ઉભો કરે લ
છે .
ુ તીબેન વી.
તેમજ સંસ્ર્થાના આચાયયશ્રી હસમ
પટેલે મનવે ન પછી આપેલ મવશેર્ રજૂઆતમાં જજલ્લા
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મશક્ષર્ામધકારીશ્રી વલસાડએ કહયકરિંગ સમયે બપોરે ના
ુ ી ગોંધી રાખ્યા બાબતે
૧૨.૦૦ ર્થી ૧૭:૦૦ કલાક સધ
કરે લ રજૂઆતના સમર્થયનમાં કોઇ આધાર રજૂ કરે લ
નર્થી. જયારે તેમના પગાર બંધ કરવા તર્થા ગ્રાન્ટ
અટકાવવા જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી વલસાડના મનર્યય
ુ : મવચારર્ા કરવાની રહે તેવો અમારો
બાબતે પન
અચભપ્રાય છે .
આજની કારોબારી સમમમતમાં શાળા મંડળમાંર્થી
કોઈ હાજર રહ્યા ન હોવાર્થી હાલ બાબત પેન્ડીંગ
ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
રાખવાન ંુ સવાય નમ

AFAT S|DF\S o ૪૫૩/૨૦૧૮

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૫૩/૨૦૧૮

શ્રી સરસ્વતી કેળવર્ી મંડળ સંચાચલત ચબનસરકારી શ્રી સરસ્વતી કેળવર્ી મંડળ સંચાચલત ચબનસરકારી
ગ્રાન્ટેડ માધ્યમમક શાળા શ્રી સરસ્વતી મવનય મંક ર ગ્રાન્ટેડ માધ્યમમક શાળા શ્રી સરસ્વતી મવનય મંક ર
મ.ુ માખીયાળા

જજ.જુનાગઢની

બાબતનો મનર્યય કરવા બાબત.

નોંધર્ી

ર

કરવા મ.ુ માખીયાળા જજ.જુનાગઢની નોંધર્ી ર કરવા બાબતનો
મનર્યય કરવાની બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા
શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી ભીખાભાઈ છનાભાઈ
ુ શ્રી તર્થા જજ.મશઅ.શ્રી બી. એસ. કૈ લા
ગજેરા – પમખ
હાજર રહ્યા. તેઓને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવ્યા.
 જજલ્લા

જુનાગઢના

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

તા.__/૦૧/૨૦૧૮ના

પત્ર

ક્રમાંક:

ક-

૧/માધ્યમમક/નોંધર્ીર /૨૦૧૮/૨૭૪/૧૭૦

ર્થી

ચબનસરકારી

શ્રી

ગ્રાન્ટેડ

માધ્યમમક

શાળા

સરસ્વતી મવનય મંક ર માખીયાળા જજ.જુનાગઢમાં
ધો-૯નો અને ધો-૧૦નો એક માન્ય વગો હતા.
ુ તી ન હોવાને
પરં ત ુ શાળામાં મવદ્યાર્થીની સંખ્યા પર
કારર્ે શાળાના વગો જૂન-૨૦૧૭ ર્થી બંધ કરવાનો
મનર્યય લેવામાં આવતા શાળામાં એકપર્ માન્ય
વગો ન રહેતા સ રહું શાળાની નોંધર્ી ર
ુ ાની
મનયત નમન
 જજલ્લા

કરવા

રખાસ્ત ફોમય મોકલેલ છે .
જુનાગઢના

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:- ક-૧/માધ્યમમક
/નોંધર્ી/ર /૨૦૧૮/૨૬૯૨

ર્થી

૯૩

ર્થી

શ્રી

સરસ્વતી મવનય મંક ર માખીયાળાની નોંધર્ી ર
ન કરતા ધો-૯નો એક વગય ચાલ ુ રાખવાની મંજૂરી
આપવા જર્ાવેલ છે કે ધો-૮માં ૩૫ મવદ્યાર્થીઓ
અભ્યાસ કરે છે . જેની જૂન-૨૦૧૮ ર્થી મવદ્યાર્થી
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સંખ્યા જોતા ધો-૯નો એક વગય ચાલ ુ રાખવાની
સાર્થે

શાળા

નોંધર્ી

ચાલ ુ

રાખવા

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી જુનાગઢે ભલામર્ કરે લ છે .
 જજલ્લા

જુનાગઢના

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:-ક-૧/માધ્યમમક/
શાળા નોંધર્ી/૨૦૧૮/૩૦૦૫ ર્થી ધો-૯નો વગય
ચાલ ુ રાખવા ભલામર્ કરે લ છે .
 અત્રેની કચેરીના તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શામન/જૂન-૧૭/૬૨૪૪ ર્થી સ ર શાળાની
હાલની ક્સ્ર્થતીએ મવગતવાર અહેવાલ મોકલવા
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી જુનાગઢને જર્ાવેલ હત.ંુ
 જજલ્લા

જુનાગઢના

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:- ક-૧ /માધ્યમમક/
શાળા નોંધર્ી/૨૦૧૮-૧૯/૫૯૯૦ ર્થી જર્ાવેલ છે
કે હાલ ધો-૯માં ૩૧ મવદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે
જેમાં મોટાભાગની કન્યાઓ છે શાળાન ંુ મકાન
શાળા મંડળન ંુ પોતાન ંુ પ ૂરી સમુ વધાવાળુ

છે

મવદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની અને ગ્રામજનોના
અચભપ્રાયને ધ્યાનમાં લઇ ધો-૯ નો એક વગય ચાલ ુ
રાખવાની મંજૂરી આપવા તર્થા શાળાની નોંધર્ી
ર

ન કરવા જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી જુનાગઢને

ભલામર્ કરે લ છે .
 અત્રેની કચેરીના તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શામન/જૂન-૧૭/૧૦૫૮૨-૮૩ ર્થી જજલ્લા
મશક્ષર્ામધકારીશ્રી જુનાગઢને જર્ાવેલ છે . કે સ ર
ગ્રાન્ટેડ શાળાની નોંધર્ી ર
કારોબારીમાં

રજૂ

ર્થયેલ

કરવાની બાબત
ન

હોઇ

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી જુનાગઢની ભલામર્ના આધારે
આ ગ્રાન્ટેડ શાળાની નોંધર્ી ર

કરે લ નર્થી જેની

આગળની કાયયવાહી આપની કાયયવાહી આપની
કક્ષાએર્થી કરવા જર્ાવેલ છે .
 જજલ્લા

જુનાગઢે

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ના પત્રર્થી મશક્ષર્ મવભાગનમાં
અપીલ કરે લ છે .
ુ ાસમા (M.P) એ મશક્ષર્મંત્રીશ્રીને
 શ્રી રાજેશ ચડ
સ ર

