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[ TFP૨૮ અને
ુ વારના રોજ ૧૧ o ૦૦ S,FS[ AM0"GF માન. અધ્યક્ષશ્રીના અધ્યક્ષ 5N[ D/[,
૩૦/૦૧/૨૦૧૯, સોમવાર અને �ધ
SFZMAFZL ;lDlTGL એકત્રીસમી A[9SGL કાયર્વાહ�ની GM\WP
A[9SDF\ GLR[ H6FJ[, ;eIzL q VlWSFZLzLVM p5l:YT q VGp5l:YT ZCIF CTFP
તા.૨૮/૦૧/૨૦૧

તા.૩૦/૦૧/૨૦૧

૯

૯

p5l:YT

p5l:YT

-------

-------

;eIzL

VGp5l:YT

VGp5l:YT

શ્રી જયપ્રકાશ પી. પટ�લ

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

શ્રી ભરતભાઈ એમ. ચૌધર�

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

ુ સાદ એ. પટ�લ
શ્રી ભા�પ્ર

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

શ્રી પ્રિવણિસ�હ આર. સોલંક�

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

શ્રી રિસકભાઈ આઈ. હરણીયા

;eIzL

p5l:YT

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

p5l:YT
p5l:YT

;eIzL

p5l:YT

p5l:YT

૧૨.

શ્રી ડ�.એસ. પટ�લ

p5l:YT

p5l:YT

S|D
૧.

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

૪.
૫.
૬.

૭.
૮.

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

--------

૨.
૩.

CMN'M

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

સભ્ય સ�ચવશ્રી

U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4
UF\WLGUZ

AFAT S|DF\S o ૪૯૫/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૪૯૫/૨૦૧૯

તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ મળે લ કારોબાર� સિમિતની તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ મળે લ કારોબાર� સિમિતની
ત્રીસમી બેઠકની કાયર્વાહ� ન�ધ મં�ૂર કરવા બાબત.

ત્રીસમી બેઠકની કાયર્વાહ� ન�ધ મં�ૂર કરવામાં આવી.

AFAT S|DF\S o ૪૯૬/૨૦૧૯
�જલી

ુ �શન
એ��ક

એિશયા

�ગ્લીશ

�જ.ગાંધીનગરની

ટ્રસ્ટ,

સ્�ુ લ,

અમદાવાદ

ઠરાવ S|DF\S o ૪૯૬/૨૦૧૯
સંચા�લત �જલી એ��ક
ુ �શન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ સંચા�લત એિશયા

તા.કલોલ, �ગ્લીશ સ્�ુ લ, �.ુ બોર�સણા, તા.કલોલ, �જ.ગાંધીનગરની
ગ્રાન્ટ િવનાની �ુન-૨૦૧૬ થી ગ્રાન્ટ િવનાની (આઈ.ડ�. ક્રમાંક:

�.ુ બોર�સણા,

�ુન-૨૦૧૬

થી

(આઈ.ડ�. ક્રમાંક: G/16/263) ધો-૯, �ગ્રે� માધ્યમનો

G/16/263) ધો-૯, �ગ્રે� માધ્યમનો કામચલાઉ ન�ધણી

કરાવી લેવાનો પત્ર (મં�ૂર� પત્ર) રદ કરવાની બાબત
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કામચલાઉ ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર (મં�ૂર� પત્ર) કારોબાર�
રદ કરવા બાબત.

ર�ુ

સિમિતમાં

કરતા

શાળા

મંડળના

ુ �શ પટ�લ – ક્લાકર્ અને �જ.િશ.અ.શ્રીના
પ્રિતિનિધશ્રી �ક
પ્રિતિનિધશ્રી બી. બી. ગઢવી – ઈ.આઈ. હાજર રહ્યા
હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.

ુ �શન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ સંચા�લત
�જલી એ��ક

એિશયા

�ગ્લીશ

�જ.ગાંધીનગરની

સ્�ુ લ,

�.ુ બોર�સણા,

�ુન-૨૦૧૬

થી

ગ્રાન્ટ

તા.કલોલ,
િવનાની

(આઈ.ડ�. ક્રમાંક: G/16/263) ધો-૯, �ગ્રે� માધ્યમનો

કામચલાઉ ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર (મં�ૂર� પત્ર) રદ
ુ બ છે .
કરવા બાબતની િવગતો નીચે �જ
v

બોડર્ ની તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ અને તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૬

ની કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાંક:૩૨૦/૨૦૧૬
અન્વયે અત્રેની કચેર�ના તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૬ ના

સંદભર્ પત્રથી ન�ધણી કરાવી લેવાના આધારો �દન૩૦ માં �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે પ્રમા�ણત
કરાવી ર�ુ કરવા જણાવેલ હ�.ંુ

v

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૭

ના

ગાંધીનગર�

સંદભર્

પત્રથી

તેમના

નીચેના

કારણોસર ઉક્ત શાળાની ન�ધણી �ગે ભલામણ
કરવામાં આવતી નથી. તેમ જણાવેલ.

(1) શાળામાં CCTV ક�મેરાની �િુ વધા નથી.

(2) શાળામાં િવદ્યાથ� સંખ્યા નથી તથા સ્ટાફની િનમ�ક
ંૂ
થયેલ નથી.

(3) શાળામાં ફાયર સેફ્ટ�ની �િુ વધા નથી.
v

બોડર્ ની તા.૧૯, ૨૦, ૨૪, ૨૫, ૨૬/૦૪/૨૦૧૮ની
કારોબાર�

સિમિતમાં

�જ.િશ.અ.શ્રીના

શાળાની

ન�ધણી ન કરવાના કારણો તેમજ અ�ભપ્રાય ને

ધ્યાને લઈ બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા

કા.સ.ના ઠરાવ ક્રમાંક:૪૪/૨૦૧૭ અન્વયે કા.સ.એ
ફાયર સેફ્ટ� અને CCTV ક�મેરા વસાવવાની શરતે

કાયમી ન�ધણી માટ� ભલામણ છે તેવો િનણર્ય
કરવામાં આવેલ.

v

ઉક્ત કા.સ. ના ઠરાવ અન્વયે અત્રેની કચેર�ના
તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૭

ના

પત્ર

મઉમશબ/શાિન/�ુન.૧૬/૧૮૭૪/૭૫

ના

ક્રમાંક:
સંદભર્

પત્રથી શાળા મંડળ તેમજ �જ.િશ.અ.શ્રીને પત્ર

પાઠવી સદર માધ્યિમક શાળાને ન�ધણી કરાવી
લેવા � ૂતર્તા કરવા જણાવેલ.

v

શાળા મંડળે જ�ર� � ૂતર્તાના આધારો ર�ુ ન કરતા
શાળા

મંડળ

તેમજ

�જ.િશ.અ.શ્રી

ગાંધીનગરને

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ના પત્રથી શાળાની ન�ધણી �ગે

વેર�ફ�ક�શન બાબતે મંડળ દ્વારા મોકલેલ આધારો

તેમજ ચેકલીસ્ટની િવગતો સાથે બોડર્ ની કચેર�માં
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હાજર રહ�વા જણાવેલ.

�જ.િશ.અ.શ્રી ગાંધીનગરના તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ના

v

પત્ર

ક્રમાંક:ગધન/ઘ.૧/ન�ધણી

રદ/૨૦૧૮-

ુ બના
૧૯/૬૩૭૦/૭૧ ના સંદભર્ પત્રથી નીચે �જ

કારણો સહ ઉક્ત માધ્યિમક શાળાની કામચલાઉ
ન�ધણી/મં�ૂર� પત્ર રદ કરવા ભલામણ કર� લ છે .

શાળા મંડળના તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮ ના સંદભર્ પત્રથી

v

�જ.િશ.અ.શ્રી ગાંધીનગર� , શાળાને �ુન-૨૦૧૬ થી

મં�ૂર� આપેલ છે . પરં � ુ હાલમાં માધ્યિમક (ધો-૯)

માં કોઈપણ િવદ્યાથ� સંખ્યા ન હોવાથી આપેલ
મં�ૂર� પત્ર રદ કરવા દરખાસ્ત કર� લ છે .

શાળા

v

મંડળની

ઉક્ત

ર�ુઆતને

ધ્યાને

લઈ

�જ.િશ.અ.શ્રીએ શાળામાં ધો-૯ માં િવદ્યાથ� સંખ્યા ન
મળવાથી માધ્યિમક િવભાગ (ધો-૯ – �ગ્રે�

માધ્યમ)ની કામચલાઉ ન�ધણી (મં�ૂર� પત્ર) રદ
કરવા ભલામણ કર� લ છે .

ઉક્ત �જ.િશ.અ.શ્રીના અહ�વાલના આધાર� સદર

શાળાની ધો-૯, �ગ્રે� માધ્યમની કામચલાઉ મં�ૂર�
પત્ર

રદ

કરવા� ંુ કારોબાર�

સિમિતમાં

ુ તે
સવાર્ �મ

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ 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 ૪૯૭/૨૦૧૯
સપ્તક

ુ �શન
એ��ક

ટ્રસ્ટ,

મોડાસા,

ઠરાવ S|DF\S o ૪૯૭/૨૦૧૯

ુ �શન ટ્રસ્ટ, મોડાસા, �જ.અરવલ્લી સંચા�લત
�જ.અરવલ્લી સપ્તક એ��ક

ુ �શન ઇન્સ્ટ�ટ�ટ
ુ , ખલીક�ર
ુ , �જિનયસ એ��ક
ુ �શન ઈન્સ્ટ�ટ�ટ
ુ , ખલીક�ર
ુ , મોડાસા,
સંચા�લત �જિનયસ એ��ક
ુ ાિનત ઉ.મા./ િવજ્ઞાન �જ.અરવલ્લી �બનઅ�દ
ુ ાિનત ઉ.મા./ િવજ્ઞાન પ્રવાહ ધો.૧૧મોડાસા, �જ.અરવલ્લી �બનઅ�દ
પ્રવાહ ધો.૧૧-૧૨ના વગ�ની ન�ધણી રદ કરવા તેમજ ૧૨ના વગ�ની ન�ધણી રદ કરવા તેમજ ૨૯.૦૬૫ રદ
૨૯.૦૬૫ રદ કરવા બાબત.

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા
મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી પટ�લ જયંિતભઈ એલ. – મંત્રીશ્રી,
પટ�લ

િવનોદભાઈ

આર.

–

ુ શ્રી
ઉપપ્ર�ખ

તથા

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી એમ. એસ. ખાંટ – મ.િશ.િન.
હાજર રહ્યા હતા.
ુ �શન ટ્રસ્ટ, મોડાસા, �જ.અરવલ્લી સંચા�લત
સપ્તક એ��ક
ુ �શન ઇન્સ્ટ�ટ�ટ
ુ , ખલીક�ર
ુ , મોડાસા,
�જિનયસ એ��ક
ુ ાિનત શાળામાં ધો.૧૧-૧૨ િવજ્ઞાન
�જ.અરવલ્લી �બનઅ�દ
પ્રવાહમાં

િવદ્યાથ�ની

તા.૨૦/૮/૨૦૧૮ની
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
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સંખ્યાના
દરખાસ્ત
મોડાસા,

અભાવે

શાળાના

અન્વયે

�જલ્લા

�જ.અરવલ્લીએ
3

તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૮નો પત્ર ર�ુ કર� લ છે .
Ø શાળાની

તા.૨૦/૮/૨૦૧૮ની

દરખાસ્ત

અન્વયે

ધો.૧૧/૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહમાં િવદ્યાથ�ની સંખ્યાના
અભાવે �જ.િશ.અ.શ્રી મોડાસા,અરવલ્લી કચેર� ખાતે
ુ ાવણી રાખવામાં આવેલ
તા.૨/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ �ન
ુ ાવણી સમય દરમ્યાન સદર ટ્રસ્ટના મંત્રી અને
�ન
શાળાના આચાયર્ હાજર રહ�લ અને મંડળના મંત્રીશ્રી
ુ ાર શાળામાં
જયંિતભાઇ એલ.પટ�લના િનવેદન અ�સ
શૈક્ષ�ણક વષર્-૨૦૧૮માં ધો.૧૧માં સાત અને ધો.૧૨માં
૧૯

િવદ્યાથ�ઓ

હતા

�

પૈક�

ધો.૧૧ના

સાત

િવદ્યાથ�ઓએ શાળા છોડ� દ�ધેલ શૈક્ષ�ણક વષર્૨૦૧૮/૧૯ માં ધો.૧૧/૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રવેશ ન
થતા વગ� બંધ કરવા માટ� ઠરાવ કર� લ છે .
Ø આમ, એ. પી. ઝાલા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� મોડાસા,
�જ.અરવલ્લી હોદ્દાની �એ િનણર્ય કર� લ છે ક� સપ્તક
ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત �જિનયસ એ��ક
ુ �શન
એ��ક
ઇન્સ્ટ�ટ�ટુ મોડાસા, (૨૯.૦૬૫) ઉચ્ચતર માધ્યિમક
ુ , તા.મોડાસાના ધો.૧૧ અને ધો.૧૨
શાળા ખલીક�ર
િવજ્ઞાન પ્રવાહના બ�ે વગ� બંધ કરવા અને શાળાના
ર�પીટર િવદ્યાથ�ઓના ફોમર્ શ્રી એસ. એલ. શાહ કલરવ
હાયર સેકન્ડર� સ્�ુ લ, મોડાસામાં ફોમર્ ભરવા િનણર્ય
કર� લ છે .
ઉક્ત �જ.િશ.અ.શ્રી અરવલ્લીના અહ�વાલ અન્વયે
ુ ાિનત
�બનઅ�દ

ઉ.મા.

શાળા

�જિનયસ

ુ �શન
એ��ક

ુ , ખલીક�ર
ુ , મોડાસા, �જ.અરવલ્લીની ન�ધણી
ઈન્સ્ટ�ટ�ટ
રદ કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૨૯.૦૬૫ રદ કરવા� ંુ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ શાળાનો
કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
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 ૪૯૮/૨૦૧૯
જનસેવા

ચેર�ટ�બલ

�જ.અરવલ્લી

ટ્રસ્ટ,

સંચા�લત

ુ ાિનત),
(�બનઅ�દ

ુ ,
મ�હયા�ર

વાલીબા

ુ રાતી
(�જ

ઠરાવ S|DF\S o ૪૯૮/૨૦૧૯

ુ , જનસેવા
તા.માલ�ર

માધ્યિમક

માધ્યમ),

ચેર�ટ�બલ

શાળા �જ.અરવલ્લી

ટ્રસ્ટ,

સંચા�લત

ુ , (�બનઅ�દ
ુ ાિનત),
તખત�ર

ુ ,
મ�હયા�ર

વાલીબા

ુ રાતી
(�જ

ુ ,
તા.માલ�ર

માધ્યિમક

માધ્યમ),

શાળા

તખત�રુ ,

ુ �જ.અરવલ્લીની શાળાની ન�ધણી રદ તેમજ તા.માલ�ર
ુ �જ.અરવલ્લીની શાળાની ન�ધણી રદ તેમજ
તા.માલ�ર
ધોરણ ૧૦ નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૮૦.૨૬૭ રદ કરવા બાબત.

ધોરણ-૧૦ નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૮૦.૨૬૭ રદ કરવાની બાબત
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કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી
પટ�લ મહ�શભાઈ ડાહ્યાભાઈ– મે.ટ્રસ્ટ� અને �જ.િશ.અ.શ્રીના
પ્રિતિનિધશ્રી એમ. એસ. ખાંટ – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા.
તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
જનસેવા

ચેર�ટ�બલ

�જ.અરવલ્લી

સંચા�લત

ુ ,
ટ્રસ્ટ,મ�હયા�ર
વાલીબા

ુ
તા.માલ�ર

માધ્યિમક

શાળા

ુ ાિનત), (�જ
ુ રાતી માધ્યમ)ના ધો.૯નો એક વગર્
(�બનઅ�દ
ધો.૧૦નો એક વગર્ આમ બે વગ� િવદ્યાથ� સંખ્યાના અભાવે
બંધ

કરવા

બાબતે

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�,

મોડાસા,

�જ.અરવલ્લીને કચેર�એ તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૮નો પત્ર ર�ુ કર� લ
છે .
Ø સદર શાળાની તા.૧૨/૩/૨૦૧૮ની દરખાસ્ત અન્વયે
ુ ાવણી રાખવામાં
D.E.O કચેર�માં તા.૨/૧૧/૨૦૧૮ �ન
આવેલ હતી �માં જનસેવા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ મંડળના
સભ્યો તથા આચાયર્ હાજર રહ�લ. મેનેજ�ગ ટ્રસ્ટ�શ્રી
મહ�શભાઇ

ડ�

પટ�લના

કહ�વા

પ્રમાણે

સંસ્થાના

માધ્યિમક િવભાગમાં વષર્ ૨૦૧૭-૧૮માં સંખ્યાના
અભાવે વગ� બંધ કરવા તા.૧૩/૪/૨૦૧૭ના ઠરાવ – ૨
થી ધો.૯ નો એક વગર્ , ધો.૧૦નો એક વગર્ (�.ુ મા.) બંધ
કરવા તેમજ તા.૯/૩/૨૦૧૮ના ઠરાવ નં – ૩ થી
વાલીબા સાયન્સ સ્�ુ લના ધો.૧૧-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના
એક-એક વગર્ આમ, બે વગ� િવદ્યાથ�ની સંખ્યાના
અભાવે બંધ કરવા િનણર્ય કર� લ છે .
Ø આમ, એ.પી.ઝાલા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� મોડાસા,
�જ.અરવલ્લી સદર સંસ્થાના માધ્યિમક િવભાગના બ�ે
વગ� અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવજ્ઞાન પ્રવાહના બ�ે
વગ� િવદ્યાથ�ની સંખ્યાના અભાવે બંધ કરવા અને
ુ ,માલ�ર
ુ ને
શાળાનો તમામ ર� કડર્ મોડ�લ સ્�ુ લ �સ�ગ�ર
સ�પ� ંુ તેમજ સંસ્થાના ર�પીટર િવદ્યાથ�ને ન�કની
ુ થી ફોમર્ ભરવાની હોદ્દાની �એ
મોડલ સ્�ુ લ �સ�ગ�ર
િનણર્ય કર� લ છે .
ઉક્ત �જ.િશ.અ.શ્રી અરવલ્લીના અહ�વાલ અન્વયે
ુ ાિનત
�બનઅ�દ

ુ રાતી
વાલીબા માધ્યિમક શાળા (�જ

ુ , તા.માલ�ર
ુ �જ.અરવલ્લીની ન�ધણી
માધ્યમ), તખત�ર
રદ કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૮૦.૨૬૭ રદ કરવા� ંુ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ શાળાનો
કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
ર� કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામાં
િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ િવદ્યાથ�ઓને થાય તે
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માટ� સંબિં ધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમાં �હ�રાત
કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત
િવગતની �ણ કરવી.

AFAT S|DF\S o ૪૯૯/૨૦૧૯
જનસેવા

ચેર�ટ�બલ

�જ.અરવલ્લી
ઉચ્ચતર

સંચા�લત

માધ્યિમક

ુ રાતી
(�જ

ુ ,
ટ્રસ્ટ,મ�હયા�ર

માધ્યમ),

વાલીબા
શાળા

ઠરાવ S|DF\S o ૪૯૯/૨૦૧૯

ુ જનસેવા
તા.માલ�ર

સાયન્સ

ચેર�ટ�બલ

ુ ,
ટ્રસ્ટ,મ�હયા�ર

ુ
તા.માલ�ર

સ્�ુ લ, �જ.અરવલ્લી સંચા�લત વાલીબા સાયન્સ સ્�ુ લ, ઉચ્ચતર

ુ ાિનત), માધ્યિમક શાળા (�બનઅ�દ
ુ ાિનત), (�જ
ુ રાતી માધ્યમ),
(�બનઅ�દ

ુ ,
તખત�ર

ુ તખત�ર
ુ , તા.માલ�ર
ુ �જ.અરવલ્લીની શાળાની ન�ધણી રદ
તા.માલ�ર

�જ.અરવલ્લીની શાળાની ન�ધણી રદ તેમજ ધોરણ- તેમજ ધોરણ-૧૧-૧૨ ના વગ� અને ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૨૯.૦૬૭
૧૧-૧૨ ના વગ� અને ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૨૯.૦૬૭ રદ રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા
કરવા બાબત.

મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી પટ�લ મહ�શભાઈ ડાહ્યાભાઈ– મે.ટ્રસ્ટ�
અને �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી એમ. એસ. ખાંટ –
મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાંભળવામાં
આવ્યા.
જનસેવા

ચેર�ટ�બલ

ુ ,
ટ્રસ્ટ,મ�હયા�ર

તા.માલ�રુ

�જ.અરવલ્લી સંચા�લત વાલીબા સાયન્સ સ્�ુ લ,

ઉચ્ચતર

ુ ાિનત), (�જ
ુ રાતી માધ્યમ)ના
માધ્યિમક શાળા (�બનઅ�દ
ધો.૧૧નો એક વગર્ ધો.૧૨નો એક વગર્ આમ બે વગ�
િવદ્યાથ� સંખ્યાના અભાવે બંધ કરવા બાબતે �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�,

મોડાસા,

�જ.અરવલ્લીને

કચેર�એ

તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૮નો પત્ર ર�ુ કર� લ છે .
Ø સદર શાળાની તા.૧૨/૩/૨૦૧૮ની દરખાસ્ત અન્વયે
ુ ાવણી રાખવામાં
D.E.O કચેર�માં તા.૨/૧૧/૨૦૧૮ �ન
આવેલ હતી �માં જનસેવા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ મંડળના
સભ્યો તથા આચાયર્ હાજર રહ�લ. મેનેજ�ગ ટ્રસ્ટ�શ્રી
મહ�શભાઇ

ડ�

પટ�લના

કહ�વા

પ્રમાણે

સંસ્થાના

માધ્યિમક િવભાગમાં વષર્ ૨૦૧૭-૧૮માં સંખ્યાના
અભાવે વગ� બંધ કરવા તા.૧૩/૪/૨૦૧૭ના ઠરાવ – ૨
થી ધો.૦૯ નો એક વગર્ , ધો.૧૦નો એક વગર્ (�.ુ મા.)
બંધ કરવા તેમજ તા.૯/૩/૨૦૧૮ના ઠરાવ નં – ૩ થી
વાલીબા સાયન્સ સ્�ુ લના ધો.૧૧-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના
એક-એક વગર્ આમ, બે વગ� િવદ્યાથ�ની સંખ્યાના
અભાવે બંધ કરવા િનણર્ય કર� લ છે .
Ø આમ, એ.પી.ઝાલા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� મોડાસા,
�જ.અરવલ્લી હોદ્દાની �એ સદર સંસ્થાના

ઉચ્ચતર

માધ્યિમક િવભાગના િવજ્ઞાન પ્રવાહના બ�ે વગ�
િવદ્યાથ�ની
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સંખ્યાના

અભાવે

બંધ

કરવા

અને
6

સંસ્થાના

ર�પીટર

િવદ્યાથ�ને

ન�કની

શ્રી

એસ.એલ.શાહ કલરવ હાઇસેક�ન્ડર� સ્�ુ લ, મોડાસામાં
ફોમર્ ભરવા િનણર્ય કર� લ છે .
ઉક્ત �જ.િશ.અ.શ્રી અરવલ્લીના અહ�વાલ અન્વયે
ુ ાિનત
�બનઅ�દ
માધ્યમ

–

ઉ.મા.

ુ રાતી
વાલીબા સાયન્સ સ્�ુ લ, (�જ
ુ ,
તખત�ર

શાળા),

તા.માલ�રુ

�જ.અરવલ્લીની ન�ધણી રદ કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર
ુ તે
૨૯.૦૬૭ રદ કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ 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 ૫૦૦/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૦/૨૦૧૯

ુ �શન સોસાયટ�, વડોદરા, �જ.વડોદરા ઉદય
ઉદય એ��ક

ુ �શન
એ��ક

સોસાયટ�,

વડોદરા,

�જ.વડોદરા

સંચા�લત ડ�.આર.અમીન મોમોર�યલ સ્�ુ લ વડોદરા, સંચા�લત ડ�.આર.અમીન મોમોર�યલ સ્�ુ લ વડોદરા,
�જ.વડોદરાની શાળાનો ધો.૯નો વગર્ બંધ કરવા �જ.વડોદરાની શાળાનો ધો.૯નો વગર્ બંધ કરવાની
બાબત.

બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના
પ્રિતિનિધશ્રી �બનીતીબેન િત્રવેદ� – મે.ટ્રસ્ટ� હાજર રહ્યા
હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ �શન સોસાયટ�, વડોદરા, �જ.વડોદરા
ઉદય એ��ક
સંચા�લત

ડ�.આર.અમીન

મોમોર�યલ

સ્�ુ લ

વડોદરા,�જ.વડોદરાની શાળામાં ધો.૯નો ચા� ુ શૈક્ષ�ણક
વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ના નવા સત્ર �ુન.૨૦૧૮ થી એક પણ
િવદ્યાથ�એ

પ્રવેશ

તા.૨૧/૮/૨૦૧૮ની

મેળવેલ
દરખાસ્ત

નથી.તેમ

શાળાના

અન્વયે

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વડોદરાએ પત્ર ર�ુ કર� લ છે .
Ø શાળામાં શૈક્ષ�ણક વષર્-૨૦૧૫-૧૬ થી ક્રમશ: ધો.૧
થી ૮ ના પ્રાથિમક િવભાગના વગ� બંધ કરવાની
મં�ુર�

મળે લ

છે .

સદર

ટ્રસ્ટ

સંચા�લત

ડ�.આર.અમીન મેમોર�યલ ટ્રસ્ટ ધો.૯ નો વગર્ બંધ
ુ વણી
કરવા સંદભ� તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૪ના રોજ �ન
ુ ાવણી સમયે હાજર રહ�લ
રાખવામાં આવેલ હતી.�ન
એડમીનીસ્ટ્ર�ટર જણાવે છે ક� શાળામાં ઉ�રોતર
િવદ્યાથ�ની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે . શાળામાં
ભણતા બાળકોના વાલીઓએ પણ તેમજ િશક્ષકોએ
શાળા બંધ કરવામાં આવે તો તેઓને કોઇ વાંધો
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નથી તેમ સંમિત આપેલ છે .
Ø શાળા બંધ થતા અગાઉની નાંણા�કય જવાબદાર�ઓ
શાળા સંચાલક મંડળની રહ�શે.
Ø ધો.૧૦ના માત્ર પાંચ જ િવદ્યાથ� છે

� માચર્

૨૦૧૯માં બોડર્ ની પર�ક્ષા િનયિમત િવદ્યાથ� તર�ક�
આપશે. ત્યારબાદ ક્રમશ: �ુન.૨૦૧૯થી ધો.૧૦નો
વગર્ બંધ કરવા જણાવેલ છે .
આમ, શ્રી એન.એમ.મહ�તા �જ.િશ.અ.શ્રી,વડોદરાને
ુ �શન સોસાયટ� મંડળ
મળે લ સ�ાની �એ ઉદય એ��ક
સંચા�લત

ડ�.આર.અમીન

વડોદરા (પ્રા.િવ.) ધો.૧

મેમોર�યલ

સ્�ુ લ,(GSEB)

થી ૮ ની િવદ્યાથ�ની સંખ્યા

ઘટવાના કારણે શૈક્ષ�ણક વષર્-૨૦૧૫-૧૬થી ક્રમશ: વગ�
બંધ કરવાની દરખાસ્ત ગ્રાહ્ય રાખી છે .શાળાની આિથ�ક
તથા અન્ય તમામ જવાબદાર� શાળા મંડળની રહ�શે.
શાળા સં� ૂણર્ બંધ થયા બાદ શાળાનો ર� કડર્ સ�પણી
બાબતે કચેર� તરફથી અલગથી �ુકમ કરવામાં આવશે.
ઉક્ત �જ.િશ.અ.શ્રી વડોદરાના અહ�વાલના આધાર�
ુ ાિનત
�બનઅ�દ

ડ�.આર.અમીન

મેમોર�યલ

સ્�ુ લ,

વડોદરાની ધો-૯ ના વગ� બંધ કરવા� ંુ તથા �ુન-૨૦૧૯
થી ધો-૧૦ ના વગ� બંધ કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર
ુ તે
૬૫.૪૦૬ રદ કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ 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 ૫૦૧/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૧/૨૦૧૯

ુ �શન �સ્ટ સંચા�લત શ્રી િવનયમં�દર �ુ માર એ��ક
ુ �શન �સ્ટ સંચા�લત શ્રી િવનય મં�દર ડાર�
�ુ માર એ��ક
ડાર� �જ.ગીર સોમનાથ નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉ.મા.શાળાની �જ.ગીર સોમનાથ નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉ.મા.શાળાની ન�ધણી અને
ન�ધણી અને ઇન્ડ�ક્ષ નંબર રદ કરવા બાબત.

ઇન્ડ�ક્ષ નંબર રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ
કરતા શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર રહ્યા હતા અને
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ક�. ક�. સોલંક� – મ.િશ.િન. હાજર
રહ્યા હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
•

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર� �.ુ વેરાવળ �જ.ગીર
સોમનાથનો

તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮નો

પત્ર

ક-૧/નોન

ુ �શન �સ્ટ
ગ્રાન્ટ�ડ/૨૦૧૮-૧૯/૨૪૫૫ થી �ુ માર એ��ક
સંચા�લત શ્રી િવનય મં�દર ઉ.મા.શાળાને �ૂન-૨૦૧૬થી
ગ્રાન્ટ�ડ ધો-૧૧નો પ્રથમ વગર્ ની તથા �ૂન-૨૦૧૭ થી
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ધો-૧૨ના પ્રથમ વગર્ ની મં�ૂર� મળે લ છે .
•

ગ્રાન્ટ�ડ શાળાના ધો-૧૧ અને ધો-૧૨ના વગ� મળતા આ
શાળામાં ચાલતા નોન ગ્રાન્ટ�ડ ધો-૧૧ અને ધો-૧૨ના
વગ� બંધ કરવાના થાય છે .

•

ુ ામાં ન�ધણી
�જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથે િનયત ન�ન
રદ કરવાની દરખાસ્ત કર� લ છે .

•

શ્રી િવનય મં�દર ઉ.મા.શાળા �.ુ ડાર� �જ.ગીર સોમનાથ
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાના ધો-૧૧ અને ધો-૧૨ના
નોન ગ્રાન્ટ�ડ વગ�ની ન�ધણી રદ કરવા અને ધો-૧૨નો
ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૩૩.૦૪૭ રદ કરવા �જ.િશ.અ.શ્રી ગીર
સોમનાથે િવનંતી કર� લ છે .

AFAT S|DF\S o ૫૦૨/૨૦૧૯

ઉક્ત ચચાર્ િવચારણાને �તે �જ.િશ.અ.શ્રી ગીર
સોમનાથના અહ�વાલના આધાર� શ્રી િવનય મં�દર ઉ.મા.
શાળા, ડાર�, �જ.ગીર સોમનાથ (નોન ગ્રાન્ટ�ડ) શાળાની
ન�ધણી રદ કરવા� ંુ અને સદર શાળાનો ધો-૧૨નો ઇન્ડ�ક્ષ
ુ તે
નંબર ૩૩.૦૪૭ રદ કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં સવાર્ �મ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૨/૨૦૧૯

શ્રી યોગે �ર ક�ળવણી મંડળ-આદ્રી સંચા�લત નોન શ્રી યોગે �ર ક�ળવણી મંડળ-આદ્રી સંચા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ
ુ ાસી
ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી સરસ્વતી િવદ્યા મં�દર ઉ.મા.શાળા શાળા શ્રી સરસ્વતી િવદ્યા મં�દર ઉ.મા.શાળા �.ુ �પ
ુ ાસી
�.ુ �પ

�જ.ગીર

સોમનાથ

ન�ધણી રદ કરવા બાબત

િવજ્ઞાન

પ્રવાહની �જ.ગીર સોમનાથ િવજ્ઞાન પ્રવાહની ન�ધણી રદ કરવાની
બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા કારોબાર� સિમિતમાં
ર�ુ કરતા શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર રહ્યા હતા
અને �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ક�. ક�. સોલંક� – મ.િશ.િન.
હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
•

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર� �.ુ વેરાવળ �જ.ગીર
સોમનાથનો તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:ક-૧/નોન
ગ્રાન્ટ�ડ/૨૦૧૮-૧૯/૨૫૨૪ થી શ્રી યોગે �ર ક�ળવણી
મંડળ-આદ્રી સંચા�લત શ્રી સરસ્વતી િવદ્યા મં�દર
ઉ.મા.શાળાને �ૂન-૨૦૧૭ થી ગ્રાન્ટ�ડ ધો-૧૧ િવજ્ઞાન
પ્રવાહના પ્રથમ વગર્ ની મં�ૂર� મળે લ છે .

•

ગ્રાન્ટ�ડ શાળાના ધો-૧૧ અને ધો-૧૨ના વગ� મળતા આ
શાળામાં ચાલતા નોન ગ્રાન્ટ�ડ ધો-૧૧ અને ધો-૧૨ના
વગ� બંધ કરવાના થાય છે .

•

ુ ામાં ન�ધણી
�જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથે િનયત ન�ન
રદ કરવાની દરખાસ્ત કર� લ છે .

•

શ્રી સરસ્વતી િવદ્યા મં�દર ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઆદ્રી, તા.વેરાવળ �જ.ગીર સોમનાથ શાળાનો ધો-૧૧
અને ધો-૧૨ ના નોન ગ્રાન્ટ�ડ વગ�ની ન�ધણી રદ કરવા
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અને ધો-૧૨ નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૩૩.૦૪૪ રદ કરવા
�જ.િશ.અ.શ્રી ગીર સોમનાથે િવનંતી કર� લ છે .

AFAT S|DF\S o ૫૦૩/૨૦૧૯
સ્વ.

ભારતી

મેમોર�યલ

એન્ડ

ચેર�ટ�બલ

ઉક્ત ચચાર્ િવચારણાને �તે �જ.િશ.અ.શ્રી ગીર
સોમનાથના અહ�વાલના આધાર� શ્રી સરસ્વતી િવદ્યા મં�દર
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા-આદ્રી, તા.વેરાવળ �જ.ગીર
સોમનાથ (નોન ગ્રાન્ટ�ડ) શાળાની ન�ધણી રદ કરવા� ંુ અને
સદર શાળાનો ધો-૧૨નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૩૩.૦૪૪ રદ કરવા� ંુ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
કારોબાર� સિમિતમાં સવાર્ �મ

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૩/૨૦૧૯

ટ્રસ્ટ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ની કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાંક :

સંચા�લત દશર્ન માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક ૪૮૦/૨૦૧૮ થી શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી હાજર ન
શાળા, �.ુ વેરાવળ, �જ.ગીર સોમનાથની ન�ધણી રદ રહ�વાથી બાબત પેન્ડ�ગ રાખેલ હતી.
કરવા બાબત.

સ્વ.

ભારતી

મેમોર�યલ

એન્ડ

ચેર�ટ�બલ

ટ્રસ્ટ

સંચા�લત દશર્ન માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક
શાળા, �.ુ વેરાવળ, �જ.ગીર સોમનાથની ન�ધણી રદ
કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા
ુ તથા
મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી બી. એમ. િવઠલાણી-પ્ર�ખ
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ક�. ક�. સોલંક� – મ.િશ.િન.
અને અરજદારશ્રી (૧) રામ�ભાઈ દાનાભાઈ ચાવડા,
(૨) શ્રી દાનાભાઈ બાર�યા અને (૩) ડૉ. ચંદ્રકાંતભાઈ
પટ�લ

હાજર

રહ્યા

હતા.

અરજદારોને

મ.િશ.િન.ની

હાજર�માં અને પ્રિતિનિધશ્રી સ્વ. ભારતી મેમોર�યલ એન્ડ
ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટને કિમટ� �મની બહાર બેસાડ� �બ�
સાંભળવામાં આવ્યા.
è દશર્ન

માધ્યિમક

શાળા,

�.ુ વેરાવળ,

�જ.ગીર

સોમનાથ ધો-૮ ની ન�ધણી �ુન-૨૦૦૬ થી કર� લ છે .
è દશર્ન માધ્યિમક શાળા - �.ુ વેરાવળ,

�જ.ગીર

સોમનાથની ધો-૧૧ ની ન�ધણી ૨૦૦૬ થી સામાન્ય
ુ રાતી માધ્યમની કર� લ છે .
પ્રવાહ, �જ
è 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 ધો૧૦ નો ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૫૯.૫૫૯ અને ધો-૧૨ નો
ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૩૩.૦૪૫ રદ કર� લ હતો.
è ન�ધણી રદ સામે શાળા મંડળે િશક્ષણ િવભાગમાં
અપીલ કરતા િશક્ષણ િવભાગના તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૬
ના �ુકમ ક્રમાંક: અપલ/૨૦૧૫/૫૪૫ અને ૫૪૬/
ન�ધણી રદ/ અપીલ સેલથી સંસ્થાને ર�ુઆતની એક
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તક આપી માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક
શાળાનો યોગ્ય િનણર્ય લેવા અને સ્વયં સ્પષ્ટ �ુકમ
કરવ બોડર્ ને પરત કર� લ છે .
è બોડર્ ની તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ની કારોબાર� સિમિતના
ઠરાવ ક્રમાંક: ૩૧૮/૨૦૧૬ થી ઠરાવેલ છે
નામ.હાઈકોટર્ માંથી

મકાન

બાંધકામનો

ક�

િ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.
è શ્રી રામ�ભાઈ દાનાભાઈ ચાવડા – વેરાવળ તે
સામે SCA No.9595/2017 થી કોટર્ ક�સ કર� લ છે .
è �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.
è અત્રેની

કચેર�ના

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭

ના

પત્ર

ક્રમાંક:મઉમશબ/શાિન/૨૭૨૪૧/૪૨ થી ર�ના �દવસે
કોઈપણ પ્રકાર� શાળામાં શૈક્ષ�ણક કાયર્ ચા� ુ રાખી
શકાશે નહ�, તેમ શાળાને જણાવેલ હ�.ંુ
è �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 .
(1) નવરાત્રી

વેક�શનમાં

શૈક્ષ�ણક

કાયર્

બંધ

રાખવાનો પ�રપત્ર હોવા 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
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આવેલ છે . �ના ફોટોગ્રાફ તેમજ િવદ્યાથ�ઓના
િનવેદનો સામેલ છે .
è શાળા દ્વારા િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા
િવિવધ

પ્ર�રપત્રોનો

�બનઅિધ�ૃત ર�તે

અનાદર

કર� લ

છે

અને

શાળાના િવદ્યાથ�ઓને

અન્ય

જગ્યાએ સ્થળ ફ�રફાર કર�ને શૈક્ષ�ણક કાયર્ કરાવવા
ુ ીની િશક્ષાત્મક
બદલ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા �ધ
કાયર્વાહ�

કરવા

ભલામણ કર� લ છે .