શાળાનો

ધો-૯નો

વગય

ચાલ ુ

રાખવા

ભલામર્ કરે લ છે .
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મશક્ષર્ મવભાગના તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮ના પત્ર:બમશ/૧૧૧૮/૧૭૨૯/ગ અપીલ મંજૂર કરવા બાબત
જર્ાવેલ છે કે સરસ્વતી મવનય મંક ર-માખીયાળા
જજ.જુનાગઢ બાબતે સ્પષ્ટ અચભપ્રાય અને મવભાગના
તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના
ઇએમ/૧૮૦-છ

ની

ઠ્રાવ

ક્રમાંક:

જોગવાઇ

બમશ/૧૦૯૪/

ધ્યાને

લઇ

સત્વરે

કાયયવાહી પ ૂર્ય કરી અત્રે જાર્ કરવા તર્થા અત્રેની
કચેરીના તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ ના પત્રર્થી મવભાગના
ઉકત તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ ના ઠ્રાવની સ ૂચનાનું ઉલ્લન
ુ ાર
કરે લ હોઇ ક ન-૦૩માં સ્પષ્ટતા કરવા આજ્ઞાનસ
જર્ાવેલ છે .
જુનાગઢે

જજ.મશ.અ.શ્રી

જર્ાવેલ

છે

કે

શાળા

ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ માં નોંધર્ી ર કરવા ભલામાર્ કરે લ.
ુ ી
પરં ત ુ શાળાન ંુ મકાન શાળા મંડળન ંુ પોતાન ંુ પર
સમુ વધાવાળુ છે . શાળા ચાલ ુ રાખવા મવદ્યાર્થીઓ,
વાલીઓ અને ગ્રામજનોની અચભપ્રાયને ધ્યાનમાં રાખી
સ ર શાળાનો ધો-૯ નો એક વગય ચાલ ુ રાખવા ગ.ુ મા.
અને ઉ.મા.મશ.બોડય ને રજુઆત કરે લ હતી. હાલ ધો-૯

માં ૩૧ મવદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે . જેમાં મોટા
ભાગની કન્યાઓ છે . સ્ટાફ ફાજલ કરી બીજે ગોઠ્વર્ી
કરે લ છે .

ગ્રાન્ટેડ માધ્યમમક શાળાની નોંધર્ી ર

કરે લ ન

હોઈ શાળા મંડળની અને જજ.મશ.અ.શ્રી – જુનાગઢના
અચભપ્રાયના આધારે સ ર ગ્રાન્ટેડ માધ્યમમક શાળાની
નોંધર્ી ચાલ ુ રાખવામાં આવે છે . પરં ત ુ શાળાના ધો-૯
અને ૧૦ ના વગય બંધ ર્થયેલ હોઈ સરકારશ્રીના
તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના

ઠ્રાવ

ક્રમાંક:

બમશ/૧૦૯૪/

ુ બ શાળા શરૂ કરવાની કાયયવાહી
ઇએમ/૧૮૦-છ મજ
ુ તે
કરવાની રહેશે તેવ ંુ કારોબારી સમમમતમાં સવાય નમ

AFAT S|DF\S o ૪૫૪/૨૦૧૮
જય

પેડકાઈ માતા ચેરીટેબલ

તા.વાપી,

જજ.વલસાડ

સ ૂચચત

ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ

ઠ્રાવ S|DF\S o ૪૫૪/૨૦૧૮

ટ્રસ્ટ, મ.ુ બલીઠ્ા, જય
સંચાચલત

પેડકાઈ

માતા

ચેરીટેબલ

ટ્રસ્ટ,

મ.ુ બલીઠ્ા,

અર્થવય તા.વાપી, જજ.વલસાડ સ ૂચચત સંચાચલત અર્થવય પબ્લીક

પબ્લીક સ્કુ લ જુન-૨૦૧૮ ગ્રાન્ટ મવના ધો-૯, અંગ્રેજી સ્કુ લ જુન-૨૦૧૮ ગ્રાન્ટ મવના ધો-૯, અંગ્રેજી માધ્યમ
માધ્યમ તેમજ ધો-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ, અંગ્રેજી તેમજ ધો-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ, અંગ્રેજી માધ્યમ અને
માધ્યમ અને મવજ્ઞાન પ્રવાહ, અંગ્રેજી માધ્યમની કુ લ મવજ્ઞાન
ત્રર્ શાળાઓના મંજુરીપત્રો ર

કરવા બાબત.

પ્રવાહ,

અંગ્રેજી

શાળાઓના મંજુરીપત્રો ર

માધ્યમની

કુ લ

ત્રર્

કરવાની બાબત કારોબારી

સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી
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સંજીવ બોરસે – ટ્રસ્ટીશ્રી તર્થા શ્રી ગર્ેશ સોનવર્ે –
કારકુ ન, હાજર રહ્યા હતા. તેઓને રૂબરૂ સાંભળવામાં
આવ્યા.
જય પેડકાઈ માતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, મ.ુ બાલીઠ્ા,
તા.વાપી, જજ.વલસાડ સ ૂચચત સંચાચલત અર્થવય પબ્લીક
સ્કુ લ જુન-૨૦૧૮ ગ્રાન્ટ મવના ધો-૯, અંગ્રેજી માધ્યમ
તેમજ ધો-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ, અંગ્રેજી માધ્યમ અને
મવજ્ઞાન

પ્રવાહ,

અંગ્રેજી

શાળાઓના મંજુરીપત્રો ર

માધ્યમની

કુ લ

ત્રર્

કરવાની મવગતો નીચે

ુ બ છે .
મજ
- જુન-૨૦૧૮ ર્થી ધો-૯ અંગ્રેજી માધ્યમ ઓનલાઈન
એચ્પ્લકેશન નં.G/18/27 ને બોડય ની કારોબારી સમમમતને
તા.૧૫

અને

૩૦૮/૨૦૧૮

૧૬/૦૫/૨૦૧૮
અન્વયે

ના

ઠ્રાવ

અત્રેની

ક્રમાંક:
કચેરીના

તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૮ ના સં ભય પત્રર્થી કામચલાઉ મંજુરી
આપવામાં આવી હતી.
- જુન -૨૦૧૮ ર્થી ધો-૧૧ મવજ્ઞાન પ્રવાહ અંગ્રેજી
માધ્યમ

ઓનલાઈન

એચ્પ્લકેશન

નં.H/18/29

ને

બોડય ની કારોબારી સમમમત તા.૦૫, ૦૬/૦૬/૨૦૧૮ ના
ઠ્રાવ ક્રમાંક:૩૨૬/૨૦૧૮ અન્વયે તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮
ના પત્રર્થી કામચલાઉ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
-

જુન-૨૦૧૮

ધો-૧૧

સામાન્ય

પ્રવાહ

અંગ્રેજી

માધ્યમની ઓનલાઈન એચ્પ્લકેશન નં.H/18/69 ને
બોડય ની કારોબારી સમમમત તા.૦૫, ૦૬/૦૬/૨૦૧૮ ના
ઠ્રાવ ક્રમાંક:૩૨૬/૨૦૧૮ અન્વયે તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮
ના પત્રર્થી કામચલાઉ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
- ઉક્ત ધો-૯ ની અંગ્રેજી માધ્યમની માધ્યમમક શાળા
તેમજ ધો-૧૧ ની (મવ.પ્ર.) અંગ્રેજી માધ્યમ તેમજ ધો૧૧ (સા.પ્ર.) અંગ્રેજી મધ્યમની કામચલાઉ મંજૂરી પત્રો
ર

કરવા બાબતે શ્રી મહેન્ર એન. પટેલની રજુઆત

અન્વયે જજ.મશ.અ.શ્રી વલસાડને તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના
પત્રર્થી ઉક્ત ત્રર્ શાળાઓના સ્ર્થળ તપાસ અહેવાલ
અચભપ્રાય સહ ક ન-૧૦ માં મોકલી આપવા જર્ાવેલ.
- જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી વલસાડે તે ઉક્ત ત્રર્
શાળાઓનો સ્ર્થળ તપાસ અહેવાલ મળે લ ન હોવાર્થી
તા.૧૫/૦૧૦/૨૦૧૮ ના પત્રર્થી સ્મ ૃમતપત્ર પાઠ્વવામાં
આવેલ હતો.
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જજ.મશ.અ.શ્રી વલસાડે તેમાન તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮
ના પત્રર્થી શ્રી મહેન્ર એન. પટેલની અરજી અન્વયે
સ્ર્થળ તપાસ અહેવાલ અચભપ્રાય સહ મોકલી આપેલ
ુ બ છે .
છે . જેની મવગતો નીચે મજ
૧) મદ્દુ ા નં.૧ માં ધો-૯ અને ધો-૧૧ મવજ્ઞાન પ્રવાહ
અને સામાન્ય પ્રવાહ અંગ્રેજી માધ્યમની બોડય દ્વારા
કામચલાઉ મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે .
૨) શાળાના રમત-ગમતના મે ાનનો ૧૫ વર્યનો ભાડા
કરવામાં આવેલ છે .
૩) શાળા મકાનન ંુ સક્ષમ અમધકારી દ્વારા બી.્.ુ પી.
અને G+1 ન ંુ સ્ટેબીલીટી સટીફીકેટ આપેલ છે . પરં ત ુ
નકશામાં

ુ બન ંુ બાંધકામ પ ૂર્ય
શાય વેલ મંજૂરી મજ

ર્થયેલ નર્થી.
ઉપરોક્ત

અચભપ્રાય

સં ભે

આપની

કક્ષાએ

આગળની કાયયવાહી ર્થવા જર્ાવેલ છે .
ઉપરોક્ત જજ.મશ.અ.શ્રી અહેવાલને
જજ.મશ.અ.શ્રી

વલસાડ

ધ્યાને

અત્રેની

લઈ

કચેરીના

તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૮ તેમજ તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રર્થી
અર્થવય સ્કુ લના માચલકશ્રી સંજીવ બોરસે તર્થા શાળા
ુ ાળીને
મંડળને પ્લોટ ભાડે આપનારશ્રી ચેતન ભાનશ
ુ ાવા સાર્થે
તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ રૂબરૂ આધાર પર
બોડય ની કચેરીમાં ઉપક્સ્ર્થત રહેવા જર્ાવેલ.
- શાળા મંડળના તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રર્થી ફરીર્થી
મદ્દુ ત માગે લ.
ુ ત મવચારર્ાને અંતે
ઉક્ત મવગતોને ધ્યાને લઈ પખ્
ુ તે
શાળા ચાલ ુ રાખવાન ંુ કારોબારી સમમમતમાં સવાય નમ

AFAT S|DF\S o ૪૫૫/૨૦૧૮

ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૫૫/૨૦૧૮

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી સરુ ત તરફર્થી SSC/HSC જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

સરુ ત

તરફર્થી

SSC/HSC

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ
કરવા જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી સરુ ત તરફર્થી આ કરવા જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી સરુ ત તરફર્થી આ
સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ
છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ
રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય ર્થવા બાબત. (કુ લ ૪૬ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૪૬
શાળાઓ)

શાળાઓ)
- આ સાર્થે પત્રક-અ સામેલ છે .
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AFAT S|DF\S o ૪૫૬/૨૦૧૮
જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી
SSC/HSC
શાળાઓ

સરુ ે ન્રનગર

ઠ્રાવ

કરવા

સરુ ે ન્રનગર

તરફર્થી જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી SSC/HSC
બંધ

S|DF\S o ૪૫૬/૨૦૧૮

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી શાળાઓ

તરફર્થી

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી
બંધ

કરવા

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

સરુ ે ન્રનગર તરફર્થી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક સરુ ે ન્રનગર તરફર્થી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ
લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે શાળાઓ બંધ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા
કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય સંચાલક/મંડળને
મનર્યય ર્થવા બાબત. (કુ લ ૧૨ શાળાઓ)

AFAT S|DF\S o ૪૫૭/૨૦૧૮

રૂબરૂ

સાંભળીને

યોગ્ય

મનર્યય

કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૧૨ શાળાઓ)
- આ સાર્થે પત્રક-બ સામેલ છે .

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૫૭/૨૦૧૮

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી નમય ા તરફર્થી SSC/HSC જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી નમય ા તરફર્થી SSC/HSC
માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ
કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી નમય ા તરફર્થી આ કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી નમય ા તરફર્થી આ સાર્થે
સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે
છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ
રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય ર્થવા બાબત. (કુ લ ૧૯ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૧૯
શાળાઓ)

શાળાઓ)

AFAT S|DF\S o ૪૫૮/૨૦૧૮

- આ સાર્થે પત્રક-ક સામેલ છે .

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૫૮/૨૦૧૮

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી વડો રા તરફર્થી SSC/HSC જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી વડો રા તરફર્થી SSC/HSC
માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ
કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી વડો રા તરફર્થી આ કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી વડો રા તરફર્થી આ
સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ
છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ
રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય ર્થવા બાબત. (કુ લ ૦૨ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૦૨
શાળાઓ)

શાળાઓ)

AFAT S|DF\S o ૪૫૯/૨૦૧૮

- આ સાર્થે પત્રક-ડ સામેલ છે .