�જ.િશ.અ.શ્રી

ગીર

સોમનાથે

અરજદારશ્રી (૧) રામ�ભાઈ દાનાભાઈ ચાવડા, (૨)

શ્રી દાનાભાઈ બાર�યા અને (૩) ડૉ. ચંદ્રકાંતભાઈ પટ�લ
ુ ધ
ુ શ્રી સ્વ.ભારતી
� ર�ુઆત કર� તેના અ�સ
ં ાને પ્ર�ખ
ુ �શન
એ��ક

મેમોર�યલ

�જ.િશ.અ.શ્રીના

એન્ડ

મ.િશ.િન.ની

ચેર�ટ�બલ
હાજર�માં

ટ્રસ્ટને
અલગથી

સાંભળવામાં આવ્યા. અરજદાર� કર� લ અર�ના સંદભર્માં
ુ શ્રીએ જણાવ્� ંુ ક� છે લ્લા ઘણા વષ�થી આ સ્�ુ લ
પ્ર�ખ
અને હોસ્પીટલ આ�ુબા�ુમાં જ કાયર્રત છે , પરં � ુ
તા�તરમાં જ હોસ્પીટલના ડોક્ટરશ્રીએ કોઈ કારણોસર
તેમની શાળા િવ�દ્ધ ર�ુઆત કર� લ છે .
અરજદારોને

નામદાર

હાઈકોટર્ માં

પેન્ડ�ગ

SCA

No.9595/2017 માં નામ.હાઈકોટ� કોઈ આદ� શ આવેલ
હોય તો તે �ગે �ણ કરવા અરજદારશ્રી રામ�ભાઈ
દાનાભાઈ ચાવડાને જણાવતા તેઓએ જણાવેલ ક� આ
બાબત નામ.હાઈકોટર્ માં પેન્ડ�ગ છે .
ુ શ્રીએ પણ નામ. હાઈકોટર્ ની મેટર સંદભ� કોઈ
પ્ર�ખ
આદ� શ મળે લ નથી તેમ જણાવેલ હ�.ંુ
ઉક્ત તમામ બાબતોની કારોબાર� સિમિતએ �ડાણ
� ૂવર્ક િવચારણામાં કર� ૧૫૦૦ કરતા વ� ુ બાળકો હાલ
આ

શાળામાં

અભ્યાસ

કરતા

હોઈ

અને

બાબત

ુ �શીયલ હોઈ હાલ પેન્ડ�ગ રાખવા� ંુ સવાર્ �મ
ુ તે
સબ��ડ
ઠરાવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૫૦૪/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૪/૨૦૧૯

શ્રી સરસ્વતી ક�ળવણી મંડળ સંચા�લત �બનસરકાર� શ્રી સરસ્વતી ક�ળવણી મંડળ સંચા�લત �બનસરકાર� ગ્રાન્ટ�ડ
ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળા શ્રી સરસ્વતી િવનય મં�દર માધ્યિમક શાળા શ્રી સરસ્વતી િવનય મં�દર �.ુ માખીયાળા
�.ુ માખીયાળા

�જ.�ુનાગઢની

ન�ધણી

ુ :િનણર્ય કરવા બાબત.
બાબતનો �ન

રદ

ુ :િનણર્ય
કરવા �જ.�ુનાગઢની ન�ધણી રદ કરવા બાબતનો �ન
કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા
મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ભીખાભાઈ ચનાભાઈ ગ�રા –
ુ શ્રી હાજર હતા અને �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી
પ્ર�ખ
ગે રહાજર હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
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Ø �જલ્લા

�ુનાગઢના

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

તા.___/૦૧/૨૦૧૮ના

પત્ર

ક્રમાંક:-ક-૧/માધ્યિમક

/ન�ધણીરદ/૨૦૧૮/૨૭૪/૧૭૦ થી �બનસરકાર� ગ્રાન્ટ�ડ
માધ્યિમક શાળા શ્રી સરસ્વતી િવનય મં�દર માખીયાળા
�જ.�ુનાગઢમાં ધો-૯નો અને ધો-૧૦નો એક માન્ય વગ�
ુ તી ન
હતા. પરં � ુ શાળામાં િવદ્યાથ�ની સંખ્યા �ર
હોવાને કારણે શાળાના વગ� �ૂન-૨૦૧૭ થી બંધ
કરવાનો િનણર્ય લેવામાં આવતા શાળામાં એકપણ
માન્ય વગ� ન રહ�તા સદર�ું શાળાની ન�ધણી રદ કરવા
ુ ાની દરખાસ્ત ફોમર્ મોકલેલ છે .
િનયત ન�ન
Ø �જલ્લા

�ુનાગઢના

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮ના

પત્ર

ક્રમાંક:-

ક-૧/માધ્યિમક

/ન�ધણી/રદ/૨૦૧૮/૨૬૯૨ થી ૯૩ થી શ્રી સરસ્વતી
િવનય મં�દર માખીયાળાની ન�ધણી રદ ન કરતા ધો૯નો એક વગર્ ચા� ુ રાખવાની મં�ૂર� આપવા જણાવેલ
છે ક� ધો-૮માં ૩૫ િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ કર� છે . �ની
�ૂન-૨૦૧૮ થી િવદ્યાથ� સંખ્યા જોતા ધો-૯નો એક વગર્
ચા� ુ રાખવાની સાથે શાળા ન�ધણી ચા� ુ રાખવા
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢ� ભલામણ કર� લ છે .
Ø �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
�ુનાગઢના
તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:-ક-૧/માધ્યિમક/ શાળા
ન�ધણી/૨૦૧૮/૩૦૦૫ થી ધો-૯નો વગર્ ચા� ુ રાખવા
ભલામણ કર� લ છે .
Ø અત્રેની કચેર�ના તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શાિન/�ૂન-૧૭/૬૨૪૪

થી

સદર

શાળાની

હાલની �સ્થતીએ િવગતવાર અહ�વાલ મોકલવા �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢને જણાવેલ હ�.ંુ
Ø �જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

�ુનાગઢના

તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:- ક-૧ /માધ્યિમક/ શાળા
ન�ધણી/૨૦૧૮-૧૯/૫૯૯૦ થી જણાવેલ છે ક� હાલ ધો૯માં ૩૧ િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ કર� છે �માં મોટાભાગની
કન્યાઓ છે શાળા� ંુ મકાન શાળા મંડળ� ંુ પોતા� ંુ � ૂર�
�િુ વધાવા�

છે િવદ્યાથ�ઓ અને વાલીઓની અને

ગ્રામજનોના અ�ભપ્રાયને ધ્યાનમાં લઇ ધો-૯ નો એક
વગર્ ચા� ુ રાખવાની મં�ૂર� આપવા તથા શાળાની
ન�ધણી

રદ

ન

કરવા

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

�ુનાગઢને ભલામણ કર� લ છે .
Ø અત્રેની કચેર�ના તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક:મઉમશબ/શાિન/�ૂન-૧૭/૧૦૫૮૨-૮૩
થી
�જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢને જણાવેલ છે . ક� સદર
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ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત
કારોબાર�માં
ર�ૂ
થયેલ
ન
હોઇ
�જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢની ભલામણના આધાર� આ
ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કર� લ નથી �ની આગળની
કાયર્વાહ� આપની કાયર્વાહ� આપની કક્ષાએથી કરવા
જણાવેલ છે .
Ø �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢ� તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ના
પત્રથી િશક્ષણ િવભાગનમાં અપીલ કર� લ છે .
ુ ાસમા (M.P) એ િશક્ષણમંત્રીશ્રીને સદર
Ø શ્રી રા�શ �ડ
શાળાનો ધો-૯નો વગર્ ચા� ુ રાખવા ભલામણ કર� લ છે .
Ø િશક્ષણ

િવભાગના

તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮ના

પત્ર:-

બમશ/૧૧૧૮/૧૭૨૯/ગ અપીલ મં�ૂર કરવા બાબત
જણાવેલ છે . ક� સરસ્વતી િવનય મં�દર-માખીયાળા
�જ.�ુનાગઢ બાબતે સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય અને િવભાગના
તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના

ઠરાવ

ક્રમાંક:-

બમશ/૧૦૯૪/ઇએમ/૧૮૦-છ ની જોગવાઇ ધ્યાને લઇ
સત્વર� કાયર્વાહ� � ૂણર્ કર� અત્રે �ણ કરવા તથા
અત્રેની

કચેર�ના

િવભાગના

ઉકત

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮
તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪

ના
ના

પત્રથી
ઠરાવની

� ૂચના�ું ઉલ્લન કર� લ હોઇ �દન-૩માં સ્પષ્ટતા કરવા
ુ ાર જણાવેલ છે .
આજ્ઞા�સ
Ø તા.૨૭,૨૮/૧૧/૨૦૧૮ની કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ
ક્રમાંક:-૪૫૩/૨૦૧૮ થી ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાની
ન�ધણી રદ કર� લ ન હોઈ શાળા મંડળની અને
�જ.િશ.અ.શ્રી – �ુનાગઢના અ�ભપ્રાયના આધાર� સદર
ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી ચા� ુ રાખવામાં
આવે છે . પરં � ુ શાળાના ધો-૯ અને ૧૦ ના વગર્ બંધ
થયેલ હોઈ સરકારશ્રીના તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના ઠરાવ
ુ બ શાળા શ�
ક્રમાંક: બમશ/૧૦૯૪/ ઇએમ/૧૮૦-છ �જ
કરવાની કાયર્વાહ� કરવાની રહ�શે તે� ંુ કારોબાર�
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
સિમિતમાં સવાર્ �મ
Ø ઉપરોકત કારોબાર� ઠરાવની �ણ અત્રેની કચેર�ના
તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૮થી

શાળા

મંડળને

અને

અન્ય

સંબિં ધત કચેર�ને �ણ કર� લ હતી.
Ø સરકારશ્રીના

તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના

ુ બ
બમશ/૧૦૯૪/ઇએમ/૧૮૦/છ �જ

ઠરાવ

ક્રમાંક:-

ગ્રાન્ટ�ડ � સ્થળે

માધ્યિમક શાળાની મં�ૂર� આપવામાં આવી હોય તે
સ્થળે કોઇપણ માધ્યિમક શાળા કોઇપણ કારણોસર બંધ
થયેલ હોય તો તે શાળાને માધ્યિમક િશક્ષણ બોડ�
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ન�ધણી તાક�દ� રદ કરવાની રહ�શે. અને આવી બંધ
ુ :�વ�ત કરવાની
થયેલ શાળાને કોઇપણ સંજોગોમાં �ન
રહ�શે નહ�.
ુ બ �જ
ુ રાત
સરકારશ્રીના ઉપરોકત ઠરાવના ફકરા-૨ �જ
માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ-૧૯૭૨ ની કલમ-૪૮ હ�ઠળ
� ૂચના અપાયેલ હોઈ બોડર્ દ્વારા ન�ધણી રદ કરવાની
કાયર્વાહ� રહ�. �થી સદર ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી સરસ્વતી િવનય
મં�દર, માખીયાળા, �જ.�ુનાગઢના શાળા સંચાલક મંડળને
અને �જ.િશ.અ.શ્રીને ફર� કારોબાર� સિમિતમાં સાંભળ્યા બાદ
ુ બ �ન
ુ : િનણર્ય કરવા� ંુ કારોબાર�
ઠરાવની જોગવાઈ �જ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
સિમિતમાં સવાર્ �મ
ુ ર� – ૨૦૧૮ થી સદર
�જ.િશ.અ.શ્રી �ુનાગઢ� �ન્�આ
ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા િનયત ફોમર્
સાથે ભલામણ કર� લ હતી. ત્યારબાદ �જ.િશ.અ.શ્રી �ુનાગઢ�
તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ થી આ શાળાની ન�ધણી રદ ન કરતા
ધોરણ-૯ નો એક વગર્ ચા� ુ રાખવા ભલામણ કર� લ હતી.
શાળા મંડળે કારોબાર�માં �બ� જણાવેલ હ� ંુ ક� અમાર�

શાળાની ન�ધણી રદ થયેલ નથી તથા ક્લાકર્ હાલ
સ્�ુ લમાંચા� ુ છે અને િશક્ષકો માટ� પ્રયત્ન ચા� ુ છે .
પરં � ુ સરકારશ્રીના તા.૨૮/૦૪/૧૯૯૪ના ઠરાવ ક્રમાંક:-

ુ બ ઠરાવ થયેલ હોઈ આ
બમશ/૧૦૯૪/ઇએમ/૧૮૦/છ �જ
ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા� ંુ ઠરાવ્�.ંુ આ ગ્રાન્ટ�ડ
ુ : શ� કરવા રા�ય સરકારશ્રી આ બાબતે િનણર્ય
શાળા �ન

લઈ શક� છે .

AFAT S|DF\S o ૫૦૫/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૫/૨૦૧૯

શ્રી લોકકલ્યાણ ટ્રસ્ટ સંચા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી શ્રી લોકકલ્યાણ ટ્રસ્ટ સંચા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી
સરસ્વતી

ુ �ં દર
િશ�મ

/

પ્રાથિમક

/

ુ �ં દર / પ્રાથિમક / માધ્યિમક િવદ્યામં�દર,
માધ્યિમક સરસ્વતી િશ�મ

િવદ્યામં�દર, �.ુ તા.હાર�જ, �જ.પાટણ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �.ુ તા.હાર�જ, �જ.પાટણ િવજ્ઞાન પ્રવાહ ન�ધણી રદ
ન�ધણી રદ કરવા બાબત.

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા
મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી મહ�શ ઈ�ર� ઠાકોર – ક્લાકર્ તથા
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા. તેઓને
�બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
- �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર� �જ.પાટણના તા.:
૨૦/૧૧/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક : ક-૪/૧૧૧૨૬૪થી શ્રી
લોકાકલ્યાણ ટ્રસ્ટ સંચા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી
ુ �ં દર / પ્રાથિમક / માધ્યિમક િવદ્યામં�દર
સરસ્વતી િશ�મ
�.ુ તા. હા�રજ, �જ. પાટણ ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક શાળા
�ૂન ૨૦૧૮થી નોન ગ્રાન્ટ�ડ િવજ્ઞાન પ્રવાહ બંધ કરવા
જણાવેલ છે . શ્રી લોકાકલ્યાણ ટ્રસ્ટ સંચા�લત નોન
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ુ �ં દર / પ્રાથિમક /
ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી સરસ્વતી િશ�મ
માધ્યિમક િવદ્યામં�દર �.ુ તા. હા�રજ, �જ. પાટણ ધોરણ ૧૧ના નોન ગ્રાન્ટ�ડ વગ� ની ન�ધણી રદ કરવા ધોરણ –
૧૨નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર : ૨૨.૧૮૩ (બી) રદ કરવા �જલ્લા
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી પાટણે િવનંતી કર� લ છે .
ઉક્ત ચચાર્ િવચારણાને �તે શાળા મંડળનો નવા
શૈક્ષ�ણક સત્રથી શાળા બંધ કરવાનો િનણર્ય કર� લ હોય
શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની અને ધોરણ – ૧૨નો
ઇન્ડ�ક્ષ નંબર : ૨૨.૧૮૩ (બી) રદ કરવા� ંુ કારોબાર�
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
સિમિતમાં સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૫૦૬/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૬/૨૦૧૯

ુ �શન ટ્રસ્ટ,સંચા�લત લીટલ િવદ્યામં�દર પ�બ્લક એ��કુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત લીટલ
િવદ્યામં�દર પ�બ્લક એ��ક
ફ્લાવર ઇ�ગ્લશ િમ�ડયમ

સ્�ુ લ, �.ુ ર� ટલાવ,ઉદવાડા ફ્લાવર ��ગ્લશ િમ�ડયમ

(આર.એસ.) તા.પારડ� �જ.વલસાડની ગ્રાન્ટ િવનાની (આર.એસ.),
�ગ્રે� માધ્યમની ન�ધણી રદ કરવા બાબત.

તા.પારડ�,

સ્�ુ લ, �.ુ ર� ટલાવ, ઉદવાડા

�જ.વલસાડની ગ્રાન્ટ

િવનાની

�ગ્રે� માધ્યમની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર�
ર�ુ

સિમિતમાં

કરતા

શાળા

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

િત્રલોકભાઈ દ� સાઈ – મે.ટ્રસ્ટ�, િનલેશ પંડ�ા –આિસસ્ટન્ટ
હાજર રહ્યા હતા, �યાર�

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી

ગે રહાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ �શન ટ્રસ્ટ, સંચા�લત લીટલ
િવદ્યામં�દર પ�બ્લક એ��ક
ફ્લાવર ઇ�ગ્લશ િમ�ડયમ સ્�ુ લ, �.ુ ર� ટલાવ ઉદવાડા

(આર.એસ.)

તા.પારડ�

�જ.વલસાડની

ગ્રાંન્ટ

િવનાની

માધ્યિમક શાળાની �ગ્રે� માધ્યમની ન�ધણી રદ કરવાની
ુ બ છે .
િવગતો નીચે �જ
- �ુન-૨૦૦૮થી ધો-૮ની ન�ધણી �ગ્રે� માધ્યમની ગ્રાંટ

િવના બોડર્ ના તા.૧૧/૨/૨૦૦૯ના પત્રથી કરવામાં આવી

-

-

હતી,
�ુન-૨૦૦૯ થી ગ્રાંટ િવના ધો-૯ની મં�ુર� �જ.િશ.અ.શ્રી
વલસાડ દ્વારા તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૯ના પત્રથી આપવામાં

આવી હતી.
�ુન-૨૦૧૦ ધો-૧૦ �ગ્રે� માધ્યમની ગ્રાંટ િવના
મં�ુર� બોડર્ ના તા.૧૨/૭/૨૦૧૦ના પત્રથી આપવામાં
આવી હતી.�નો ઇન્ડ�ક્ષનં-૬૬.૩૪૬ ફાળવેલ છે .

-

�જ.િશ.અ.શ્રી વલસાડની ટ�મ દ્વારા તા.૧૨/૬/૨૦૧૮ના
ુ ાકાત લેવામાં આવેલ �માં
રોજ શાળાની આક�સ્મક �લ
જણાવેલ

��ુ ટ/અિનયિમતતા

જોતાં

તા.૧૨/૬/૨૦૧૮,૨૫/૬/૨૦૧૮ના રોજ કારણદશર્ક નો�ટસ

આપી શાળાની અિનયિમતતા તથા િનયમોના ઉલ્લંઘન
ુ ાસો
બાબતે નીચે જણાવેલ ચાર કારણોસર લે�ખત �લ
માંગેલ.
-

(૧)
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ુ રાત ફ� િનધાર્ રણ
વેચાણ થ� ંુ જોવા મળ્� ુ � �જ
એક્ટની કલમ-૧૧/(૧)� ંુ ઉલ્લઘન છે .

ડ�ઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના શાળા
ુ બ શાળા� ંુ બાંધકામ નથી.
સલામતીના ધોરણો �જ
તથા વીજળ� કરણના વાયરો �લ્ુ લા જોવા મળે લ છે .

-

(૨)

-

(૩) બી� ફ્લોર પર પતરાના શેડ બનાવી વગર્ ખડ
ં ો
ઉભા કરાયેલ છે વગર્ ખડ
ં ો� ંુ ક્ષેત્રફળ બોડર્ ના
ુ ાર ૪૦૦ ચો.�ટ.� ંુ જણાયેલ નથી.
િનયમો�સ

-

શાળામાં

ુ બ શાળા� ંુ
(૪) શાળાના િવદ્યાથ�ઓની સંખ્યા �જ
ુ � ુ ક્ષેત્રફળ ધરાવ� ંુ નથી.
રમત� ંુ મેદાન �ર
ુ ાસો
જણાવેલ કારણોનો �લ
ુ બ કર� લ છે .
તા.૩/૭/૨૦૧૮ના પત્રથી નીચે �જ

શાળા

મંડળે

ઉપર

અમાર� શાળા છે લ્લાં (૧૯)

ઓગણીસ વષર્થી

વાલીઓની કોઇપણ ફ�રયાદ િવના ચાલી રહ� છે છે લ્લા
સાત વષર્થી અમાર� શાળા� ંુ ધો-૧૦ � ંુ પ�રણામ-૧૦૦%
આવેલ

છે .

શાળા

ગામડામાં

આવેલ

હોય

અમોએ

િવદ્યાથ�ઓને ક� વાલીઓને પડતી દર� ક તકલીફ,�શ્ુ ક�લીઓ

િનવારવાની કોશીશ કર� છે . શાળા ગામડામાં આવેલ હોય

વારં વાર વીજળ� જવાની તકલીફ રહ� છે . �ને િનવારવા
માટ� આપ સાહ�બે જો� ુ હશે ક� અમોએ જનર� ટર તેમજ
ઇનવટરની પણ વૈક�લ્પક વ્યવસ્થા રાખેલ છે .
ુ બ �ત
ુ રડ�, તેમજ હવા
શાળામાં ધારાધોરણ �જ
ુ વગ�� ંુ િનમાર્ ણ કર� લ છે . શાળાના વગ�
ઉ�સથી ભર�ર
ુ બ જ
નાના હોવાથી વગ�માં િવદ્યાથ�ઓ પણ એ �જ

બેસાડવામાં આવે છે . શાળામાં િવદ્યાથ�ઓ િનયિમત રમત-

ગમત પર ધ્યાન આવી શક� માટ� શાળાના મકાનની
પાછળના ભાગમાં ૨૮૦૦૦ ચો.�ટ� ંુ િવશાળ પા�ું કં મ્પાઉન્ડ
વોલથી સજ્જ મેદાન આવેલ છે �માં વાિષ�કોત્સવ, સ્પો�્ર્ સ

ડ� તેમજ િનયિમત રમત રાખવામાં આવે છે . આ શાળા
ગામડાંમાં આવેલ હોય વાલીઓને આ શાળા ગામડામાં
આવેલ હોય વાલીઓને અલગ અલગ જગ્યાએથી ��ુ સ્તકા
લાવવાની તકલીફ પડ� અથવા સમજ ન પડ� ( કારણ
અમાર�

પાસે

૯૮%

વાલીઓ

એસ.ટ�.એસ.સી.
ુ િતના છે ) માટ� અમો �સ્ુ તકો ભેગા કર�
ઓ.બી.સી.અને લ�મ
બાળકોને વહ�ચીએ છ�એ � વાલીઓ �તે �સ્ુ તકો લાવી

શકતો હોય એ બ�રથી �તે લાવે છે . અમારો ઉદ્દે શ
સમયસર બધા �સ્ુ તકો મળ� રહ� તો િવદ્યાથ�ઓ� ંુ ભણતર
ુ છે
ન બગડ� એટલોજ છે શાળા� ંુ મકાન પા�ું અને મજ�ત
ુ બ� ંુ બી.�.ુ પી. સટ��ફક�ટ ર�ુ કર� મં�ુર� લેવામાં
એ �જ
આવેલ છે .

આવતાં ૬ મ�હના પછ� શાળા� ંુ ન� ંુ મકાન તૈયાર
થઇ જવા આવશે ત્યારબાદ િવિધવત મં�ુર� લઇ શાળા ત્યાં
લઇ જવામાં આવશે.

ુ ાસાઓને ધ્યાને લઇ
શાળા મંડળ દ્વારા ઉક્ત �લ

�જ.િશ.અ.શ્રી વલસાડ� તેમના તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ના પત્રથી
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ુ ાસો ર�ુ કરવામાં
શાળા મંડળને પાઠવેલ નો�ટસનો � �લ
આવેલ છે � ��ુ ટ/અિનયિમતતા સંદભ� યોગ્ય ન જણાતાં
ુ ાસો ગ્રાહ્ય ન રાખવા તથા ઉ�ચત આધાર �ર
ુ ાવા સ�હત
�લ
ુ ાસો ર�ુ કરવા તા.૩૧/૭/૨૦૧૮ના પત્રથી ફર�થી નો�ટસ
�લ
આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા
ુ ાસો આજ દ�ન
કચેર�ના પત્રની અવગણના કર� યોગ્ય �લ
ુ ી કર� લ નથી �થી �જ.િશ.અ.શ્રી દ્વારા ઉક્ત શાળાની
�ધ
ુ ાર ની આગળની કાયર્વાહ�
માન્યતા રદ કરવાની િનયમો�સ
કરવા િવનંતી કર� લ છે .
ઉક્ત ચચાર્ િવચારણાને �તે �જ.િશ.અ.શ્રી વલસાડ� �
ુ ાસા આધાર સહ �.૧૦૦/કારણો બતાવેલ છે તેના �લ
ુ :
સ્ટ�મ્પ પેપર પર લખી આપે ત્યાર બાદ �જ.િશ.અ.શ્રી �ન
તપાસ કરાવી અહ�વાલ આવ્યા બાદ િનણર્ય લેવા� ંુ
ુ તે કારોબાર� ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ પેન્ડ�ગ.
સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૫૦૭/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૭/૨૦૧૯

ુ ા ગ્રામ સેવા મંડળ સંચા�લત આદશર્ શ્રી ઇન્દ્ર�ર
ુ ા ગ્રામ સેવા મંડળ સંચા�લત આદશર્ િવદ્યાલય,
શ્રી ઇન્દ્ર�ર
ુ ા, તા.માણસા, �જ.ગાંધીનગરની �.ુ ઇન્દ્ર�ર
ુ ા, તા.માણસા, �જ.ગાંધીનગરની ગ્રાન્ટ િવનાની
િવદ્યાલય �.ુ ઇન્દ્ર�ર
ગ્રાન્ટ િવનાની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર�
બાબત.

સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ચૌધર�
ુ અને ચૌધર� ડાહ્યાભાઈ
કાલીદાસ ભગવાન દાસ – પ્ર�ખ
સોમાભાઈ – મંત્રી હાજર રહ્યા હતા. �યાર� �જ.િશ.અ.શ્રીના
પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાંભળવામાં
આવ્યા.
ુ ા ગ્રામ સેવા મંડળ સંચા�લત આદશર્
શ્રી ઇન્દ્ર�ર
ુ ા તા.માણસા, �જ.ગાંધીનગરની ગ્રાન્ટ
િવદ્યાલય �.ુ ઇન્દ્ર�ર

િવનાની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની િવગતો
ુ બ છે .
નીચે �જ

•

ુ રાતી
�ુન-૨૦૦૨ થી ધોરણ-૮ની ગ્રાન્ટ િવનાની �જ
માધ્યમની ન�ધણી તા.૧૨/૯/૨૦૦૨ના પત્રથી કરવામાં

આવી હતી.
•

�ુન-૨૦૦૩ થી ધો-૯ની ગ્રાન્ટ િવના કિમ�રશ્રી મ.ભો
અને

શાળાઓની

કચેર�

ગાંધીનગરના

તા.૧૬/૧૦/૨૦૦૩ના પત્રથી મં�ુર� આપવામાં આવી
હતી.
•

`

ુ રાતી
�ુન-૨૦૦૪ થી ધોરણ-૧૦ ગ્રાન્ટ િવના �જ

માધ્યમનો

ક્રિમક

વગર્ ની

મં�ુર�

બોડર્ ના

તા.૨૪/૫/૨૦૦૪ના પત્રથી આપવામાં આવી હતી. �નો
ઇન્ડ�ક્ષ નં- ૫૫.૨૫૧ ફાળવેલ હતો.
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•

શાળા મંડળે તેમના તા.૨૦/૭/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળા
બંધ કરવા ઠરાવ કર� લ.

•

ુ બ સદર શાળા
શાળા મંડળના ઠરાવમાં જણાવ્યાં �જ
નોન ગ્રાન્ટ�ડ હોવાથી અને િવદ્યાથ� સંખ્યા ન મળવાથી
�ુન-૨૦૧૭ થી શાળા બંધ કરવી પડ� તેમ છે .

•

�જ.િશ.અ.શ્રી ગાંધીનગર� તેમના તા. ૩/૧૧/૨૦૧૮ના
ુ બ સદર શાળામાં િવદ્યાથ�
અહ�વાલમાં જણાવ્યા �જ
સંખ્યા મળવાથી �ુન-૨૦૧૮થી શાળા બંધ કરવા

મંડળના ઠરાવને ધ્યાને લઇ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા
ભલામણ કર� લ છે .

આમ ઉક્ત શાળા મંડળનો શાળા બંધ કરવાનો ઠરાવ

તેમજ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીના ન�ધણી રદ કરવાની
ભલામણને ધ્યાને લઇ કારોબાર� સિમિતએ નોન ગ્રાન્ટ�ડ
માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
૫૫.૨૫૧ રદ કરવા� ંુ 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 ૫૦૮/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૮/૨૦૧૯

ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત સોલાર�સ પ�બ્લક શારદા એ��ક
ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત સોલાર�સ પ�બ્લક
શારદા એ��ક
સ્�ુ લ, સોલા રોડ, અમદાવાદ

શાળાની

િવદ્યાથ� સ્�ુ લ, સોલા રોડ, અમદાવાદ શાળાની િવદ્યાથ� સંખ્યાની

સંખ્યાની અિનયિમતતા �ગે ન�ધણી રદ કરવા અિનયિમતતા
બાબત.

કારોબાર�

�ગે

સિમિતમાં

પ્રિતિનિધશ્રી

ન�ધણી

રદ

કરવાની

બાબત

ર�ુ

કરતા

શાળા

મંડળના

અલ્પીતભાઈ

મણીયાર

–

ચેરમેન,

રાક�શભાઈ પટ�લ તથા �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી વી.
ક�. ગામેતી - A.E.I. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ�
સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ �શન
એ��ક

શારદા

ટ્રસ્ટ

સંચા�લત

સોલાર�સ

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

ગત

બોડર્ ની

તા.૨૨/૮/૨૦૧૬માં

કારોબાર�

બાબત

ર�ુ

કરતાં

સિમિતમાં
ઠરાવ

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

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 બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી અમદાવાદ
શહ�રના પત્ર ક્રમાંકઃ �.નં/�જ.િશ.અ/માધ્યિમક/૨૦૧૮/
ુ ાિનત
૩૦૦૮૨, તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ના પત્રથી �બનઅ�દ
શાળા સોલાર�સ પ�બ્લક સ્�ુ લ,સોલા રોડ,અમદાવાદને
ન�ધણી રદ કરવા બાબતે સ્થળ તપાસ અહ�વાલ િનચેની
િવગતે ર�ુ કરવામાં આવેલ છે .
ક્ર

ધોરણ

પ્રવાહ

મ

વ

ર�

તપાસ

ગર્

સ્ટ

�દવસે

�દવસે

ર

હાજર

ગે ર

સં

સંખ્યા

હાજર

ખ્યા
૧.

૧૧

િવજ્ઞાન

તપાસ

સંખ્યા

અ

૬૬

૫૪

૧૨

બ

૬૨

૫૧

૧૧

અ

૫૯

૪૮

૧૧

બ

૬૫

૪૭

૧૮

પ્રવાહ
૨.

૧૧

િવજ્ઞાન
પ્રવાહ

૩.

૧૨

િવજ્ઞાન
પ્રવાહ

૪.

૧૨

િવજ્ઞાન
પ્રવાહ

ઉક્ત સંખ્યા બાબતે
આધાર�ત

તથા

હાજર

સંખ્યા

ર�માક્સર્

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

શાળાની ડ�ઇલી �કુ
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 માન્ય છે ધોરણ-૧૨નો એક વગર્ ગ્રંથલયમાં
બેસાડવામાં આવે છે . 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

શાળામાં

�રુ તી

લાયકાતવાળા િશક્ષકો નથી તમામ િ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
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બોડર્ ની કારોબાર� સિમિત તા.૨૮/૮/૨૦૧૬માં બાબત ર�ુ
કરવામાં

પરં � ુ

આવતાં

ઠરાવ

ક્રમાંકઃ-૪૧૨/૨૦૧૬

અન્વયે �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ ઉક્ત િવગતે અહ�વાલ
તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ થી ર�ુ કરતાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ના
ઠરાવ ક્રમાંક:૪૭૫/૨૦૧૮ અન્વયે મંડળના ટ્રસ્ટ� હાજર
ન રહ�તાં સદર બાબત પે�ન્ડ�ગ રાખેલ હતી.

AFAT S|DF\S o ૫૦૯/૨૦૧૯

શાળા મંડળે �બ�માં શાળાના અિનયિમતાના
ુ ાસા આપેલ છે , તે ધ્યાને લઈ કારોબાર� સિમિતએ
�લ
ુ તે સદર શાળાની ન�ધણી ચા� ુ રાખવા� ંુ
સવાર્ �મ
ઠરાવ્�.ંુ

ઠરાવ S|DF\S o ૫૦૯/૨૦૧૯

ક્રાઈમ લાઇટ િસસ્ટસર્ ઓફ ચેર�ટ� સોસાયટ� ��ુ ચત ક્રાઈમ લાઇટ િસસ્ટસર્ ઓફ ચેર�ટ� સોસાયટ� ��ુ ચત
ુ ાિનત શાળા ફાિતમા કોન્વેન્ટ સંચા�લત �બન અ�દ
ુ ાિનત શાળા ફાિતમા કોન્વેન્ટ સ્�ુ લ,
સંચા�લત �બન અ�દ
સ્�ુ લ, �ુના જકાતનાકા ઘોધા રોડ, ભાવનગરને �ુન- �ુના જકાતનાકા ઘોધા રોડ, ભાવનગરને �ુન-૨૦૧૭થી
૨૦૧૭થી

કાયમી

ધોરણે

ગ્રાન્ટ

વગરની

નવી કાયમી ધોરણે ગ્રાન્ટ વગરની નવી માધ્યિમક શાળા

માધ્યિમક શાળા ધોરણ-૯ �ગ્રે� માધ્યમની ન�ધણી ધોરણ-૯ �ગ્રે� માધ્યમની ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર
કરાવી લેવાનો પત્ર રદ કરવા બાબત.

રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા
શાળા

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

અને

�જ.િશ.અ.શ્રીના

પ્રિતિનિધશ્રી ગે ર હાજર રહ્યા હતા.
ક્રાઇમ લાઇટ િસસ્ટસર્ ઓફ ચેર�ટ� સોસાયટ� ��ુ ચત
ુ ાિનત શાળા ફાિતમા કોન્વેન્ટ
સંચા�લત �બન અ�દ
સ્�ુ લ,જકાત નાકા, ઘોધારોડ, ભાવનગરને �ુન-૨૦૧૭થી
ધો-૯ �ગ્રે� માધ્યમની નવી માધ્યિમક શાળા શ�
કરવા

ઓનલાઇન

એપ્લીક�શન

નં-GSEB/G/17/302

તા.૨૮/૨/૧૭ થી દરખાસ્ત કરતાં બોડર્ ની કારોબાર�
સિમિતના

તા.૧૭,૧૯,૨૦/૫/૨૦૧૭ના

ઠરાવ

ક્રમાંક:

૭૨/૨૦૧૭ થી સદર શાળા મં�ુર કરવામાં આવતાં
બોડર્ ના પત્ર ક્રમાંક: મઉમશબ/શાિન/ન.મા.શા/�ુન-૧૭૨૫૧૬-૧૭,

તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૭

થી

સદર

શાળાની

ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર શાળા મંડળ/ ડ�.ઈ.ઓ.
ભાવનગરને જણાવેલ તેમજ શાળા કાયમી ન�ધણી
ુ ીમાં ર�ુ કરવા જણાવેલ
�ગે ના આધારો �દન-૩૦ �ધ
પરં � ુ શાળા મંડળ ક� �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ શાળાની
કાયમી

ન�ધણી

�ગે ના

આધારો

ર�ુ

ન

કરતાં

ુ :આખર� તક બોડર્ ના પત્ર ક્રમાંક: મઉમશબ/શાિન/
�ન
માધ્યિમક/ટ�-/૧૧૦-૧૮૧, તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૮ થી ન�ધણી
�ગે ના આધારો ર�ુ કરવા જણાવેલ અન્યથા શાળાને
આપેલ મં�ુર�પત્ર રદ કરવાની કાયર્વાહ� કરવામાં
આવશે તેમ છતાં શાળા મંડળે �જ.િશ.અ.શ્રી ભાવનગર
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તરફથી શાળાની �ુન-૨૦૧૭થી ન�ધણી કરવા �ગે ના
આધારો ર�ુ કર� લ ન હતા.
શાળા મંડળ અને �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધ કારોબાર�
સિમિતમાં હાજર રહ્યા ન હોઈ સદર બાબત પેન્ડ�ગ
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
રાખવા� ંુ સવાર્ �મ

AFAT S|DF\S o ૫૧૦/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૦/૨૦૧૯

ગાયત્રી િવદ્યામંડળ સંચા�લત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળા ગાયત્રી િવદ્યામંડળ સંચા�લત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળા
ગાયત્રી િવદ્યામં�દર, �ુ બેરનગર, અમદાવાદ શાળાની ગાયત્રી િવદ્યામં�દર, �ુ બેરનગર, અમદાવાદ શાળાની
ધોરણ-૯, ૧૦ િસ�ધી માધ્યમના વગ� બંધ કરવા ધોરણ-૯, ૧૦ િસ�ધી માધ્યમના વગ� બંધ કરવાની
બાબત

બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના
પ્રિતિનિધ ગે રહાજર રહ્યા હતા �યાર� �જ.િશ.અ.શ્રીના
પ્રિતિનિધશ્રી વી. ક�. ગામેતી – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા
હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
ગાયત્રી િવદ્યામંડળ સંચા�લત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ
શાળા

ગાયત્રી

શાળાની

િવદ્યામં�દર,

ધોરણ-૮

�ુ બેરનગર,

�.ુ મા.ની

અમદાવાદ

કાયમી

ન�ધણી

તા.૯/૭/૧૯૮૭થી કરવામાં આવેલ હતી,
ત્યારબાદ

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

અમદાવાદ

શહ�રના પત્ર ક્રમાંક:/�જ.િશઅ./માધ્ય/વગર્ ઘટાડો/ ૨૦૧૩૧૪/૫૭૫૧-૫૮

તા.૩/૩/૨૦૧૪થી

ધો-૯

િવદ્યાથ�

સંખ્યાના અભાવે �ુન-૧૩થી ધો-૯ િસ�ધી માધ્યમનો વગર્
બંધ કરવા �ુકમ કર� લ છે ત્યાર પછ� �જ.િશ.અ.શ્રી
અમદાવાદ

ગ્રામ્યના

પત્ર

ક્રમાંક/�જ.િશ.અ./વગર્

ઘટાડો/૨૦૧૪/૨૬૪૨૯ તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૪થી ધોરણ-૧૦
િવદ્યાથ� સંખ્યાના અભાવે ( િસ�ધી માધ્યમ )નો વગર્ બંધ
કરવાનો િનણર્ય કર� લ છે ,
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્યને એ
ઉક્ત િવગતે ધો-૯ અને ધો-૧૦ િસ�ધી માધ્યમના વગર્ ની
િવદ્યાથ� સંખ્યાના અભાવે બંધ કર� લ છે તેમ છતાં શાળા
મંડળે તા.૨૩/૮/૨૦૧૮થી િશક્ષણ િવભાગમાં ધોરણ-૯
અને ધો-૧૦ના િસ�ધી માધ્યમના વગ�ને

ુ રાતી
�જ

માધ્યમમાં ફ�રફાર કરવા કર� લ દરખાસ્ત અન્વયે િશક્ષણ
િવભાગના

પત્ર

ક્રમાંક:

બમશ/૧૧૧૮/૧૫૬૩/ગ,

તા.૧૫/૯/૨૦૧૮ થી સદર શાળાની ન�ધણી રદ કરવા
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ શહ�રના �ુકમ અન્વયે આગળની
ુ ારની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા જણાવેલ,
િનયમા�સ
િશક્ષણ િવભાગના પત્ર તા.૧૫/૯/૨૦૧૮ અન્વયે
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શાળા

મંડળને

અત્રેની

કચેર�ના

પત્ર

ક્રમાંક:

મઉમશબ/શાિન/૯૬૧૨-૧૩, તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૮ થી કારણ
દશર્કનો�ટસ

પાઠવવામાં

તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮થી

આવતાં

કારણદશર્ક

શાળા

નો�ટસનો

મંડળે
ુ ાસો
�લ

કરતાં જણાવે છે ક� શાળા તા.૧/૬/૧૯૮૫થી િસ�ધી
માધ્યમની શાળા તર�ક� ન�ધાયેલ તથા શાળામાં અત્યંત
ગર�બ પછાત અને મધ્યમવગર્ ના િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ
કરતાં હોવાથી ગર�બ િવદ્યાથ�ઓના �હતને ધ્યાને રાખીને
માધ્યમ ફ�રફાર અિત આવશ્યકતા છે જો સદર�ું કાયર્
�સ્થ�ગત કરવામાં આવે તો ક�ળવણીના કાયર્ને �તરાય
થાય અને બાળકોના િશક્ષણને લાગે તેવી સંભાવના
હોવાથી ન �ટક� માધ્યમ ફ�રફાર કરવા િવનંતી કર� લ છે .
આમ શાળા મંડળે ઉક્ત િવગતે િસ�ધી માધ્યમને
ુ રાતી માધ્યમમાં ફ�રફાર �ગે �લ
ુ ાસો કર� લ છે .
�જ
ુ ાસો ગ્રાહ્ય રાખવા પાત્ર થતો ન હોઇ
સદર �લ
શાળામાં હાલ િવદ્યાથ� સંખ્યાના અભાવે ધોરણ-૯,૧૦
િસ�ધી માધ્યમના નવા વગર્ બંધ હોઇ સદર શાળાની
િસ�ધી માધ્યમ ન�ધણી રદ કરવા બાબત ર�ુ કર� લ હતી.
ઉક્ત ચચાર્-િવચારણાને �તે સદર ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ
શાળા ગાયત્રી િવદ્યામં�દર િસ�ધી માધ્યમની ન�ધણી રદ
કરવા� ંુ અને સદર શાળાનો ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૫૦.૨૯૪ રદ
ુ તે ઠરાવવામાં
કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં સવાર્ �મ
આવ્�.ંુ શાળાનો ર� કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર�
તે

શાળામાં

િનભાવવાનો

િવદ્યાથ�ઓને

થાય

તે

રહ�શે

માટ�

અને

તેની

�ણ

સંબિં ધત

શાળા

દ્વારા

વતર્માનપત્રમાં �હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય
શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.