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૫૯/૨૦૧૮

એમશયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાચલત ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ એમશયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાચલત ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ
તેમજ ચબનઅન ુ ામનત શાળા એમશયા ઈંગ્લીશ સ્કુ લ, તેમજ ચબનઅન ુ ામનત શાળા એમશયા ઈંગ્લીશ સ્કુ લ,
અમ ાવા શાળા મવરૂદ્ધ ફરીયા ીશ્રી એન.. પી. શાહ
અમ ાવા શાળા મવરૂદ્ધ ફરીયા ીશ્રી એન.. પી. શાહ
અને જે. કે. ફળદુ દ્વારા મવમવધ ગે રરીમતઓ બાબતે
અને જે. કે. ફળદુ દ્વારા મવમવધ ગે રરીમતઓ બાબતે
મળે લ ફરીયા અન્વયે બોડય ની ગત કારોબારી સમમમત
તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ માં બાબત રજૂ કરતા ઠ્રાવ મળે લ ફરીયા અન્વયે બોડય ની ગત કારોબારી સમમમત
ક્રમાંક:૪૧૮/૨૦૧૮ અન્વયે જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮
અમ ાવા

ગ્રામ્ય

પાસેર્થી

મેળવીને અહેવાલ આવ્યા બા

મવગતવાર

માં

બાબત

રજૂ

કરતા

ઠ્રાવ

અહેવાલ ક્રમાંક:૪૧૮/૨૦૧૮ અન્વયે જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી
મનર્યય કરવા બાબત.
અમ ાવા
ગ્રામ્ય પાસેર્થી મવગતવાર અહેવાલ
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મેળવીને અહેવાલ આવ્યા બા

મનર્યય કરવાની

બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા મંડળના
પ્રમતમનમધશ્રી
અમ ાવા

હાજર

રહ્યા

ન

હતા.

જજ.મશ.અ.શ્રી

ગ્રામ્યના પ્રમતમનમધશ્રી એન. કે. પરમાર

હાજર રહ્યા હતા. તેમને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવ્યા.
બોડય ની
ઠ્રાવ

કારોબારી

ક્રમાંકઃ

સમમમતના

૪૧૮/૨૦૧૮

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી અમ ાવા

તા.૭/૯/૨૦૧૮ના
અન્વયે

જજલ્લા

ગ્રામ્ય પાસેર્થી અહેવાલ

મેળવવા જર્ાવેલ.
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી અમ ાવા

ગ્રામ્યના પત્ર

ક્રમાંકઃજજ.મશ.અ/અગ્રામવ/૨૦૧૮/૧૨૭૦૫, તા.૧૭/૯/૧૮
ર્થી સ ર અહેવાલ નીચેની મવગતે રજૂ કરવામાં
આવેલ છે .
આ શાળા અંગ્રેજી માધ્યમની ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ
શાળા હોઇ સમાજના મધ્યમ વગય ના લોકોના બાળકો
ભર્તા હોઇ સં્ક્ુ ત મશક્ષર્ મનયામકશ્રી, કમમશ્નરશ્રી
ુ રાત રાજ્ય, ગાંધીનગર દ્વારા
શાળાઓની કચેરી, ગજ
તા.૨૪/૪/૨૦૧૮,

તા.૧૫/૫/૨૦૧૮

તર્થા

ુ ાવર્ી રાખવામાં આવેલ
તા.૨૯/૫/૨૦૧૮ ના રોજ સન
હતી.

તા.૩૧/૫/૨૦૧૮ના

સં્ક્ુ ત

રોજ

મશક્ષર્

મનયામકશ્રી દ્વારા મનર્યય કરવામાં આવેલ કે એમશયા
ઈંગ્લીશ

સ્કુ લ

(ગ્રાન્ટ-ઈન-એઇડ),

ર્થલતેજ,

અમ ાવા માં ધોરર્-૧૧ મવજ્ઞાન પ્રવાહના વગો/વગય
ચાલ ુ રાખવા/રાખવો. આ મનર્યયના અસરકારક અમલ
માટે

ધોરર્-૧૧

વહેચર્ીની

મદ્દુ ત

મવજ્ઞાન
મવતી

પ્રવાહના
ગઇ

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી અમ ાવા

પ્રવેશ

ફોમય

હોવા

છતાં

ગ્રામ્ય દ્વારા મદ્દુ ત

ુ ી લંબાવાનો
તા.૨/૬/૨૦૧૮ ર્થી તા.૬/૬/૨૦૧૮ સધ
મનર્યય કરી શાળાને પ્રવેશ ફોમય વહેચવા જર્ાવેલ. આ
ુ ી
સમગ્ર પ્રકક્રયાની પાર શયકતા જળવાય તે હેતર્થ
અત્રેની કચેરીના શ્રીમમત રીટાબેન છાબરીયા શાળા
સમય

રમમયાન એમશયા ઈંગ્લીશ સ્કુ લ, ર્થલતેજ

અમ ાવા

ખાતે હાજર રહેવા તર્થા સમગ્ર પ્રકક્રયા

મશસ્તબદ્ધ વાતાવરર્માં પરુ ી કરવા તા.૧/૫/૨૦૧૮ના
રોજ

પત્ર

ક્રમાંકઃ

અગ્રામવ/એન.ઓ.સી/વ.ધ/૨૦૧૮/

૨૦૧૮/૬૯૦૬-૦૮ર્થી હુકમ કરે લ તર્થા સં્ક્ુ ત મશક્ષર્
મનયામકશ્રી હુકમમાં જર્ાવ્યા પ્રમાર્ે સ ર શાળાના બે
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મશક્ષકો શ્રી જે.કે.ફળદુ તર્થા શ્રી એન.પી.શાહ ધોરર્-૧૧
મવજ્ઞાન પ્રવાહની પ્રવેશ પ્રકક્રયાન ંુ અવલોકન કરી શકે
તેવી વ્યવસ્ર્થા પર્ કરે લ.
એમશયા
ધોરર્-૧૧

ઇગ્લીશ

મવજ્ઞાન

સ્કુ લ(ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ્ )માં

પ્રવાહમાં

પ્રવેશ

ફાળવવાના

હોવાર્થી વાલીઓને માકહતગાર કરવાની જવાબ ારી
શ્રી જે.કે.ફળદુ તર્થા શ્રી એન.પી.શાહને સોપવામાં
ુ ી
આવી હતી રસ્તે અવરજવર કરતાં લોકોના સધ
ુ ી જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી
માકહતી પહોચાડવાનો હેતર્થ
ુ નાનસ
ગ્રામ્યની સચ
ંુ ાર શ્રી જે.કે.ફળદુ તર્થા

અમ ાવા

શ્રી એન.પી.શાહ એક ફ્લેક્ષો બેનર તૈયાર કરાવ્્ ંુ હત ંુ
પરં ત ુ શાળાએ અસહકારભ્ું ુ વલર્
લગાવેલ

નહી.શ્રીમમત

તા.૨/૬/૨૦૧૮

ર્થી

ાખવી તે બેનર

રીટાબેન.એમ.છાબરીયા
ુ ી
સધ

તા.૬/૬/૨૦૧૮

પ્રવેશ

કાયયવાહી માટે હાજર રહેલ પરં ત ુ શાળા દ્વારા પ્રવેશ
ફોમયન ંુ મવતરર્

કરવાનો તેમજ પ્રવેશને

લગતી

કોઇપર્ પ્રકક્રયા માટે સહકાર આપેલ નર્થી. પ્રવેશ
મેળવવા માટે ઘર્ા વાલીઓ આવેલ અને જો ફોમયન ંુ
મવતરર્ કરવામાં આવ્્ ંુ હોય તો મવદ્યાર્થીઓ મળી
શક્યા હોત આમ ધોરર્-૧૧ના કોઇ મવજ્ઞાન પ્રવાહ
(ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ) મવભાગમાં મવદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ લેતા
નર્થી તેવી શાળાની રજુઆત અયોગ્ય છે શાળા પ્રવેશ
આપવા માગતી નર્થી તેવો પત્ર તા.૨/૬/૨૦૧૮નો
સામેલ છે .
શાળા દ્વારા તા.૧૨/૬/૨૦૧૮ના પત્રર્થી અત્રેની
કચેરીને જર્ાવેલ છે કે વર્ય-૨૦૧૮-૧૯ માટે ધોરર્૧૧ અને ૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહ(ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ્ ) મવભાગ
બંધ કરવામાં આવેલ છે .
ચબનઅન ુ ામનત શાળા એમશયા ઈંગ્લીશ સ્કુ લ,
ઉક્ત અહેવાલ અન્વયે જુન-

ર્થલતેજ, અમ ાવા
૨૦૦૧

ર્થી

ધોરર્-૧૧

મવજ્ઞાન

પ્રવાહ

માધ્યમની કરે લ કાયમી નોંધર્ી પત્ર ર

અંગ્રેજી

કરવા તેમજ

શાળા મંડળની તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૬ની રજુઆત અન્વયે
જુન-૨૦૧૬

ર્થી

ધોરર્-૧૨

સામાન્ય

ચબનઅન ંુ ામનત

વગય ને

ફાળવેલ

૦૨.૧૭૧(GB)

ફાળવેલ

હતો

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી
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અમ ાવા

ઇન્ડેક્ષ
જે

ર

મવજ્ઞાન
નંબરકરવા

ગ્રામ્યના ઉક્ત
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અહેવાલ અન્વયે સ ર બાબત કારોબારી સમક્ષ રજુ
કરે લ હતો.
આજની કારોબારી સમમમતમાં શાળા મંડળમાંર્થી
કોઈ હાજર રહ્યા ન હોવાર્થી હાલ બાબત પેન્ડીંગ
ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
રાખવાન ંુ સવાય નમ

AFAT S|DF\S o ૪૬૦/૨૦૧૮
જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી અમ ાવા

અમ ાવા

બંધ

કરવા

જજલ્લા

S|DF\S o ૪૬૦/૨૦૧૮

ગ્રામ્ય તરફર્થી જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી અમ ાવા

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી SSC/HSC

SSC/HSC
શાળાઓ

ઠ્રાવ

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી શાળાઓ

ગ્રામ્ય તરફર્થી

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી

બંધ

કરવા

જજલ્લા

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

ગ્રામ્ય તરફર્થી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ અમ ાવા ગ્રામ્ય તરફર્થી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ
ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે શાળાઓ બંધ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે શાળાઓ બંધ

કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય
મનર્યય ર્થવા બાબત. (કુ લ ૧૦ શાળાઓ)

મનર્યય કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૧૦ શાળાઓ)
- આ સાર્થે પત્રક-ઈ સામેલ છે .

AFAT S|DF\S o ૪૬૧/૨૦૧૮
જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

કચ્છ

તરફર્થી

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૬૧ /૨૦૧૮

SSC/HSC જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

કચ્છ

તરફર્થી

SSC/HSC

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ
કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી કચ્છ તરફર્થી આ સાર્થે કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી કચ્છ તરફર્થી આ સાર્થે
સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે

શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ
સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય ર્થવા બાબત. (કુ લ ૩૦ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૩૦
શાળાઓ)

શાળાઓ)

- આ સાર્થે પત્રક-એફ સામેલ છે .

AFAT S|DF\S o ૪૬૨/૨૦૧૮

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૬૨/૨૦૧૮

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી મોરબી

તરફર્થી SSC/HSC જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી મોરબી તરફર્થી SSC/HSC
માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ
કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી મોરબી તરફર્થી આ કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી મોરબી તરફર્થી આ
સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ
છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ
રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય ર્થવા બાબત. (કુ લ
૧૫શાળાઓ)

શાળાઓ)

AFAT S|DF\S o ૪૬૩/૨૦૧૮
જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી
SSC/HSC
શાળાઓ

સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૧૫

જામનગર

- આ સાર્થે પત્રક-જી સામેલ છે .

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૬૩/૨૦૧૮

તરફર્થી જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી જામનગર તરફર્થી SSC/HSC

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓ બંધ

બંધ

કરવા

જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી જામનગર તરફર્થી આ
જામનગર તરફર્થી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ
મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે શાળાઓ બંધ કરવા છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ
શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય કરવામાં આવ્યો. (કુ લ ૦૬
ર્થવા બાબત. (કુ લ ૦૬ શાળાઓ)

શાળાઓ)

આ સાર્થે પત્રક-એચ સામેલ છે .
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AFAT S|DF\S o ૪૬૪/૨૦૧૮
જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી
SSC/HSC

ે વભમુ મ

દ્વારકા

ઠ્રાવ

તરફર્થી જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી SSC/HSC

શાળાઓ બંધ કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

S|DF\S o ૪૬૪/૨૦૧૮
ે વભમુ મ

દ્વારકા

તરફર્થી

માચય ૨૦૧૮માં ઓછી સંખ્યા ધરાવતી

ે વભમુ મ શાળાઓ બંધ કરવા જજલ્લામશક્ષર્ામધકારીશ્રી

ે વભમુ મ

દ્વારકા તરફર્થી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ દ્વારકા તરફર્થી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ ચેક લીસ્ટ
મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે શાળાઓ બંધ કરવા મજ
ંુ બ ભલામર્ કરે લ છે જે શાળાઓ બંધ કરવા શાળા
શાળા સંચાલક/મંડળને રૂબરૂ સાંભળીને યોગ્ય મનર્યય સંચાલક/મંડળને
ર્થવા બાબત.(એક શાળા)

AFAT S|DF\S o ૪૬૫/૨૦૧૮

રૂબરૂ

સાંભળીને

યોગ્ય

મનર્યય

કરવામાં આવ્યો. (એક શાળા)
આ સાર્થે પત્રક-આઈ સામેલ છે .