AFAT S|DF\S o ૫૧૧/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૧/૨૦૧૯

પાથર્ ક�ળવણી મંડળ �.ુ પો.મોઘલા, તા.નસવાડ�, �જ. પાથર્ ક�ળવણી મંડળ �.ુ પો.મોઘલા, તા.નસવાડ�, �જ.
ુ
છોટાઉદ�ર
�.ુ પો.મોઘલા,

સંચા�લત

ુ
િવદ્યામં�દર છોટાઉદ�ર

સરસ્વતી

તા.નસવાડ�,

�જ.

સંચા�લત

ુ ની �.ુ પો.મોઘલા,
છોટાઉદ�ર

સરસ્વતી

તા.નસવાડ�,

�જ.

િવદ્યામં�દર
ુ ની
છોટાઉદ�ર

નોનગ્રાન્ટ�ડ શાળા બંધ કરવા તેમજ ધોરણ ૧૦ નો નોનગ્રાન્ટ�ડ શાળા બંધ કરવા તેમજ ધોરણ ૧૦ નો
ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૫.૪૮૬ બંધ કરવા બાબત.

ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૫.૪૮૬ બંધ કરવાની બાબત કારોબાર�
સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી અને
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ગે ર હાજર રહ્યા હતા.
Ø

પાથર્ ક�ળવણી મંડળ �.ુ પો.મોઘલા, તા.નસવાડ�, �જ.
ુ
છોટાઉદ�ર
�.ુ પો.મોઘલા,
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સંચા�લત

સરસ્વતી

તા.નસવાડ�,

�જ.

િવદ્યામં�દર
ુ ને
છોટાઉદ�ર
23

�ુન.૨૦૦૨માં નોનગ્રાન્ટ�ડ નવી શાળાની મં�ુર�
મળે લ હતી.
Ø

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

�.વ.ક-૧

/શાળા

ુ
છોટાઉદ� �ર

કચેર�ના

બંધ/૨૦૧૮/૧૨૮૬૭

ના

તા.૨૬/૭/૨૦૧૮ પત્રથી ર�ુ કર� લ દરખાસ્ત અન્વયે
િવદ્યાથ�ની સંખ્યા ન થતા શાળા બંધ કરવા તેમજ
ધોરણ ૧૦ નો ઇન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૫.૪૮૬ બંધ કરવા
ભલામણ કર� લ છે .
Ø

પાથર્ ક�ળવણી મંડળ સંચા�લત મંડળના તમામ
સભ્યો

ુ તે
સવાર્ �મ

મંડળના

ુ /મંત્રીશ્રી ભેગા
પ્ર�ખ

મળ�ને સ્�ુ લ બંધ કરવા �ગે નો ઠરાવ કર� લ છે .
શાળા મંડળે સ્�ુ લ બંધ કરવાનો ઠરાવ કર� લ હોઈ
નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા સરસ્વતી િવદ્યામં�દરની ન�ધણી રદ
કરવા� ંુ અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૬૫.૪૮૬ રદ કરવા� ંુ
કારોબાર�

સિમિતમાં

ુ તે
સવાર્ �મ

ઠરાવવામાં

આવ્�.ંુ

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 ૫૧૨/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૨/૨૦૧૯

ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત શ્રી એચ. ક�. શ્રી એચ. ક�. એ��ક
શ્રી એચ. ક�. એ��ક
ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત શ્રી એચ. ક�.
હાઈસ્�ુ લ,
નેસડા, તા.ભાભર, �જ.બનાસકાંઠાની હાઈસ્�ુ લ, નેસડા, તા.ભાભર, �જ.બનાસકાંઠાની માધ્યિમક
માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી
અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની
રદ કરવા બાબત.
બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરતા શાળા મંડળના
પ્રિતિનિધશ્રી ગે ર હાજર રહ્યા હતા અને �જ.િશ.અ.શ્રીના
પ્રિતિનિધશ્રી એમ. એસ. પાર� ખ – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા
હતા. તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ �શન ટ્રસ્ટ સંચા�લત શ્રી એચ.ક�
શ્રી એચ.ક� એ��ક
હાઈસ્�ુ લ નેસડા તા. ભાભર �જ. બનાસકાંઠાની માધ્યિમક
અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા
બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� શ્રી બનાસકાંઠાએ તા
.૨૪/૦૮/૨૦૧૮

નાપત્રમાં

જણાવેલ

છે

ક�

એચ.ક�

હાઈસ્�ુ લ ,નેસડા તા. ભાભર ખાતે ચાલતી હતી સદર
ુ ર્ પરવાનગી િવના નેસડા થી ભાભર ખાતે
શાળાએ �વ
સ્થળ ફ�રફાર કર� લ હતો �ને ધ્યાનમાં લેતા શાળાની
ુ ના
માન્યતાની શરતનો ભંગ કર� લ છે . ટ્રસ્ટ્ના પ્ર�ખ
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ુ બ તેમણે જણાવેલ છે ક�
તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ ના પત્ર �જ
ુ ામે માધવ પ્લાઝામાં
શાળાનો નેસડાથી ભાભર �ક
ફ�રફાર કર� લ છે પરં � ુ શાળામાં િવદ્યાથ�ઓની સંખ્યા
મળે લ નથી આમ શાળામાં િવદ્યાથ�ઓની સંખ્યા � ૂન્ય
છે . તથા આ વષ� શાળા બંધ છે તેથી શાળાની માન્યતા
રદ કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે .
શાળાએ � ૂવર્ પરવાનગી વગર સ્થળ ફ�રફાર કર� લ છે .
શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર હોઈ એક તક
ુ તે કારોબાર� સિમિતમાં ઠરાવવામાં
આપવા� ંુ સવાર્ �મ
આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૫૧૩/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૩/૨૦૧૯

શ્રી સેવત
ં ીલાલ ઝવેર� ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ ગઢ સંચા�લત શ્રી સેવત
ં ીલાલ ઝવેર� ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ ગઢ સંચા�લત
વી.એસ. ઝવેર� માધ્યિમક અને ઉચ્ચ્તર માધ્યિમક વી.એસ. ઝવેર� માધ્યિમક અને ઉચ્ચ્તર માધ્યિમક
ુ �જ.બનાસકાંઠા ની
શાળા. ગઢ તા. પાલન�ર

ુ �જ.બનાસકાંઠાની
ધો- શાળા. ગઢ તા. પાલન�ર

૧૧,૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ ના વગર્ બંધ કરવા બાબત.

ધો-૧૧,

૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ ના વગર્ બંધ કરવાની બાબત
કારોબાર�

ર�ુ

સિમિતમાં

કરતા

શાળા

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી પટ�લ મનોજભાઈ – ક્લાકર્ હાજર રહ્યા હતા
તથા એમ. એસ. પાર� ખ – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા.
તેમને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
�જલ્લા
૦૧/૧૧/૨૦૧૮

િશક્ષણાિધકાર�
ના

પત્રથી

શ્રી
શ્રી

ુ �
પાલન�ર
સેવત
ં ીલાલ

તા.
ઝવેર�

ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ ગઢ સંચા�લત વી.એસ. ઝવેર� માધ્યિમક
અને ઉચ્ચ્તર માધ્યિમક શાળા. ગઢ તા. પાલન�રુ
�જ.બનાસકાંઠા દ્ગારા ધો-૧૧,૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ ની
ન�ધણી રદ કરવાની દરખાસ્ત મળે લ છે . તો સદર
શાળાની ધો-૧૧,૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહની ન�ધણી રદ કરવા
માટ� ભલામણ કરવામાં આવે છે . � �ગે યોગ્ય ઘટતી
કાયર્વાહ� આપની કક્ષાએથી કરવા િવનંતી છે .
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીના ઉક્તપત્રની િવગતો
પરત્વે જણાવવા� ંુ ક�, �ુન-૨૦૦૮થી િવવેકાનંદ િવકાસ
ૃર્
વ�ળ
ગઢ સંચા�લત િવવેકાનંદ માધ્યિમક િવદ્યાલય
ુ �જ.બનાસકાંઠાના અત્રેની કચેર�ના
�.ુ ગઢ તા.પાલન�ર
તા.૨૬/૦૨/૨૦૦૯ના પત્રથી ન�ધણી કરવામાં આવેલ
હતી અને �ુન-૨૦૧૦થી ધો-૧૦ના પ્રથમ ક્રિમકવગર્ ની
મં�ુર� અત્રેની કચેર�ના તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૦ના પત્રથી
આપવામાં આવેલ હતી.
સદર શાળાએ માધ્યિમક શાળા� ંુ નામ બદલવાની
દરખાસ્ત કર� લ હતી અત્રેની કચેર�ના તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૦
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ના

પત્રથી

મં�ુર�

આપવામાં

આવેલ

�� ંુ નામ

િવવેકાનંદ માધ્યિમક િવદ્યાલય ગઢ બદલી ન� ંુ નામ
શ્રીમિત

િવમળાબેન

સ�વતીલાલ

ઝવેર�

માધ્યિમક

િવદ્યાલય ગઢના નામથી મં�ૂર� આપવામાં આવેલ છે .
શાળા મંડળે તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮ ના ઠરાવથી ધો-૧૧/૧૨
િવજ્ઞાન પ્રવાહની મં�ુર� પછ� કોઈ િવદ્યાથ� પ્રવેશ લેવા
આવેલ નથી અને અમે અમારા ગ્રામ્ય કક્ષાએ ત્રણ
િવજ્ઞાન

પ્રવાહની

શાળા

હોવાથી

અમાર�

સંસ્થામાં

ચાલતી િવજ્ઞાનપ્રવાહની શાળા બંધ કર�એ છ�એ.
ઉક્ત શાળા મંડળે શાળા બંધ કરવાનો ઠરાવ કર� લ
ુ બ ધો-૧૧, ૧૨,
હોય �જ.િશ.અ.શ્રીની ભલામણ �જ
િવજ્ઞાન પ્રવાહની �ુન-૨૦૧૯ થી ન�ધણી રદ કરવા� ંુ
અને ઈન્ડ�ક્ષ નંબર ૧૦.૩૦૭ રદ કરવા� ંુ કારોબાર�
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ સદર શાળાને
સિમિતમાં સવાર્ �મ
િવજ્ઞાન પ્રવાહ તેમજ સામાન્ય પ્રવાહનો ૧૦.૩૦૭ એક
જ નંબર ફાળવેલ હોય સદર શાળાને �ુન-૨૦૧૯ થી
સામાન્ય

પ્રવાહનો

નવો

ઈન્ડ�ક્ષ

નંબર

ફાળવવા� ંુ

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૫૧૪/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૪/૨૦૧૯

�ૂન-૨૦૧૮ થી ગ્રાન્ટ િવનાની મં�ૂર થયેલ નવી �ૂન-૨૦૧૮ થી ગ્રાન્ટ િવનાની મં�ૂર થયેલ નવી
માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની �જ.િશ.અ.શ્રી માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની �જ.િશ.અ.શ્રી દ્વારા

દ્વારા Not Recommend અન્વયે િનણર્ય કરવા Not Recommend અન્વયે િનણર્ય કરવામાં આવ્યો.
બાબત. (�ુ લ ૧૦ શાળા)

પત્રક – અ સામેલ છે .

AFAT S|DF\S o ૫૧૫/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૫/૨૦૧૯

�ૂ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. (�ુ લ ૨૯ ર�માન્ડ દરખાસ્તોનો િનણર્ય કરવામાં આવ્યો. પત્રક–બ સામેલ છે .
શાળા)

AFAT S|DF\S o ૫૧૬/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૬/૨૦૧૯

ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહની પ્રાયો�ગક પર�ક્ષાના ક�ન્દ્રો ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહની પ્રાયો�ગક પર�ક્ષાના ક�ન્દ્રો
ઉપર ફરજ બ�વતા કમર્ચાર�ઓના મહ�નતાણા તથા ઉપર ફરજ બ�વતા કમર્ચાર�ઓના મહ�નતાણા તથા
ુ સ્કાર તેમજ સાધન સામગ્રી ખચર્ મં�ુર કરવા �ર
ુ સ્કાર તેમજ સાધન સામગ્રી ખચર્ મં�ુર કરવાની
�ર
બાબત.

બાબત કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરવામાં આવી.
ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાનપ્રવાહની પ્રાયો�ગક પર�ક્ષા બોડર્
ુ ર�-૨૦૧૯માં લેવાનાર છે . ઉક્ત પર�ક્ષામાં
દ્વારા ફ��આ
પર�ક્ષા ક�ન્દ્રો ઉપર ફરજ બ�વતા કમર્ચાર�ઓના
ુ સ્કાર તથા ક�ન્દ્ર ઉપર સાધન
મહ�નતાણા તેમજ �ર
ુ બ છે
સામગ્રી પેટ� થનાર ખચર્ની િવગત નીચે �જ
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ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાનપ્રવાહની પ્રાયો�ગક પર�ક્ષાના
મહ�નતાણાના દરો
ક્રમ

િન�મ�ક
ં ૂ નો પ્રકાર

મહ�નતાણાંના દર

૧

સ્થળ િનયામક

દ� િનક

�.૧૫૦

પર�ક્ષાના

�દવસો

દ�ઠ
૨

િનષ્ણાત મદદનીશ િવષય દ�ઠ

દ� િનક �.૧૫૦

એક (�.૧૦૦ પ્રિત�દન �ુરસ્કાર

પર�ક્ષાના �દવસો

તેમજ �.૫૦ ઉ�રવહ� ચકાસણી

દ�ઠ

તેમજ માકર્ સ એન્ટ્ર�)
(રસાયણશા�/ ભૌિતકશા�/
�વિવજ્ઞાન)
૩

પ્રયોગશાળા મદદનીશ િવષય

દ� િનક �.૧૫૦

દ�ઠ એક (�.૧૦૦ પ્રિત�દન

પર�ક્ષાના �દવસો

�ુરસ્કાર તેમજ �.૫૦ ઉ�રવહ�

દ�ઠ

ચકાસણી તેમજ માકર્ સ એન્ટ્ર�)
(રસાયણશા�/ભૌિતકશા�/�વ
િવજ્ઞાન)
૪

પ્રયોગશાળા સેવક (પ્રયોગશાળા

દ� િનક �.૬૫

દ�ઠ એક)

પર�ક્ષાના �દવસો
દ�ઠ

ન�ધ :- સ્થળ િનયામકશ્રી માટ� પ્રાયો�ગક પર�ક્ષાના
ન�ધાયેલ પર�ક્ષાથ� દ�ઠ એક િવષયના �.૧૫/- લેખે
સાધન સામગ્રી ખચર્ ગ્રાહ્ય રહ�શે.
ચચાર્

િવચારણાને

�તે

પ્રાયો�ગક

પર�ક્ષાના

ન�ધાયેલ પર�ક્ષાથ� દ�ઠ એક િવષયના �.૧૫/- ના
ુ ારા સાથે સાધન સામગ્રી ખચર્
બદલે �.૨૦/- લેખે �ધ
ગ્રાહ્ય રાખવા� ંુ અને પ્રાયો�ગક પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર ઉપર ફરજ
ુ સ્કાર તેમજ
બ�વતા કમર્ચાર�ઓના મહ�નતાણા, �ર
ુ તે કારોબાર� સિમિતમાં
સાધન સામગ્રી ખચર્ સવાર્ �મ
મં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૫૧૭/૨૦૧૯
ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૭/૨૦૧૯

�હ�ર પર�ક્ષાઓના ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની

ુ ાર� લા મહ�નતાણાં દરો મં�ૂર કરવા બાબત.
�ધ

ુ ાર� લા
�ધ

મહ�નતાણાં

દરો

�હ�ર પર�ક્ષાઓના

મં�ૂર

કરવાની

બાબત

કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરવામાં આવી.
તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ની સામાન્યસભાની છઠ્ઠી બેઠકમાં
બાબત ક્રમાંક-૧૭/૨૦૧૮ થી બોડર્ સભ્યશ્રી શૈલેષ ક�.
પંચોલીના

પ્રસ્તાવ

અન્વયે

પર�ક્ષા

કામગીર�ના

ુ ારો કરવા માટ� ૯ (નવ) સભ્યોની
મહ�નતાણા દરોમાં �ધ
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સિમિતની બેઠક તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ મળે લ હતી.
સિમિતએ

ધોરણ-૧૦

અને

ધોરણ-૧૨

ની

�હ�ર

ુ ાર� લ મહ�નતાણા દરનો અહ�વાલ તૈયાર
પર�ક્ષાઓના �ધ

ુ બ �ધ
ુ ાર� લા મહ�નતાણાના દરો અને
કર� લ છે . � �જ
પર�ક્ષાઓમાં થનાર વધારાના ખચર્� ંુ પત્રક-ક અને
પત્રક-ડ આ સાથે સામેલ છે .
માચર્-૨૦૧૯ ની પર�ક્ષાનો વધારાનો ખચર્ (સમર�)
દશાર્ વ� ંુ પત્રક
ક્રમ

િવગત

વધારાની રકમ

૧

�જલ્લા કં ટ્રોલ�મ

�.૮૪,૮૨૦/-

૨

સંગણન ક�ન્દ્ર

�.૧,૦૦,૦૦૦/-

૩

રવાનગી ક�ન્દ્ર (પાલા

�.૮૩,૦૦૦/-

ક�ન્દ્ર)
૪

�ુણચકાસણી

�.૧૨૦૦/-

૫

ઝોનલ કચેર�

�.૩૩,૬૧,૦૫૦/-

૬

પર�ક્ષા ક� ન્દ્રો

�.૧,૫૯,૦૮,૬૦૦/-

�ુ લ

�.૧,૯૫,૩૮,૬૭૦/-

ુ ત્રક
માચર્-૨૦૨૦ની પર�ક્ષાનો વધારાનો ખચર્ દશાર્વ�પ
ક્રમ

િવગત

વધારાની રકમ

૧

કો-ઓડ�નેટર/પર�ક્ષક

�.૪૨,૫૨,૫૦૦/-

સમીક્ષકના મહ�નતાણાનો દરો
૨

AFAT S|DF\S o ૫૧૮/૨૦૧૯

મ.� ૂ.ક� ન્દ્વ

�.૩,૩૭,૫૦૦/-/-

�ુ લ

�.૪૫,૯૦,૦૦૦/-

પત્રક-ક માં દશાર્ વેલ મહ�નતાણાના દરો �જલ્લા
કં ટ્રોલ�મ, સંગણન ક�ન્દ્ર, રવાનગી ક�ન્દ્વ(પાલા ક�ન્દ્વ),
ુ ચકાસણી, ઝોનલ કચેર� અને પર�ક્ષા ક�ન્દ્વોના દરો
�ણ
માચર્-૨૦૧૯ની પર�ક્ષામાં લા� ુ પડશે. �થી િવગતવાર
િવગતો પત્રક - ક-૧ થી ક-૧૦ માં આપેલ છે અને
પત્રક-ડ માં કો-ઓડ�નેટર / પર�ક્ષક સમીક્ષકના
મહ�નતાણાનો દરો અને મ.� ૂ.ક�ન્દ્વ દશાર્ વેલ મહ�નતાણાના
દરો માચર્-૨૦૨૦ ની પર�ક્ષાથી લા� ુ પડશે. �થી
િવગતવાર િવગતો પત્રક - ડ-૧ થી ડ-૨ માં આપેલ છે
ુ તે
ઉપરોકત બાબત ચચાર્ િવચારણાના �તે સવાર્ �મ
મં�ૂર કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૮/૨૦૧૯

�ૂન-૨૦૧૯ માટ� ઓનલાઇન કર� લ નવી માધ્યિમક �ૂન-૨૦૧૯ માટ� ઓનલાઇન કર� લ નવી માધ્યિમક
શાળાની મં�ૂર/નામં�ૂરનો િનણર્ય કરવા બાબત.

શાળાની મં�ૂર/નામં�ૂરનો િનણર્ય કરવામાં આવ્યો.
પત્રક-ઇ સામેલ છે .
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માન. અધ્યક્ષશ્રી સ્થાનેથી ર�ુ થયેલ બાબત

AFAT S|DF\S o ૫૧૯/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૧૯/૨૦૧૯

ઈ - ટ�ન્ડર નં - ૨૭ / ૨૦૧૯ – ૨૦ બંધ બોડ�ના ઈ - ટ�ન્ડર નં - ૨૭ / ૨૦૧૯ – ૨૦ બંધ બોડ�ના
પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે
ુ ેલ ભાવો મં�ુર ભાડ�થી મેળવવા માટ� ટ�ન્ડરમાં �લ
ુ ેલ ભાવો મં�ુર
ભાડ�થી મેળવવા માટ� ટ�ન્ડરમાં �લ
કરવા બાબત.