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૬૫/૨૦૧૮

ુ ેશન & ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાચલત મવઠ્ઠલપ્રભ ુ એજ્્ક
ુ ેશન & ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાચલત
મવઠ્ઠલપ્રભ ુ એજ્્ક

એમ.કે.સ્કુ લ, પાટર્ જૂન-૨૦૧૮ ના બ લે જૂન- એમ.કે.સ્કુ લ, પાટર્ જૂન-૨૦૧૮ ના બ લે જૂન-૨૦૧૯
૨૦૧૯ ર્થી મકાન સ્ર્થળ ફેરફાર કરવા બાબત.
ર્થી મકાન સ્ર્થળ ફેરફાર કરવાની બાબત કારોબારી
સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા મંડળના પ્રમતમનમધશ્રી એમ.
કે. પટેલ – પ્રેમસડેન્ટ તર્થા સરોજબેન પટેલ –
જજ.મશ.અ.શ્રી પાટર્ના પ્રમતમનમધશ્રી હાજર રહ્યા હતા.
તેઓને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ ેશન & ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાચલત
મવઠ્ઠલપ્રભ ુ એજ્્ક
એમ.કે.સ્કુ લ, પાટર્ની મકાન સ્ર્થળ ફેરફાર બાબતે
તા.૧૬/૨/૨૦૧૮ કારોબારી સમમમતની તા.૧૬/૨/૨૦૧૮
ઠ્રાવ ક્રમાંક:૨૩૨/૨૦૧૮ર્થી હાલ આ જગ્યાએ શાળા
ચાલ ુ રાખવાન ંુ ઠ્રાવ્્ ંુ જુન-૨૦૧૮ર્થી મ ૂળ જગ્યાએ
(માતરવાડી) સ્ર્થળ ફેરફાર કરવાનો રહેશે. મનયત ફી
હાલ

ભરવાની

રહેશે,તેમ

કારોબારી

સમમમતમાં

ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્ ુ હત.ંુ
સવાય નમ
સ ર શાળા મંડળના તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ના
પત્રર્થી

જુન-૨૦૧૮ર્થી

એમ.કે.સ્કુ લ

મ ૂળ

જગ્યાએ

જવાનો ઠ્રાવ હકીકતમાં મારી કારોબારીમાં હાજરી
હતી અને જુન-૨૦૧૯ ર્થી ટ્રાન્સફર કરવાની હતી. જે
કારોબારીમાં મારી હાજરીમાં ર્થયેલ મનર્યય બા
બા

બોડય

બોડય દ્વારા પાછળર્થી મનસ્વી રીતે મનર્યય બ લેલ

અને પછી ૨૦૧૮ કરે લ છે .જે બાબત યોગ્ય નર્થી આ
બાબતનો પત્ર પર્ અમોએ પ્રાર્થમમક મશક્ષર્ બોડય ના
ુ ધ
ુ ાસો કરે લ છે . જેર્થી જુનઅનસ
ં ાનીત પત્ર ર્થી ખલ
૨૦૧૮ ર્થી સ્ર્થળ ફેરફારને વર્ય-૨૦૧૮માં ટ્રાન્સફર
કરવાના બોડય ના મનર્યય ને પાછળર્થી ઠ્રાવમાં ચેડા
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ર્થયેલ છે , આમ ઠ્રાવમાં ફેરફાર કરવો એ બોડય ના
ુ બ ગન
ુ ાને
કારોબારી સભ્યો/સત્તાધીશો સામે CRPC મજ
પાત્ર છે . જેની ગંભાર નોંધ લેશો.
બી. સર ાર પટેલ કોમ્પ્લેક્ષમાં એમ.કે. સ્કુ લ
ચાલે છે જેની માન્યતા વર્ય-૨૦૦૨ર્થી છે અને હાલમાં
ચાલ ુ છે , જય અંબે સ્કુ લ, નામની કોઇ સ્કુ લ બી
સર ાર પટેલ કોમ્પ્લેક્ષમાં ચાલતી નર્થી, જેની નોંધ
લેશો, હોકડિંગ લગાવવાર્થી જે તે સ્કુ લને માન્યતા કે
કોઇ પર્ પ્રકારની કાય ે સરતા પ્રાપ્ત ર્થતી નર્થી, જેની
ગંભીર નોંધ લેશો.
શાળા

મંડળની

રૂબરૂ

રજૂઆત

ુ બ
મજ

સ ર

શાળાનો સ્ર્થળ ફેરફાર શકય તેટલો વહેલો કરવા
ુ ત
સવાય નમ
ં ે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ

AFAT S|DF\S o ૪૬૬/૨૦૧૮

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૬૬/૨૦૧૮

ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મશક્ષર્ ગજ
ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મશક્ષર્
ગજ
બોડય ,

ગાંધીનગરની

કચેરી

ખાતે

અલ્ટ્રા

મોડનય બોડય , ગાંધીનગરની કચેરી ખાતે અલ્ટ્રા મોડનય એજન્સી

એજન્સી દ્વારા આઉટસોસયર્થી ફરજ બજાવતા કુ લ – દ્વારા
૬૩ કમયચારીઓના મહેનતાર્ા વધારવા બાબત.

આઉટસોસયર્થી

કમયચારીઓના

ફરજ બજાવતા કુ લ

મહેનતાર્ા

વધારવાની

–

૬૩

બાબત

કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા ગ.ુ મા. અને ઉ.મા.મશ.
બોડય ગાંધીનગરની કચેરી ખાતે અલ્ટ્રા મોડનય એજન્સી
દ્વારા આઉટસોસયર્થી ફરજ બજાવતા કુ લ-૪૩, વડો રા
કચેરી કુ લ-૫ અને જુ ા જુ ા જજલ્લામાં કુ લ-૧૫
કમયચારીઓના તેઓની સંતોર્કારક કામગીરી અને
કેટેગરી પ્રમાર્ે તેઓને ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ ર્થી GIL ના
ુ બના કોષ્ટક પ્રમાર્ે
રે ટનો આધાર લઈને નીચે મજ
ુ વણ ંુ માન.અધ્યક્ષશ્રીની તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ની નોંધ
ચક
પરની મંજુરી મળે લ છે .
ક્રમ કે ટેગરી

જુનો ચુકવવામાં આવતો નવા પ્રમાર્ે ચુકવવાનો
પગાર
સંખ્યા પગાર

રકમ

ર્થતો પગાર
સંખ્યા પગાર

રકમ

૧.

ક્લાકય

૧૦ ૯૧૮૮ ૯૧૮૮૦

૧૦

૧૨૫૦૦ ૧૨૫૦૦૦

૨.

કોમ્પ્્ુટર

૪૮ ૮૩૮૮ ૪૦૨૬૨૪ ૪૮

૧૦૭૦૦ ૫૧૩૬૦૦

ડ્રાઈવર

૫

૮૩૮૮ ૪૧૯૪૦

કુ લ

૬૩

ઓપરે ટર
કમ(ઓફીસ
આમસસ્ટન્ટ
૩.
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ઉપરોક્ત બાબતે કારોબારી સમમમતએ ઓક્ટોબર૨૦૧૮

AFAT S|DF\S o ૪૬૭/૨૦૧૮

ર્થી

અમલી

ર્થાય

તે

રીતે

મહેનતાર્ા

ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
વધારવાન ંુ સવાય નમ

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૬૭/૨૦૧૮

ઈ-ટેન્ડર નં. ૨૦/૨૦૧૮ મવમવધ પ્રકારનાં ફોમ્સય, ઈ-ટેન્ડર નં. ૨૦/૨૦૧૮ મવમવધ પ્રકારનાં ફોમ્સય,
પક્ુ સ્તકાઓ તર્થા મેગેઝીનના મરુ ર્ કામ અંગે ન ંુ ટેન્ડર પક્ુ સ્તકાઓ તર્થા મેગેઝીનના મરુ ર્ કામ અંગે ન ંુ ટેન્ડર
આખરી કરવા બાબત.
આખરી કરવાની બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ
કરે લ.
ઇ - ટેન્ડર નંબર : ૨૦ / ૨૦૧૮ મવમવધ પ્રકારનાં
ફોમ્સય, પક્ુ સ્તકાઓ તર્થા મેગેઝીનના મરુ ર્ કામ અંગે ના
ટેન્ડરમાં મનયત સમયમયાય ામાં નીચે

શાય વેલ બીડરો

દ્વારા બીડ ભરવામાં આવેલ હતા.
1. સાકહત્ય મરુ ર્ાલય, અમ ાવા
2. કેમપટલ ઓફસેટ, ગાંધીનગર
3. મીરર ઇમેજ, ગાંધીનગર
ુ રાત ઓફસેટ પ્રા.લી, અમ ાવા
4. ગજ
5. પ ૂચર્િમા મપ્રન્ટીંગ પ્રેસ, ગાંધીનગર
ુ શન કમીટીની બેઠ્ક
ટેન્ડર ઓપનીંગ કમ ઇવેલ્્એ
આજ તા.૭/૯/૨૦૧૮ના રોજ ૧૧.૦૦કલાકે મળે લ હતી.
જેમાં નીચેના બીડર હાજર રહેલ હતા.
1. સાકહત્ય મરુ ર્ાલય, અમ ાવા
2. કેમપટલ ઓફસેટ, ગાંધીનગર
ઉક્ત તમામ બીડરો દ્વારા મનયત કરે લ EMD
તર્થા ટેન્ડર ફીના ડી.ડી રજુ કરે લ હોઇ

તેઓના

ટેકનીકલ બીડ ખોલવામાં આવ્યા તર્થા ટેન્ડરની શરતો
પ્રમાર્ે

સ્તાવેજોની ચકાસર્ી કરવામાં આવી.

1. સાકહત્ય મરુ ર્ાલય, અમ ાવા
ચબડર દ્વારા ટેન્ડરમાં માંગેલ તમામ

સ્તાવેજો રજુ

કરે લ હોઇ ટેક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ ર્થાય છે .
2. કેમપટલ ઓફસેટ, ગાંધીનગર
ચબડર દ્વારા ટેન્ડરમાં માંગેલ તમામ

સ્તાવેજો રજુ

કરે લ હોઇ ટેક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ ર્થાય છે .
3. મીરર ઇમેજ, ગાંધીનગર
ચબડર દ્વારા ટેન્ડરમાં માંગેલ તમામ

સ્તાવેજો રજુ

કરે લ હોઇ ટેક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ ર્થાય છે .
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ુ રાત ઓફસેટ પ્રા.લી, અમ ાવા
4. ગજ
ચબડર દ્વારા ટેન્ડરમાં માંગેલ

સ્તાવેજમાં List of

machinery of printing & binding માં Electric
Generator Machines નો ઉલ્લેખ કરે લ ન હોઇ
ટેક્નીકલ બીડમાં ડીસક્વૉલીફાઇડ ર્થાય છે .
5. પ ૂચર્િમા મપ્રન્ટીંગ પ્રેસ, ગાંધીનગર
ચબડર દ્વારા ટેન્ડરમાં માંગેલ






સ્તાવેજો પ ૂર્ય રીતે

રજુ કરે લ નર્થી.

એનેક્ષર-એ પર કોઇપર્ વ્યક્ક્તની સહી

કરે લ નર્થી.
નર્થી.

એનેક્ષર-બી

(મશીનરી

લીસ્ટ)

સામેલ

છે લ્લાં બે વર્યની ઓડીટર બેલેન્સ શીટના

ુ ેલ છે .
બ લે એક જ વર્યની મક

ુ બન ુ પ્રમાર્પત્ર
ટેન્ડર ક્લોઝ 12 (A) મજ

સામેલ નર્થી.

ુ ી હોઈ તેઓને
ઉપરોક્ત જર્ાવેલ માકહતી અધર

ટેક્નીકલ બીડમાં ડીસક્વૉલીફાઇડ કરવામાં આવે છે .
આમ ઉપરોક્ત પૈકી ક્રમાંક : ૪ અને ૫
ુ રાત ઓફસેટ પ્રા.લી, અમ ાવા
ગજ
મપ્રન્ટીંગ

પ્રેસ,

ડીસક્વૉલીફાઇડ
અમ ાવા

ગાંધીનગર
ર્થાય

છે .

અને પ ૂચર્િમા

ટેક્નીકલ
સાકહત્ય

બીડમાં
મરુ ર્ાલય

દ્વારા કેમપટલ ઓફસેટ ગાંધીનગર પાસે

ટેન્ડરની શરત નં-૯માં જર્ાવ્યા પ્રમાર્ે 8.26” X
11.7” / 210mm X 297mm (A4 size) માં ચાર કલરમાં
છાપકામ ર્થઇ શકે તેવી વેબ મશીનરી નર્થી તેવો
વાંધો લેવામાં આવેલ હતો. આ બાબતે કેમપટલ
ઓફસેટ દ્વારા તેઓના મશીનમાં A4માં મપ્રન્ટીંગ ર્થઇ
શકે છે તેમ જર્ાવેલ છે અને સાકહત્ય મરુ ર્ાલયનો
વાંધો ગ્રાહ્ય રાખવા પાત્ર નર્થી. તેમ જર્ાવેલ કમમકટએ
ટેક્નીકલ વ્યક્ક્ત દ્વારા આ બાબતની ચકાસર્ી કરી
કોમશીયલ બીડ ખોલવાન ુ નક્કી કરવામાં આવ્્.ુ
તેમજ તે મસવાય હાલમાં નીચે જર્ાવેલ બીડરો
ટેક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ ર્થાય છે .
1. સાકહત્ય મરુ ર્ાલય, અમ ાવા
2. કેમપટલ ઓફસેટ, ગાંધીનગર
3. મીરર ઇમેજ, ગાંધીનગર
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ુ નાત્મક પત્રક પાના નં.૨૧ ર્થી ૮૭ પર
તલ
ુ નાત્મક પત્રક જોતાં કેમપટલ ઓફસેટ,
સામેલ છે . તલ
ગાંધીનગર L-1 આવેલ છે .
ઉપરોક્ત બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા
ઠ્રાવ ક્રમાંક: ૨૯/૨૦૧૮ ર્થી નાર્ાં સમમમતએ ટેન્ડર
ુ તે મંજુર કરવાન ંુ કારોબારી
મંજૂર કરે લ. તે સવાય નમ
સમમમતમાં ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
ુ રાત સરકાર ઉદ્યોગ અને ખાર્ મવભાગનો
ગજ
ઠ્રાવ