કરવાની કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરવામાં આવી.
ઈ - ટ�ન્ડર નં - ૨૭ / ૨૦૧૯ – ૨૦ બંધ બોડ�ના
પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે
ભાડ�થી મેળવવા �ગે ના ટ�ન્ડરની કામગીર� �ગે ના
ુ બના
ટ�ન્ડરમાં િનયત સમયમયાર્ દામાં નીચે �જ
ટ�ન્ડરો મળે લ હતા.
1. રાજન ટ્રાવેલ્સ, ગાંધીનગર
2. ગાયત્રી ટ્રાવેલ્સ, ગાંધીનગર
ુ બ આજ
ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વ્યા �જ
તા.૧૦/૧/૨૦૧૯ના રોજ બપોર� ૧૧.૦૦
કલાક� ટ�ન્ડરના
ટ�ક્નીકલ બીડ ખોલવા માટ� ટ�ન્ડર ઓપન�ગ કમ
ુ શન કમીટ�ની બેઠક મળે લ હતી.
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

તથા

ચેક

લીસ્ટ

પ્રમાણે

દસ્તાવેજોની

ચકાસણી કરવામાં આવી.
1. રાજન ટ્રાવેલ્સ, ગાંધીનગર
�બડર દ્વારા ટ�ન્ડરમાં ટ�ન્ડરની શરતો તથા
ચેક લીસ્ટ પ્રમાણે તમામ દસ્તાવેજો ર�ુ
કર� લ છે
2. ગાયત્રી ટ્રાવેલ્સ, ગાંધીનગર
�બડર દ્વારા ટ�ન્ડરમાં ટ�ન્ડરની શરતો તથા
ચેક લીસ્ટ પ્રમાણે તમામ દસ્તાવેજો ર�ુ
કર� લ છે
ઉક્ત

બીડરોની

તમામ

દસ્તાવેજોની

ચકાસણી કરવાની હોઇ આ ચકાસણી કયાર્ બાદ
આગળની કાયર્વાહ� કરવા� ુ કિમ�ટ દ્વારા ન��
કરવામાં આવ્�.ુ ત્યારબાદ ટ�ન્ડર સાથે રાખવામાં
આવેલ તમામ �બડાણોની તથા શરતો પ્રમાણે
ચકાસણી કરતાં ટ�ક્નીક્લ બીડમાં નીચે જણાવ્યા
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પ્રમાણે �બડરો ક્વૉલીફાઇડ કરવામાં આવ્યા
1. રાજન ટ્રાવેલ્સ, ગાંધીનગર
2. ગાયત્રી ટ્રાવેલ્સ, ગાંધીનગર
ટ�ક્નીકલ

બીડમાં

ઉપરોક્ત

ક્વૉલીફાઇડ

થયેલ બીડરોના કોમશ�યલ બીડ ખોલવામાં આવેલ.
�માં

રાજન

ટ્રાવેલ્સ,

ગાંધીનગરએ

ચાર� ય

િવભાગમાં ભાવો ભર� લ છે , �યાર� ગાયત્રી ટ્રાવેલ્સે
િવભાગ-૪ માં જ કોમશ�યલ બીડ ભર� લ છે . આમ
િવભાગ-૧, ૨ અને ૩ માં રાજન ટ્રાવેલ્સ દ્વારા જ
ભાવો ર�ુ કરવામાં આવેલ છે , અન્ય પાટ� દ્વારા
ભાવ ભર� લ નથી. �થી િવભાગ-૧, ૨ અને ૩ માટ�
આ પાટ�ના જ ભાવો િવચારણામાં લેવાના રહ� છે .
�યાર� િવભાગ-૪ માં અ�ક્રુ મ નં.૧ થી ૨૫ માં રાજન
ટ્રાવેલ્સના ભાવ L-1 છે અને ગાયત્રી ટ્રાવેલ્સના
િવભાગ-૪ માં અ�ક્રુ મ નં. ૨૬ થી ૩૬ આઈટમના
ભાવો ભાવો L-1 છે . આ તમામ બાબતો સિમિતએ
િવચારણામાં લીધી.

આગામી

ુ ર�
ફ��આ

માસમાં

પ્રખરતા કસોટ� તથા ધો-૧૨ ની િવજ્ઞાન પ્રવાહની
પ્રેક્ટ�કલ પર�ક્ષા હોઈ ટ�ન્ડરના ભાવો ઝડપથી મં�ૂર
કરવાના હોઈ તથા ગત વષર્ના ભાવો ૧૭ થી ૩૭%
ુ ીના ભાવો નવા ટ�ન્ડરમાં ઓછા આવેલ હોઈ
�ધ
ુ ત ચચાર્ િવચારણાને �ગે ટ�ન્ડરમાં આવેલ ભાવો
�ખ્
નેગોશીએશન કર� ટ�ન્ડર ફાઈનલ કરવાની સ�ા
માન.અધ્યક્ષશ્રીને

ુ તે
સ�પવા� ંુ સવાર્ �મ

કરોબાર�

સિમિતમાં ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

AFAT S|DF\S o ૫૨૦/૨૦૧૯
આગામી

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯

ના

રોજ

ઠરાવ S|DF\S o ૫૨૦/૨૦૧૯
મળનાર આગામી

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯

ના

રોજ

મળનાર

સામાન્ય સભામાં ર�ુ કરવાના પ્રસ્તાવો ઉપર ચચાર્

સામાન્ય સભામાં ર�ુ કરવાના પ્રસ્તાવો ઉપર ચચાર્

િવચારણા કરવા બાબત.

િવચારણા કરવામાં આવેલ છે . આ સાથે પત્રક– એફ
સામેલ છે .

AFAT S|DF\S o ૫૨૧/૨૦૧૯
આગામી

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯

ના

રોજ

ઠરાવ S|DF\S o ૫૨૧/૨૦૧૯
મળનાર આગામી

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯

ના

રોજ

મળનાર

સામાન્ય સભામાં ર�ુ કરવાના પ્ર�ોનો ડ્રો કરવા સામાન્ય સભામાં ર�ુ કરવાના પ્ર�ોનો ડ્રો કરવામાં
બાબત.

આવ્યો.

AFAT S|DF\S o ૫૨૨/૨૦૧૯

ઠરાવ S|DF\S o ૫૨૨/૨૦૧૯

U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6 U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6
AM0"4 UF\WLGUZGL SR[ZLDF\ H]lGIZ SFZS]G AM0"4 UF\WLGUZGL SR[ZLDF\ H]lGIZ SFZS]G
T[DH l;lGIZ SFZS]GGL EZTL SZJF AFATP
T[DH l;lGIZ SFZS]GGL EZTL SZJFની બાબત
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કારોબાર� સિમિતમાં ર�ુ કરવામાં આવી.

U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ
DFwIlDS lX1F6 AM0"4 UF\WLGUZGF
5+S|DF\S G\P o DpDXAqDC[SDqZ!5)qTFP
*q&qZ_!ZGF 5+ VgJI[ U]HZFT ;ZSFZ4
lX1F6 lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZGF
9ZFJ
S|DF\S
o
DXAq!Z!Zq*5*qKqTFP!(q$qZ_!#G]\
GJ]\ JCLJ8L DF/B]\ s;[8 V5f D\H]Z
SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ RRvZ_!#DF\
H]lGIZ SFZS]G VG[ l;lGIZ SFZS]GGL
HuIFVMGL EZTL DF8[ JI DIF"NF Z! YL Z(
JQF"GL VF5[, K[ VG[ X{1F6LS ,FISFT
I]GLJl;"8L :GFTSGL D\H]Z SZ[, K[P
;FDFgI JCLJ8 lJEFU4 UF\WLGUZGF
GM8LOLS[XG G\P o “V[;q5qZ_!$qSEIq(*q
“v$qTFP !ZqZqZ_!$ TYF UF{6 ;[JF
5;\NUL D\0/4 UF\WLGUZGF HFC[ZFT S|DF\S o
!5_q Z_!(!) VgJI[ H]lGIZ SFZS]GGL
EZTL DF8[ JIDIF"NF !( YL ## JQF"GL
VF5[, K[ VG[ X{1F6LS ,FISFT WMZ6v!Z
5F;GL D\H]Z SZ[, K[ HIFZ[ l;lGIZ
SFZS]GGL EZTL DF8[ X{1F6LS ,FISFT I]“;L
DFgI I]GLJl;"8L :GFTS VG[ JIDIF"NF !(
YL ## JQF"GL D\H]Z SZ[, K[P H[ VgJI[
કારોબાર� સિમિત દ્વારા તમામ બાબતો ધ્યાને લેતા �ુખ્ત
િવચારણાને �તે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ દ્વારા �ુિનયર
ક્લાકર્ અને િસનીયર ક્લાકર્ ના � R.R. (ભરતી િનયમો)
તૈયાર કર� લ છે તે પ્રમાણે તથા ગૌણ સેવા પસંદગી
મંડળ, ગાંધીનગર મારફતે ભરતી કરવા માટ� કારોબાર�
ુ તે ઠરાવવામાં આવ્�ુ.ં
સિમિતમાં સવાર્ �મ

(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
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GS, ;lJGI ZJFGF ov

- VU| ;lRJzL4 lX1F6 lJEFU4 a,MS G\v54 * DM DF/4 GJF ;lRJF,I4 UF\WLGUZP
- 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
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પત્રક – અ

કા.સ. તા.૨૮ અને ૩૦
/૦૧/૨૦૧૯
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ Not Recommend કર� લ દરખાસ્તોની િવગતો
ં

માધ્યિમક / ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા

S|D
૧.

lH<,FG]\
GFD
�મનગર

VF.P0LPS|DF\S
G/18/175

XF/FG]\ GFD
�દવ્ય�યોત
મીડ�યમ
મીઠ�વાડ�,

�ગ્લીશ

lHPlXPVPzLGF GM8Z[SMD[g0GF SFZ6M

SFZMAFZL ;lDlTGM lG6"I

�જ.િશ.અ.શ્રી �મનગર� તેમના તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૮ ના પત્રથી શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી ચેતનભાઈ

ુ અને
સ્�ુ લ, સદર કચેર�ના મ.િશ.િન.શ્રી દ્વારા થયેલ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે વલ્લભભાઈ ચોવટ�યા – પ્ર�ખ
ુ બ છે .
ધોરા�, �જ

�જ.િશ.અ.શ્રીના

પ્રિતિનિધશ્રી

ક�.

વી.

- શાળા પર મોબાઈલનો ટાવર લગાવેલ હોઈ શાળાની કાયમી મકવાણા હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ�

�જ.�મનગર

ન�ધણી માટ�નો અ�ભપ્રાય થતો નથી. કારણ ક� ટાવર કોમશ�યલ પ્ર� સાંભળવામાં આવ્યા. ચચાર્-િવચારણાને
ગણાય તેમજ મોબાઈલ ટાવરના ર� ડ�યેશનની અસર િવદ્યાથ�ઓના �તે �જ.િશ.અ.શ્રીના અ�ભપ્રાયને ધ્યાને
ુ તે
સ્વાસ્થ્ય માટ� જોખમી છે . સદર બાબત શાળાની કાયમી ન�ધણી માટ� લઈ કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
અ�ભપ્રાય થતો નથી.

ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર રદ કરવા� ંુ
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

૨

રાજકોટ

G/18/23

એ.

ઝેડ.

સેકન્ડર�

કનેર�યા * �જ.િશ.અ.શ્રી રાજકોટ� તેમના તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી પોપટભાઈ
ુ બ છે .
સ્�ુ લ, કચેર�ના િશ.િન.શ્રી દ્વારા થયેલ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �જ

ધોરા�, રાજકોટ

- બી. �.ુ અિધ�ૃત અિધકાર�શ્રીએ મં�ૂર કર� લ નથી.

ુ
� ૂપતભાઈ પાદર�યા – પ્ર�ખ
અને
ુ ાઈ પાચાણી – િન�ક્ુ ત પ્રિતિનિધ
મ�ભ

- � ૂ�ચત શાળા ક�મ્પસમાં જ અન્ય ૧ ગ્રાન્ટ�ડ શાળા ચાલે છે . ૧.૨ તેમજ શ્રી આર. એસ. ઉપાધ્યાય –
�ક.મી. ના �તર� અન્ય ૦૨ ગ્રાન્ટ�ડ તથા ૦૧ સરકાર� શાળા આવેલ �જ.િશ.અ.શ્રી તથા શ્રી એસ. બી. ડોડ�યા હોય � ૂ�ચત શાળા શ� કરવા અ�ભપ્રાય થતો નથી.
િશ.િન.ના અ�ભપ્રાય સાથે સંમત. અ�ભપ્રાય થતો નથી.

ઈ. આઈ. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ�
સાંભળવામાં આવ્યા.
- સ્વિનભર્ર શાળા અને ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ
શાળાના �બલ્ડ�ગ, મેદાન તેમજ પ્રવેશ
દ્વારા અલગ-અલગ છે . તથા ધો-૯ ની
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મં�ૂર� આપવામાં આવે તો ભિવષ્યમાં
ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ શાળાને અસર થશે તો
પ્રથમ સ્વ-િનભર્ર શાળાને બંધ કરવાની
દરખાસ્ત

કરવામાં

આવશે

તે� ંુ

નોટરાઈઝ સોગંદના� ંુ ર�ુ કરવાની
શરતે

ુ તે
કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ

ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર ચા� ુ
રાખવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
૩.

રાજકોટ

G/18/59

�ક્રસ્ટલ

એક�ડમી, �જ.િશ.અ.શ્રી રાજકોટ� તેમના તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર કચેર�ના શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી વઘાસીયા

ધોરા�, �જ.રાજકોટ

ુ બ છે .
િશ.િન.શ્રી દ્વારા થયેલ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �જ

ુ અને શ્રી
જયેશ વલ્લભભાઈ – પ્ર�ખ

- � ૂ�ચત શાળાની સ્થળ તપાસ કરતા બી. �.ુ સટ�ફ�ક�ટ સક્ષમ સ�ાિધકાર� આર. એસ. ઉપાધ્યાય – �જ.િશ.અ.શ્રી
દ્વારા અપાયેલ ન હોય � ૂ�ચત શાળા શ� કરવા અ�ભપ્રાય થતો નથી.

તથા શ્રી એસ. બી. ડોડ�યા - ઈ. આઈ.
હાજર

રહ્યા

હતા.

તેઓને

�બ�

સાંભળવામાં આવ્યા.
- શાળા મંડળે બી.�.ુ સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ
કરતા

ુ તે
કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ

ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર ચા� ુ
રાખવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
૪.

રાજકોટ

H/18/102

�ક્રસ્ટલ

એક�ડમી, * �જ.િશ.અ.શ્રી રાજકોટ� તેમના તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર કચેર�ના શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી વઘાસીયા

ધોરા�, �જ.રાજકોટ

ુ બ છે .
િશ.િન.શ્રી દ્વારા થયેલ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �જ

ુ અને શ્રી
જયેશ વલ્લભભાઈ – પ્ર�ખ

- � ૂ�ચત શાળાની સ્થળ તપાસ કરતા બી. �.ુ સટ�ફ�ક�ટ સક્ષમ સ�ાિધકાર� આર. એસ. ઉપાધ્યાય – �જ.િશ.અ.શ્રી
દ્વારા અપાયેલ ન હોય � ૂ�ચત શાળા શ� કરવા અ�ભપ્રાય થતો નથી.

તથા શ્રી એસ. બી. ડોડ�યા - ઈ. આઈ.
હાજર

રહ્યા

હતા.

તેઓને

�બ�

સાંભળવામાં આવ્યા.
- શાળા મંડળે બી.�.ુ સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ
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કરતા

ુ તે
કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ

ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર ચા� ુ
રાખવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
૫

રાજકોટ

G/18/485

ુ ભાઈ
શ્રી પી. બી. પટ�લ * �જ.િશ.અ.શ્રી રાજકોટ� તેમના તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી િવ�લ
સ્�ુ લ્સ,

પેડક

રાજકોટ

રોડ, કચેર�ના િશ.િન.શ્રી દ્વારા થયેલ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �જ
ુ બ છે .
- શાળાના વગર્ ખડ
ં ો� ંુ માપ ૧૫૦ થી ૧૮૦ ચો.�ટના છે . તેમજ હવાઉ�સની કોઈ �િુ વધા ન હોવાથી આરોગ્ય િવષયક �િુ વધા ઉપલબ્ધ
ન હોવાથી કાયમી ન�ધણીનો અ�ભપ્રાય થતો નથી.

ુ અને શ્રી આર. એસ.
બી. પાંભર – પ્ર�ખ
ઉપાધ્યાય – �જ.િશ.અ.શ્રી તથા શ્રી એસ.
બી. ડોડ�યા - ઈ. આઈ. હાજર રહ્યા હતા.
તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.
ુ : તપાસ કર� અહ�વાલ
- �જ.િશ.અ.શ્રી �ન
મેળવવા� ંુ અને અહ�વાલ આવ્યા બાદ
ુ : ર�ુ કર�
કારોબાર� સિમિતમાં �ન
િનણર્ય કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં
ુ તે
સવાર્ �મ

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ

પેન્ડ�ગ.
૬

રાજકોટ

H/18/300

ુ ભાઈ
શ્રી પી. બી. પટ�લ * �જ.િશ.અ.શ્રી રાજકોટ� તેમના તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી િવ�લ
સ્�ુ લ્સ,
રાજકોટ

પેડક

ુ બ છે .
રોડ, કચેર�ના િશ.િન.શ્રી દ્વારા થયેલ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �જ

ુ અને શ્રી આર. એસ.
બી. પાંભર – પ્ર�ખ

- શાળાના વગર્ ખડ
ં ો� ંુ માપ ૧૫૦ થી ૧૮૦ ચો.�ટના છે . તેમજ હવા- ઉપાધ્યાય – �જ.િશ.અ.શ્રી તથા શ્રી એસ.
ઉ�સની કોઈ �િુ વધા ન હોવાથી આરોગ્ય િવષયક �િુ વધા ઉપલબ્ધ બી. ડોડ�યા - ઈ. આઈ. હાજર રહ્યા હતા.
ન હોવાથી કાયમી ન�ધણીનો અ�ભપ્રાય થતો નથી.

તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.

ુ : તપાસ કર� અહ�વાલ
- �જ.િશ.અ.શ્રી �ન
મેળવવા� ંુ અને અહ�વાલ આવ્યા બાદ
ુ : ર�ુ કર�
કારોબાર� સિમિતમાં �ન
િનણર્ય કરવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં
ુ તે
સવાર્ �મ
પેન્ડ�ગ.
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ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ

૭

�રુ ત

G/18/388

ડ્ર�મ્ઝ ઈન્ટરનેશનલ �જ.િશ.અ.શ્રી �રુ તે તેમના તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી સં�દપ�ુ માર
સ્�ુ લ, માંડવી, �રુ ત

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

ુ
ઈ�રભાઈ મૈ�રુ �યા – પ્ર�ખ
તથા

- શાળા મકાન નીચે �ુકાનો જોવા મળે લ છે .

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �.ુ બી.

ુ સાંકડ� છે .
- વગર્ ખડ
ં ોની વચ્ચેની લોબી �બ

વસાવા – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા.

- બાળકોની સલામતી માટ� �બલ્ડ�ગ યોગ્ય જણા� ંુ નથી.

તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.

આમ, િવદ્યાથ�ઓના સ્વસ્થ તથા �રુ �ક્ષત વાતાવરણમાં રહ�વાના - �જ.િશ.અ.શ્રીના અહ�વાલના આધાર�
ુ તે ન�ધણી
હકો જોખમાતા હોવાથી સદર શાળાને કાયમી મં�ૂર� માટ� ભલામણ કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
કરવામાં આવતી નથી.
૮

�રુ ત

G/18/385

કરાવી

લેવાનો

પત્ર

રદ

કરવા� ંુ

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

ડ્ર�મ્ઝ ઈન્ટરનેશનલ �જ.િશ.અ.શ્રી �રુ તે તેમના તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી સં�દપ�ુ માર
સ્�ુ લ

ુ બ છે .
(�ગ્રે� શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �જ

ુ
ઈ�રભાઈ મૈ�રુ �યા – પ્ર�ખ
તથા

માધ્યમ),

માંડવી, - શાળા મકાન નીચે �ુકાનો જોવા મળે લ છે .

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �.ુ બી.

ુ સાંકડ� છે .
- વગર્ ખડ
ં ોની વચ્ચેની લોબી �બ

વસાવા – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા.

- બાળકોની સલામતી માટ� �બલ્ડ�ગ યોગ્ય જણા� ંુ નથી.

તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.

�રુ ત

આમ, િવદ્યાથ�ઓના સ્વસ્થ તથા �રુ �ક્ષત વાતાવરણમાં રહ�વાના - �જ.િશ.અ.શ્રીના અહ�વાલના આધાર�
ુ તે ન�ધણી
હકો જોખમાતા હોવાથી સદર શાળાને કાયમી મં�ૂર� માટ� ભલામણ કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
કરવામાં આવતી નથી.
૯

�રુ ત

H/18/219

કરાવી

લેવાનો

પત્ર

રદ

કરવા� ંુ

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

ડ્ર�મ્ઝ ઈન્ટરનેશનલ �જ.િશ.અ.શ્રી �રુ તે તેમના તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી સદર શાળા મંડળના પ્રિતિનિધશ્રી સં�દપ�ુ માર
સ્�ુ લ,
પ્રવાહ,
માધ્યમ)
�રુ ત

ુ બ છે .
(િવજ્ઞાન શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �જ

ુ
ઈ�રભાઈ મૈ�રુ �યા – પ્ર�ખ
તથા

ુ રાતી - શાળા મકાન નીચે �ુકાનો જોવા મળે લ છે .
�જ

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �.ુ બી.

ુ સાંકડ� છે .
માંડવી, - વગર્ ખડ
ં ોની વચ્ચેની લોબી �બ

વસાવા – મ.િશ.િન. હાજર રહ્યા હતા.

- બાળકોની સલામતી માટ� �બલ્ડ�ગ યોગ્ય જણા� ંુ નથી.

તેઓને �બ� સાંભળવામાં આવ્યા.

આમ, િવદ્યાથ�ઓના સ્વસ્થ તથા �રુ �ક્ષત વાતાવરણમાં રહ�વાના - �જ.િશ.અ.શ્રીના અહ�વાલના આધાર�
ુ તે ન�ધણી
કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
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હકો જોખમાતા હોવાથી સદર શાળાને કાયમી મં�ૂર� માટ� ભલામણ કરાવી

બોટાદ

G/18/391
ુ રાતી
�જ
માધ્યમ

િવકાસ

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

ભાવનગર રોડ, બોટાદ

પત્ર

રદ

કરવા� ંુ

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

કરવામાં આવતી નથી.
૧૦

લેવાનો

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

૨૦૧૮થી કાયમી ધોરણે નવી માધ્યિમક શાળાની દરખાસ્ત �ગે

ુ ભાઈ
મન�ખ

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

મે.ટ્રસ્ટ� હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ�

-

શાળા

મંડળે

ગામના

ુ ા
ન�ન

૭/૧૨

અને

૮-અ

�રામભાઈ

સાબવા

–

વગે ર� સાંભળવામાં આવ્યા.

તા.૩૦/૦૮/૨૦૦૬ ની તાર�ખના ર�ુ કર� લ છે .

- શાળા મંડળે તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૯ � ંુ

- B.U. Certificate વષર્-૨૦૦૩ � ંુ ર�ુ કર� લ છે .

ુ �
ડ�પ્�ટ

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

બી.�.ુ સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કર� લ છે . ગામનો

એક્ઝી�ુટ�વ

એન્�નીયર� ંુ

ુ ો ૭/૧૨ અને ૮/અ ર�ુ કર� લ હોઈ
સદર બાબત તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ની કા.સ. માં શાળા મંડળના ન�ન
ુ તે ન�ધણી
પ્રિતિનિધશ્રી અને �જ.િશ.અ.શ્રી – બોટાદના પ્રિતિનિધશ્રી ગે રહાજર કારોબાર� સિમિતએ સવાર્ �મ
કરાવી લેવાનો પત્ર ચા� ુ રાખવા� ંુ

રહ�તા સદર બાબત પેન્ડ�ગ રાખેલ.
સદર

ઠરાવ

અન્વયે

શાળા

મંડળના

પ્રિતિનિધશ્રી

અને ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

�જ.િશ.અ.શ્રી – બોટાદના પ્રિતિનિધશ્રીને �બ� સાંભળ� યોગ્ય િનણર્ય
અથ� ર�ુ.
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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
ભાવનગર

શાળા� ંુ નામ
જ્ઞાન�દપ િવદ્યામં�દર

આઇ ડ� ક્રમાંક
G/18/233

કા.સ. તા.૨૮ અને ૩૦/૦૧/૨૦૧૯
ઠરાવ ક્રમાંક :- ૫૧૫/૨૦૧૯

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

કારોબાર� સિમિતનો િનણર્ય

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી ભાવનગરના તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૮ ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો

સેકન્ડર� સ્�ુ લ, પલીતાણા

પત્રથી નીચે �ુજબ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . ર�ૂ

રોડ, �.ુ ગાર�યાધાર,

આધાર �ુરાવા નીચે �ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .

કર� લ

કર� લ મકાન બાંધકામનો નકશો અને બી.�ુ.પી ર�ૂ કર� લ છે .

તેની

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

સંસ્થાએ ગાર�યાધાર નગરપા�લકાના ચીફ ઓફ�સર� મં�ૂર અહ�વાલ

�જ.ભાવનગર

હતા

મોકલેલ

�.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

તેના

કામચલાઉ

આધાર�
મં�ૂર

સંસ્થાએ ગાર�યાધાર ખાતે આવેલ સવ� નં:-૨૪૩ પૈક�ની કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
જમીનમાંથી �ક
ુ મ નં:-૨/૯૧-૯૨ તા.૧૫/૧૧/૧૯૯૧ થી
�બનખેતી થયેલ ��બકાનગર સોસાયટ�માં આવેલ �ુલ પ્લોટો
પૈક�ના પ્લોટ નં;-૨૧,૨૨,૨૬ અને ૨૭ દસ વષર્ની �ુદત માટ�
નોટરાઇઝડ ભાડા કરારથી રાખેલ છે . ��ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૬૫૮
ચો.મી માં બાંધકામ કર� લ છે . અને ૧૪૨૦.૫૦ ચો.મી. જગ્યા
મેદાન માટ� �ુલ્લી છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી ભાવનગર� સદર શાળાને �ૂન-૨૦૧૮ થી
ન�ધણી કરવા ભલામણ કર� લ છે .

૨

ભાવનગર

જ્ઞાન�દપ િવદ્યામં�દર,

H/18/197

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી ભાવનગરના તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૮ ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો

પલીતાણા રોડ,

પત્રથી નીચે �ુજબ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . ર�ૂ

�ુ.ગાર�યાધાર,

આધાર �ુરાવા નીચે �ુજબ ર�ૂ કર� લ છે .

�જ.ભાવનગર

કર� લ

તેની

મોકલેલ

�.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

1

તેના

કામચલાઉ

સંસ્થાએ ગાર�યાધાર ખાતે આવેલ સવ� નં:-૨૪૩ પૈક�ની કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
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�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

સંસ્થાએ ગાર�યાધાર નગરપા�લકાના ચીફ ઓફ�સર� મં�ૂર અહ�વાલ
કર� લ મકાન બાંધકામનો નકશો અને બી.�ુ.પી ર�ૂ કર� લ છે .

હતા

આધાર�
મં�ૂર

જમીનમાંથી �ક
ુ મ નં:-૨/૯૧-૯૨ તા.૧૫/૧૧/૧૯૯૧ થી
�બનખેતી થયેલ ��બકાનગર સોસાયટ�માં આવેલ �ુલ પ્લોટો
પૈક�ના પ્લોટ નં;-૨૧,૨૨,૨૬ અને ૨૭ દસ વષર્ની �ુદત માટ�
નોટરાઇઝડ ભાડા કરારથી રાખેલ છે . ��ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૬૫૮
ચો.મી માં બાંધકામ કર� લ છે . અને ૧૪૨૦.૫૦ ચો.મી. જગ્યા
મેદાન માટ� �ુલ્લી છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી ભાવનગર� સદર શાળાને �ૂન-૨૦૧૮ થી

૩

ભ�ચ

ધ્વની બિધર િવદ્યાલય,
ખત્રીવાડ, ભ�ચ

G/18/372

ન�ધણી કરવા ભલામણ કર� લ છે .
�જ.િશ.અિધકાર�શ્રી ભ�ચે તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની ર�ૂ
િવગતે આધારો સહ ર�ુ કર� લ છે .

કર� લ

હતા

તેની

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

શાળા�ુ ં મકાન શ્રી અશોક આશ્રમ બહરાન�ુરા, ખત્રીવાડ, અહ�વાલ

મોકલેલ

ધોળ��ુઈ બ�ર, ભ�ચ ખાતે� ુ ં મકાન ભાડા�ુ ં છે . � �ગેનો �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

નોટર� સમક્ષ તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ કરાવેલ છે .
ધ્વિન

બિધર

િવદ્યાલય,

ભ�ચ

શાળા

માટ�

મે.કલેક્ટરશ્રી, ભ�ચના �ક
ુ મ ક્રમાંક: � ૂમી/ર� .ફ�./વશી/૭૦૮૯
થી ૭૦૯૪, તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૮ થી મો� ઝાડ��ર ખાતેની
સ.નં. ૨૯૧/અ/૨/અ/અ પૈક� ૪૦૦૦ ચો.મી. પૈક� ૫૦૨
ચો.મી. જમીન બહ�રા �ુગ
ં ા બાળકો માટ� સ્�ુલ બનાવવા માટ�
થતા ૨૦૦ ચો.મી. બાલમં�દર માટ� મળ� �ુલ ૭૦૨ ચો.મી.
(પ્રાથિમક શાળાના બાંધકામ માટ� ફાળવવામાં આવેલ છે . આ
�ગેના ૭/૧૨ તથા ૮/અ ઉતારાની નકલ, પ્લાન એસ્ટ�મેટ
ર�ુ કર� લ છે .
સદર ટ્રસ્ટને નાયબ િનયામકશ્રી સમાજ �ુરક્ષા ખાતાની
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2

તેના

કામચલાઉ

તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજના સ્ટ�મ્પ પેપર ઉપર ઠરાવ કર� કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
ટ્રસ્ટને

�જલ્લા
આધાર�
મં�ૂર

કચેર�, ગાંધીનગરના પત્ર ક્રમાંક:અપંગ/૨૦૧૮-૧૯/૩૨૧૯,
તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૮ થી િવકલાંગ ધારો ૧૯૯૫ હ�ઠળ સંસ્થા�ુ ં
ર�સ્ટ્ર�શન

પ્રમાણપત્ર

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮

થી

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ �ુધીની �ુદત માટ� ર�ન્�ુઅલ કરવાની
શરતે આપવામાં આવેલ છે .
ભ�ચ નગર સેવા સદન, ભ�ચના તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૮ થી
શ્રી અશોક આશ્રમ, બરાન�ુરા, ખત્રીવાડ, ધોળ��ુઈ, ભ�ચને
ભાડા�ુ ં મકાન�ુ ં વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર (B.U.P.) આપવામાં
આવેલ છે . તથા સ્ટ�બીલીટ� પ્રમાણપત્ર સ્ટ્રક્ચરલ એન્�નીયર
�વરાજ

પટ�લ

બી.ઈ.

સીવીલ

દ્વારા

અશોક

આશ્રમ�ુ ં

આપવામાં આવેલ છે . � આ સાથે સામેલ છે .
- અત્રેના �જલ્લ્લામાં �ુકબિધરની કોઈ માધ્યિમક શાળા આવેલ
નથી.
આમ ઉપરોક્ત હ�કકાતને ધ્યાનમાં લેતા ધ્વિન ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ
સંચા�લત � ૂ�ચત શાળા�ુ ં નામ : ધ્વિન બિધર િવદ્યાલય, ભ�ચ નં
માહ� �ુન - ૨૦૧૮ થી કાયમી ધોરણે �બન અ�ુદાન નવી
માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� આપવા ભલામણ કરવામાં

૪

પોરબંદર

શ્રી શારદા સેકન્ડર� સ્�ુ લ,
રાણાવાવ, પોરબંદર

G/18/196

આવે છે . � �ગે યોગ્ય ઘટ�ત આદ� શો થવા િવનંતી છે .
�જ.િશ.અિધકાર�શ્રી પોરબંદર� તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની ર�ૂ
િવગતે આધારો સહ ર�ુ કર� લ છે .

કર� લ

તેની

મોકલેલ

�.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .
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3

તેના

કામચલાઉ

- નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેરનો તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
ખરાઈ કરતા �બલ્ડ�ગ તથા ખાલી પ્લોટ વચ્ચે� ુ ં �તર � ૂન્ય

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

- મેદાન અને જમીન મા�લક�નો વેચાણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કર� લ અહ�વાલ
છે .

હતા

આધાર�
મં�ૂર

�ક.મી. થાય છે . ��ુ ં પ્રમાણપત્ર સામેલ છે .
આમ, ઉપરોક્ત બાબતો ધ્યાને લેતા સદર માધ્યિમક
શાળાની મં�ૂર� આપવા �જ.િશ.અ.શ્રી પોરબંદર� ભલામણ કર� લ

૫

ભ�ચ

ફ�ઈથ કાલવર� સ્�ુ લ,
વાઘરા, �જ.ભ�ચ

G/18/112

છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી ભ�ચે તેમના તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૮ ના પત્રથી શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે �ુજબ ર�ૂ
ર�ુ કર� લ છે .

કર� લ

હતા

તેની

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

સદર જમીન � ૂળ મા�લકશ્રી �ુર મહમદ ઈસ્માઈલ અહમદ અહ�વાલ

મોકલેલ

આદમ પાસેથી પ્લોટ નં.૧૦૮ શ્રી અબ્�ુલ અઝીઝ અહમદ �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

પ્લોટ નંબર ૧૦૮ ના ખર�દનાર શ્રી અબ્�ુલ અઝીઝ પટ�લ
નામ દાખલ કરવામાં આવેલ નથી �થી ભાડા કરાર અને
૭/૧૨ તથા ૮-અ ના ઉતારામાં તફાવત જોવા મળે લ છે .
પ્લોટ નંબ ૧૦૮ ના ખર�દનાર શ્રી અબ્�ુલ અઝીઝ અહમદ
પટ�લ કર� લ તેના ઈન્ડ�ક્ષ બી ની નકલ આ સાથે સામેલ રાખેલ
છે .
શાળા પાસે �ુરતા પ્રમાણમાં રમત-ગમત�ુ ં મેદાન
આવેલ છે . વાગરા ગ્રામ્ય િવસ્તાર છે �થી મેદાન�ુ ં ક્ષેત્રફળ
૧૨૦૦ ચો.મી. હો�ુ ં જોઈએ �ને બદલે શાળા પાસે સ્થળ પર
ચકાસણી કરતા ૧૯૦૦ ચો.મી. થાય છે . શાળાએ દસ વષર્નો
ભાડા કરારની નકલ ર�ુ કર� લ છે અને સંસ્થાએ સ�ચવશ્રી અને
�જલ્લા િવકાસ અિધકાર� �જલ્લા પંચાયત ભ�ચની સહ�વાળા
નકશાની નકલ ર�ુ કર� લ છે .
શાળાએ વાગરા ગ્રામ પંચાયતના તલાટ� કમ મંત્રીની સહ�
તથા તા�ુકા િવકાસ અિધકાર�શ્રીની સહ�વાળા બી.�ુ.પી.
4

તેના

કામચલાઉ

પટ�લ એ ખર�દ� લ છે . પરં � ુ ૭/૧૨ અને ૮-અ ના ઉતારામાં કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
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�જલ્લા
આધાર�
મં�ૂર

પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ુ કર� લ છે . તથા સંસ્થાએ તા�તરના
ફોટોગ્રાફની નકલ ર�ુ કર� લ છે .
વ�ુમાં �જ.િશ.અશ્રી ભ�ચ કચેર�ના તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ના
પત્રથી જણાવેલ છે ક� - ઉપરોક્ત તમામ િવગતોની તપાસ
કરતા શાળાએ ર�ુ કર� લ તમામ િવગતો સાચી છે અને શાળા
પાસે,
(૧) શાળા પાસે �ુરતા પ્રમાણમાં આરોગ્ય િવષયક સગવડો
આવેલ છે .
(૨) શાળા પાસે �ુરતા પ્રમાણમાં ભૌિતક સગવડો પીવા�ુ ં
પાણી, �ુરતા પ્રમાણમાં બેઠક વ્યવસ્થા તથા �ુરતા પ્રમાણમાં
હવા ઉ�સવાળા વગર્ખડં ો આવેલ છે .
(૩) શાળા પાસે �ુરતા પ્રમાણમાં રમત-ગમત�ુ ં મેદાન આવેલ
છે .
(૪) તા�ુકા વાગરા ખાતે આ એકજ �ગ્રે� માધ્યમની શાળા
આવેલ છે .
આમ, ઉપરોક્ત િવગતો જોતા સદર શાળાની મં�ુર�

૬

બનાસકાંઠા

પેરામાઉન્ટ �ગ્લીશ

G/18/320

આપવા �જ.િશ.અ.શ્રી ભ�ચે ભલામણ કર� લ છે .
* �જ.િશ.અ.શ્રી બનાસકાંઠાએ તેમના તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો

મીડ�યમ સેક. સ્�ુ લ,

પત્રથી સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચે ર�ૂ

પાંથવાડા, તા.દાંતીવાડા,

�ુજબ ર�ુ કર� લ છે .

�જ.બનાસકાંઠા

૧) સદર સંસ્થાએ શાળાના મકાનની જમીન �ગે ૧૦ વષર્ની અહ�વાલ

કર� લ

તેની

મોકલેલ
લઇ

છે .

૨) સદર સંસ્થાએ શાળા માટ� મકાન વપરાશ માટ�� ુ ં ભાડા
કરારના આધારો તથા ભાડા �ચઠ્ઠી પણ ર�ુ કર� લ છે .
5

તેના

કામચલાઉ

કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

કર� લ છે .

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

�ુદ્દતના નોટરાઈઝ ભાડા કરારની નકલ િનયત ન�ુનામાં ર�ુ �.૧૦,૦૦૦/-
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હતા

આધાર�
મં�ૂર

૩) સદર સંસ્થાએ મંડળની આકારણી પત્રક ર�ુ કર� લ છે .
૪) સદર સંસ્થાના શાળાના મકાનમાં સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા તથા
ર� કોડ�ગની �ુિવધા ઉપલબ્ધ છે .
ઉપરોક્ત બાબતો ધ્યાને લેતા શાળા મંડળને નવીન
માંગણીવાળ� શાળાની મં�ુર� આપવા ભલામણ કરવામાં આવે

૭

�રુ ત

ુ રાતી
મદની હાઈસ્�ુ લ (�જ
માધ્યમ, ઉન, તા.ચોયાર્ સી,
�જ.�રુ ત

G/18/297

છે . � િવ�દત થાય.