ક્રમાંક:

એસપીઓ-૧૦૨૦૧૫-૬૯૧૦૯૩-ચ,

તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ર્થી સરકારી મવભાગો, બોડય વગે રેમાં
ર્થતી ખરી ી ફરજીયાતપર્ે ગવયમેન્ટ ઈ-માકે ટ પ્લેસ
(જી.ઈ.એમ.) પોટય લ મારફત કરવા અંગે ઠ્રાવ ર્થયેલ
છે . જે બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરવામાં આવી.
ુ તે ઉપરોક્ત ઠ્રાવ મજ
ુ બ
કારોબારી સમમમતએ સવાય નમ
કાયયવાહી કરવાન ંુ ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ

માન.અધ્યક્ષશ્રી સ્ર્થાનેર્થી રજુ ર્થયેલ બાબત.

AFAT S|DF\S o ૪૬૮/૨૦૧૮

ઠ્રાવ

S|DF\S o ૪૬૮/૨૦૧૮

જુન.૨૦૧૮ની નવી માધ્યમમક શાળા તપોવન સેવા જુન.૨૦૧૮ની નવી માધ્યમમક શાળા તપોવન સેવા
ટ્રસ્ટ,
મ.ુ મોટીમોરી,
તા.મેઘરજ,
જજ.અરવલ્લી ટ્રસ્ટ, મ.ુ મોટીમોરી, તા.મેઘરજ, જજ.અરવલ્લી સંચાચલત
સંચાચલત ઈડન ઇન્ટરનેશનલ સેકન્ડરી સ્કુ લ, ઈડન ઇન્ટરનેશનલ સેકન્ડરી સ્કુ લ, મ.ુ મેઘરજ,
મ.ુ મેઘરજ, જજ.અરવલ્લીની નવી માધ્યમમક શાળાની જજ.અરવલ્લીની નવી માધ્યમમક શાળાની મંજુરી
મંજુરી બાબત.

બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરતા શાળા મંડળના
પ્રમતમનમધશ્રી સોલંકી યોગીરાજમસિંહ – ચેરમેન અને

જજ.મશ.અ.શ્રી અરવલ્લી પ્રમતમનમધશ્રી એમ. એસ. ખાંટ

હાજર રહ્યા હતા. તેઓને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવ્યા.
જુન.૨૦૧૮ની નવી માધ્યમમક શાળા તપોવન
સેવા ટ્રસ્ટ, મ.ુ મોટીમોરી, તા.મેઘરજ, જજ.અરવલ્લી

સંચાચલત ઇડન ઇન્ટરનેશનલ સેકન્ડરી સ્કુ લ,
મ.ુ મેઘરજ, જજ.અરવલ્લીને અંગ્રેજી માધ્યમ બોડય ના
તા.૧૯/૬/૨૦૧૮ના
પત્રર્થી
કામચલાઉ
મંજુરી
આપવામાં આવેલ હતી. બોડય ના સભ્યશ્રી પ્રમવર્ભાઇ
કાછડીયાની
ફરીયા

તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮ની

ચાર

સ્કુ લની

કરે લ તે માની સ ર શાળાની મે ાન વગર

અને કોમશીયલ કોમ્પલેક્ષમાં ચાલે છે . તેવી ફરીયા

કરતા અત્રેની કચેરીના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ના પત્રર્થી

જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી અરવલ્લીને સ ર શાળાની
ચકાસર્ી કરી સ્ર્થળ તપાસ અહેવાલ મોકલી આપવા
જર્ાવેલ.
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જજલ્લા

અરવલ્લીના
તા.૫/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રર્થી નીચે પ્રમાર્ે અહેવાલ રજુ
કરે લ

છે .

મશક્ષર્ામધકારીશ્રી

સ ર

શાળાની

મ.મશ.મન.

દ્વારા

તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ જેમાં મ.મશ.મન.ના અહેવાલ
જોતા તપોવન ટ્રસ્ટ સંચાચલત ઇડન ઇન્ટરનેશનલ
સેકન્ડરી સ્કુ લ, મેઘરજમાં શાળાન ંુ મે ાન ઉપલબ્ધ છે

તેમજ કોમશીયલ કોમ્પલેક્ષમાં શાળા ભાડા કરાર
આધાકરત ચાલે છે પરં ત ુ હવા ઉજાસવાળું અને પ ૂરતી
સમુ વધાઓ વાળું છે શાળામાં લાઇટ ,પાર્ી, સેનીટેશન,
રમત ગમતન ંુ મે ાન વગે રે તમામ પ્રકારની ભૌમતક
સમુ વધાઓ ઉપલબ્ધ છે .

ઉક્ત ચચાય મવચારર્ાને અંતે કારોબારી સમમમતએ
ુ : આધાર સહ
જજલ્લા મશક્ષર્ામધકારીશ્રી અરવલ્લીને પન
સ્ર્થળ

AFAT S|DF\S o ૪૬૯/૨૦૧૮

તપાસ

કરી

અહેવાલ
ુ તે ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ
સવાય નમ

ઠ્રાવ

મોકલી

આપવાન ંુ

S|DF\S o ૪૬૯/૨૦૧૮

GIPL મારફતે FMS કરાર વધ ુ ૧ માટે વધારવા GIPL મારફતે FMS કરાર વધ ુ ૧ માટે વધારવાની
બાબત.
બાબત કારોબારી સમમમતમાં રજુ કરવામાં આવી.
તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ર્થી કરાર પ ૂર્ય ર્થતા GIPL દ્વારા
એક વર્ય માટે કરાર રીન્્ ુ કરવાની રખાસ્ત રજુ

કરે લ છે . હાલ રૂ.૪૯,૩૩૫/- (Per month) + Sevice
ુ તે FMS
tax મળે છે . કારોબારી સમમમતએ સવાય નમ
કરાર

વધ ુ

એક

વર્ય

માટે

તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૮

રૂ.૪૯,૩૩૫/- (Per month) + Sevice tax ઉપરાંત
૧૦ % વધારા સાર્થે મંજૂર કરવાન ંુ ઠ્રાવવામાં આવ્્.ંુ

(ડી. એસ. પટેલ)

;lRJ4
U]HZFT DFwIlDS VG[
prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4
UF\WLGUZ
S|DF\SqDpDXAqશા.નિ.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
- અધ્યક્ષશ્રી, ગુ.મા. અિે ઉ.મા.નશ. બોર્ડ, ગાાંધીિગર.
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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.નિ.cc XFBFG[ HF6 SZJF ;FZ]P
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