* �જ..િશ.અિધકાર�શ્રી �રુ તે તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી - અરજદારશ્રીની ર�ુઆત ધ્યાને લઈ

સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની �જ.િશ.અ.શ્રી મારફત તપાસ અહ�વાલ
િવગતે આધારો સહ ર�ુ કર� લ છે .
મંગાવવા અને અહ�વાલ આવ્યા બાદ
૧. સંસ્થાએ શાળાના મકાન માટ� �ુરત મહાનગરપા�લકા
િનણર્ય લેવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં
ઈમ્પેક્ટ ફ� ભર� લ છે .
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ પેન્ડ�ગ.
- શાળાના તપાસ સમયે સંસ્થા દ્વારા ઈમ્પેક્ટ ફ� ભયાર્ના
અસલ આધારો ર�ુ કરવામાં આવ્યા હતા.
૨. શાળા મેદાનના ભાડાના આધારો.
- શાળાના સ્થળ તપાસ સમયે સંસ્થા દ્વારા શાળાના મેદાન
માટ� ૧૦ વષર્ની �ુદતનો નોટરાઈઝ ભાડા કરાર ર�ુ કર� લ છે .
�માં �ુરત �જલ્લા, સબ �જલ્લા : �ુરતના તા�ુકા ચોયાર્સી
સબ ડ�, મો� ભાણોદરાના ર� .સ. નં.૧૬૬ વાળ� જમીન ક� �
ઉન ગામની પાસે આવેલ છે �નો આકાર ૭.૬૨ છે અને ��ુ ં
ક્ષેત્રફળ હ�.આર� .ચો.મી. ૦-૫૯-૭૦ છે તે �ુલ્લી જમીન પૈક�
ફક્ત ૧૨૦૦ ચો.મી. વાળ� �ુલ્લી જગ્યા ભાડ� રાખેલ છે તેવો
ભાડા કરાર ર�ુ કર� લ છે . શાળા મંડળ દ્વારા ગામના ન�ુના
નંબર ૭/૧૨ અને ન�ુના નંબર ૬ ની નકલ ર�ુ કર� લ છે .
�ના અસલ આધારો મંડળ દ્વારા ર�ુ કરવામાંઆવેલ હતા.
૩. શાળા મકાનનો સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ મં�ૂર કર� લ મકાન
બાંધકામ �ગેના આધારો :-
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- શાળા મંડળ દ્વારા શાળા મકાનનો �ુરત મહાનગરના સાઉથ
ઝોન (ઉધના)ના ડ�પ્�ુટ� ઈજનેર દ્વારા મં�ૂર કર� લો અસલ
નકશો ર�ુ કર� લ હતો.
૪. સંસ્થા દ્વારા �ુરત મહાનગરપા�લકાના ડ�પ્�ુટ� ઈજનેરની
સહ�વાળા ઓડર્ ર ઓફ ર� ગ્�ુલાઈ�શન સટ�ફ�ક�ટની નકલ.
- શાળા મંડળ દ્વારા તપાસ સમયે �ુરત મહાનગરપા�લકાના
ડ�પ્�ુટ� ઈજનેરની સહ�વાળા ઓડર્ ર ઓફ ર� ગ્�ુલાઈ�શન
સટ�ફ�ક�ટની અસલ ર�ુ કર� લ હતી.
તારણ :- ૧ થી ૪ �ુદ્દાના અસલ આધારો શાળા મંડળ દ્વારા
તપાસ સમયે ર�ુ કર� લ હતા � ઉપર દશાર્વેલ િવગતો �ુજબ
હતા.

૮

�રુ ત

મદની હાઈસ્�ુ લ (�ગ્રે�

G/18/276

- “શાળાને મં�ૂર� આપવા ભલામણ છે .”

* �જ..િશ.અિધકાર�શ્રી �રુ તે તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી - અરજદારશ્રીની ર�ુઆત ધ્યાને લઈ

માધ્યમ, ઉન, તા.ચોયાર્ સી,

સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની �જ.િશ.અ.શ્રી મારફત તપાસ અહ�વાલ

�જ.�રુ ત

િવગતે આધારો સહ ર�ુ કર� લ છે .

મંગાવવા અને અહ�વાલ આવ્યા બાદ

૧. સંસ્થાએ શાળાના મકાન માટ� �ુરત મહાનગરપા�લકા િનણર્ય
ઈમ્પેક્ટ ફ� ભર� લ છે .
- શાળાના તપાસ સમયે સંસ્થા દ્વારા ઈમ્પેક્ટ ફ� ભયાર્ના
અસલ આધારો ર�ુ કરવામાં આવ્યા હતા.
૨. શાળા મેદાનના ભાડાના આધારો.
- શાળાના સ્થળ તપાસ સમયે સંસ્થા દ્વારા શાળાના મેદાન
માટ� ૧૦ વષર્ની �ુદતનો નોટરાઈઝ ભાડા કરાર ર�ુ કર� લ છે .
�માં �ુરત �જલ્લા, સબ �જલ્લા : �ુરતના તા�ુકા ચોયાર્સી
સબ ડ�, મો� ભાણોદરાના ર� .સ. નં.૧૬૬ વાળ� જમીન ક� �
ઉન ગામની પાસે આવેલ છે �નો આકાર ૭.૬૨ છે અને ��ુ ં
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લેવા� ંુ

કારોબાર�

સિમિતમાં

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ પેન્ડ�ગ.

ક્ષેત્રફળ હ�.આર� .ચો.મી. ૦-૫૯-૭૦ છે તે �ુલ્લી જમીન પૈક�
ફક્ત ૧૨૦૦ ચો.મી. વાળ� �ુલ્લી જગ્યા ભાડ� રાખેલ છે તેવો
ભાડા કરાર ર�ુ કર� લ છે . શાળા મંડળ દ્વારા ગામના ન�ુના
નંબર ૭/૧૨ અને ન�ુના નંબર ૬ ની નકલ ર�ુ કર� લ છે .
�ના અસલ આધારો મંડળ દ્વારા ર�ુ કરવામાંઆવેલ હતા.
૩. શાળા મકાનનો સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ મં�ૂર કર� લ મકાન
બાંધકામ �ગેના આધારો :- શાળા મંડળ દ્વારા શાળા મકાનનો �ુરત મહાનગરના સાઉથ
ઝોન (ઉધના)ના ડ�પ્�ુટ� ઈજનેર દ્વારા મં�ૂર કર� લો અસલ
નકશો ર�ુ કર� લ હતો.
૪. સંસ્થા દ્વારા �ુરત મહાનગરપા�લકાના ડ�પ્�ુટ� ઈજનેરની
સહ�વાળા ઓડર્ ર ઓફ ર� ગ્�ુલાઈ�શન સટ�ફ�ક�ટની નકલ.
- શાળા મંડળ દ્વારા તપાસ સમયે �ુરત મહાનગરપા�લકાના
ડ�પ્�ુટ� ઈજનેરની સહ�વાળા ઓડર્ ર ઓફ ર� ગ્�ુલાઈ�શન
સટ�ફ�ક�ટની અસલ ર�ુ કર� લ હતી.
તારણ :- ૧ થી ૪ �ુદ્દાના અસલ આધારો શાળા મંડળ દ્વારા
તપાસ સમયે ર�ુ કર� લ હતા � ઉપર દશાર્વેલ િવગતો �ુજબ
હતા.
- “શાળાને મં�ૂર� આપવા ભલામણ છે .”

૯

વડોદરા

રોયલ

હાઇસ્�ુલ, G/18/439

કમલાનગર લેક, આજવા
રોડ, વડોદરા
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* �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વડોદરા કચેર�એ પત્ર ક્રમાંક: શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
માધ્યિમક/નવીમા.શા/૨૦૧૮/૧૦૫૮૬ ના તા.૧૯/૧૧/૧૮ ર�ૂ
કર� લ
હતા
તેની
�જલ્લા
ના પત્ર અન્વયે અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે .
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
અહ�વાલમાં જણાવ્યા પ્રમાણે િવનર્સ એ��ુક�શન સોસાયટ�
અહ�વાલ મોકલેલ છે . તેના આધાર�
સંચા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી રોયલ હાઇસ્�ુલ, કમલાનગર
�.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ મં�ૂર
લેક,આજવા રોડ, વડોદરા તા.�જ.વડોદરા �ુન.૨૦૧૮થી નવી
કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
માધ્યિમક શાળા (�ગ્રે� માધ્યમ)ની શાળા શ� કરવા બાબતે
8

માંગવામાં આવેલ અહ�વાલ (અ�ભપ્રાય) �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�
વડોદરા કચેર�ના મ.િશ.િન. બે ક�.ગજજર� સદર શાળાની �બ�
�ુલાકાત કર� જ�ર� આધારો સ�હત અહ�વાલ ભલામણ સાથે
આ કચેર�ને તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ર�ુ કરવામાં આવેલ
છે . આમ,કચેર�ના મ.િશ.િન. તેમજ શાળા મંડળે ર�ુ કર� લ
આધાર/�ુરાવા ધ્યાને લઇ �ુન.૨૦૧૮થી નવી માધ્યિમક
(�ગ્રે� માધ્યમ)ની શાળાને કામચલાઉ મં�ુર� આપવાની
ર�ુઆત ગ્રાહ્ય રાખવા ભલામણ કર� લ છે .
શાળામંડળે ધો.૯ નો પ્રથમ �ગ્રે� માધ્યમનો વગર્ શ�
કરવા ઠરાવ કર� લ છે . પેજ નંબર – ૧૧૯
શાળામંડળે શાળામાં વગર્ખડં ,લોબી,લેબ,કોમ્�ુટર �મ િવગેર�
જગ્યાએ સી.સી.ટ�વી ક�મેરા લગાવેલ છે . �ની સ્થળ તપાસ
દરમ્યાન ખાત્રી કર� લ છે . પેજ નંબર – ૧૨૧
શાળા મંડળે શાળાના મકાનમાં ફાયર સેફટ�ની �ુિવધા અને
સગવડ યોગ્ય ર�તે કર� લ છે . પેજ નંબર – ૧૨૩,૧૨૫
શાળા�ુ ં મકાન �કં ૂ પ � ૂફ છે તે �ગે� ુ ં સ્ટ્રકચરલ ઓફ
સ્ટ��બલીટ� પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ છે . પેજ નંબર – ૧૨૭
શાળા મંડળ ટ્રસ્ટ ની ન�ધણી થયેલ છે અને ટ્રસ્ટ ડ�ડ ર�ુ
કર� લ છે . પેજ નંબર – ૧૨૯,૧૩૧
�યાં શાળા શ� કરવાની છે તે જમીન એન.એ.થયેલી છે �નો
સવ� નંબર ૫૯૧/૧ છે .- પેજ નંબર – ૧૪૧
શાળા મકાનનો ભાડા કરાર ૨૦ વષર્ માટ� કર� લ છે અને �
યોગ્ય છે . પેજ નંબર – ૧૫૯
શાળા મકાનનો નકશો મં�ુર કર� લ છે . પેજ નંબર –૧૭૩
શાળાના રમત ગમત�ુ ં મેદાન ૧૨૦૦ ચો.મી થી વ�ુ છે . પેજ
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નંબર –૧૭૫
શાળાના વગર્ ખંડો ૪૦૦ ચો.�ટના છે તેમાં િવજ્ઞાન લેબ,
કોમ્પ્�ુટર લેબ, લાયબ્રેર�, ઓફ�સ સ્ટાફ �મ, િવશ્રાંિતખંડ અને
અન્ય ભૌિતક �ુિવધાઓ �વી ક� લાઇટ, પંખા, આરોગ્ય િવષયક
સગવડ વગેર� ઉપલબ્ધ છે . શાળા�ુ ં મકાન હવા ઉ�સવા�ં છે
�નો ફોટોગ્રાફસ સામેલ છે . પેજ નંબર –૧૮૩
શાળા મંડળે આ�ુ બા�ુની અન્ય શાળાઓના NOC મેળવેલ છે .
પેજ નંબર –૧૯૫ થી ૨૦૩
ઓક�ુપેશન (બી.�ુ.પી.) સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કર� લ છે . પેજ નંબર –
૨૩૭
આમ,ઉપરોકત �ુદ્દાઓને તેમજ સ્થળ તપાસને ધ્યાને
લઇ ભલામણ કરવામાં આવેલ છે .

૧૦

વડોદરા

રોયલ

હાઇસ્�ુલ, H/18/247

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વડોદરા કચેર�એ પત્ર ક્રમાંક: શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
ના ર�ૂ

કમલાનગર લેક, આજવા

માધ્યિમક/નવીઉ.મા.શા/૨૦૧૮/૧૦૫૮૫

રોડ, વડોદરા

તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ ના પત્ર અન્વયે અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે .
અહ�વાલમાં

જણાવ્યા

પ્રમાણે

કર� લ

મોકલેલ

સોસાયટ� સંચા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી રોયલ હાઇસ્�ુલ, �.૧૦,૦૦૦/કમલાનગર

લેક,આજવા

�ુન.૨૦૧૮થી

નવી

રોડ,

ઉચ્ચતર

શાળા

(�ગ્રે�

માધ્યમ)ની શાળા શ� કરવા બાબતે માંગવામાં આવેલ
અહ�વાલ (અ�ભપ્રાય) �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� વડોદરા કચેર�ના
મ.િશ.િન. બે ક�.ગજજર� સદર શાળાની �બ� �ુલાકાત કર�
જ�ર� આધારો સ�હત અહ�વાલ ભલામણ સાથે આ કચેર�ને
તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ર�ુ કરવામાં આવેલ છે . આમ,
કચેર�ના
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તેમજ

શાળા

લઇ

છે .

મંડળે

ર�ુ

કર� લ

તેના

કામચલાઉ

તા.�જ.વડોદરા કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

વડોદરા
માધ્યિમક

તેની

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

એ�ુક�શન અહ�વાલ

િવનર્સ

હતા

આધાર�
મં�ૂર

આધાર/�ુરાવા ધ્યાને લઇ �ુન.૨૦૧૮થી નવી ઉચ્ચતર
માધ્યિમક (�ગ્રે� માધ્યમ)ની શાળાને કામચલાઉ મં�ુર�
આપવાની ર�ુઆત ગ્રાહ્ય રાખવા ભલામણ કર� લ છે .
શાળામંડળે ધો.૧૧ નો પ્રથમ �ગ્રે� માધ્યમનો વગર્ શ�
કરવા ઠરાવ કર� લ છે . પેજ નંબર – ૧૨૧
શાળામંડળે શાળામાં વગર્ખડં ,લોબી,લેબ,કોમ્�ુટર �મ િવગેર�
જગ્યાએ સી.સી.ટ�વી ક�મેરા લગાવેલ છે . �ની સ્થળ તપાસ
દરમ્યાન ખાત્રી કર� લ છે . પેજ નંબર - ૧૨૩
શાળા મંડળે શાળાના મકાનમાં ફાયર સેફટ�ની �ુિવધા અને
સગવડ યોગ્ય ર�તે કર� લ છે . પેજ નંબર- ૧૨૫,૧૨૭
શાળા�ુ ં મકાન �કં ૂ પ � ૂફ છે તે �ગે� ુ ં સ્ટ્રકચરલ ઓફ
સ્ટ��બલીટ� પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ છે . પેજ નંબર -૧૨૯
શાળા મંડળ ટ્રસ્ટ ની ન�ધણી થયેલ છે અને ટ્રસ્ટ ડ�ડ ર�ુ
કર� લ છે . પેજ નંબર- ૧૩૧,૧૩૩
�યાં શાળા શ� કરવાની છે તે જમીન એન.એ.થયેલી છે �નો
સવ� નંબર ૫૯૧/૧ છે . પેજ નંબર- ૧૪૩
શાળા મકાનનો ભાડા કરાર ૨૦ વષર્ માટ� કર� લ છે અને �
યોગ્ય છે . પેજ નંબર -૧૬૧
શાળા મકાનનો નકશો મં�ુર કર� લ છે .પેજ નંબર- ૧૭૫
શાળાના રમત ગમત�ુ ં મેદાન ૧૨૦૦ ચો.મી થી વ�ુ છે . પેજ
નંબર- ૧૭૭
શાળાના વગર્ ખંડો ૪૦૦ ચો.�ટના છે તેમાં િવજ્ઞાન લેબ,
કોમ્પ્�ુટર લેબ, લાયબ્રેર�, ઓફ�સ સ્ટાફ �મ, િવશ્રાંિતખંડ અને
અન્ય ભૌિતક �ુિવધાઓ �વી ક� લાઇટ, પંખા, આરોગ્ય િવષયક
સગવડ વગેર� ઉપલબ્ધ છે . શાળા�ુ ં મકાન હવા ઉ�સવા�ં છે
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�નો ફોટોગ્રાફસ સામેલ છે .પેજ નંબર - ૧૮૫
શાળા મંડળે આ�ુ બા�ુની અન્ય શાળાઓના NOC મેળવેલ
છે .પેજ નંબર- ૧૯૭,૨૦૧
ઓક�ુપેશન (બી.�ુ.પી.) સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કર� લ છે .પેજ નંબર ૨૩૯
આમ,ઉપરોકત �ુદ્દાઓને તેમજ સ્થળ તપાસને ધ્યાને
લઇ ભલામણ કરવામાં આવેલ છે .

૧૧

અમદાવાદ વ્રજ ગ્લોબલ સ્�ુલ
ગ્રામ્ય

H/18/229

Ø બાવળા નગર પા�લકા બાવળાએ શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� મકાન શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર(બી.�ુ.પી) તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૮�ુ ં છે . ર�ૂ

�જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય

કર� લ

હતા

તેની

�જલ્લા

ચીફ ઓફ�સર નગર પા�લકાના સહ� િસ�ા સાથે ર�ૂ કર� લ િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
અહ�વાલ

છે

મોકલેલ

Ø શાળાના મકાનનો ૧૦ વષનો ભાડા કરાર લખાવી લેનાર �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

તેના

કામચલાઉ

આધાર�
મં�ૂર

આર.ક�.પટ�લ એ��ુક�શન �સ્ટના �સ્ટ� તર�ક� પ્રકાશ�ુમાર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
રામભાઇ પટ�લને ભાડ� આપનાર હસ�ુખભાઇ સોમાભાઇ
પટ�લને બાવળા �જ.અમદાવાદનો ભાડા કરાર ર�ૂ કર� લ છે .
Ø શાળા મંડળે શાળા મકાનના તમામ સાઇઝના અસલ ફોટા
ર�ૂ કર� લ છે .
Ø ભાડા કરાર પેટા ભા�ુઆતના કર� લ. � રદ કર� સંસ્થાએ
ભાડા કરાર �સ્ટ�ના નામે ર�ૂ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂન૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે ..

૧૨

અમદાવાદ વ્રજ ગ્લોબલ સ્�ુલ
ગ્રામ્ય

�જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય

H/18/107

Ø બાવળા નગર પા�લકા બાવળાએ શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� મકાન શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર(બી.�ુ.પી) તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૮�ુ ં છે . ર�ૂ
ચીફ ઓફ�સર નગર પા�લકાના સહ� િસ�ા સાથે ર�ૂ કર� લ છે

કર� લ

12

તેની

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

Ø શાળાના મકાનનો ૧૦ વષનો ભાડા કરાર લખાવી લેનાર અહ�વાલ
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હતા

મોકલેલ

છે .

તેના

આધાર�

આર.ક�.પટ�લ એ��ુક�શન �સ્ટના �સ્ટ� તર�ક� પ્રકાશ�ુમાર �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

કામચલાઉ

મં�ૂર

રામભાઇ પટ�લને ભાડ� આપનાર હસ�ુખભાઇ સોમાભાઇ કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
પટ�લને બાવળા �જ.અમદાવાદનો ભાડા કરાર ર�ૂ કર� લ છે .
Ø શાળા મંડળે શાળા મકાનના તમામ સાઇઝના અસલ ફોટા
ર�ૂ કર� લ છે .
Ø ભાડા કરાર પેટા ભા�ુઆતના કર� લ. � રદ કર� સંસ્થાએ
ભાડા કરાર �સ્ટ�ના નામે ર�ૂ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂન૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે .

૧૩

અમદાવાદ વ્રજ ગ્લોબલ સ્�ુલ
ગ્રામ્ય

G/18/187

Ø બાવળા નગર પા�લકા બાવળાએ શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� મકાન શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર(બી.�ુ.પી) તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૮�ુ ં છે . ચીફ ર�ૂ

�જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય

ઓફ�સર નગર પા�લકાના સહ� િસ�ા સાથે ર�ૂ કર� લ છે

કર� લ

હતા

તેની

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

Ø શાળાના મકાનનો ૧૦ વષનો ભાડા કરાર લખાવી લેનાર અહ�વાલ

મોકલેલ

આર.ક�.પટ�લ એ��ુક�શન �સ્ટના �સ્ટ� તર�ક� પ્રકાશ�ુમાર �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

તેના

કામચલાઉ

આધાર�
મં�ૂર

રામભાઇ પટ�લને ભાડ� આપનાર હસ�ુખભાઇ સોમાભાઇ કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
પટ�લને બાવળા �જ.અમદાવાદનો ભાડા કરાર ર�ૂ કર� લ છે .
Ø શાળા મંડળે શાળા મકાનના તમામ સાઇઝના અસલ ફોટા
ર�ૂ કર� લ છે .
Ø ભાડા કરાર પેટા ભા�ુઆતના કર� લ. � રદ કર� સંસ્થાએ
ભાડા કરાર �સ્ટ�ના નામે ર�ૂ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂન૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે ..

૧૪

અમદાવાદ વ્રજ ગ્લોબલ સ્�ુલ
ગ્રામ્ય

�જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય
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G/18/218

Ø બાવળા નગર પા�લકા બાવળાએ શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� મકાન શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર(બી.�ુ.પી) તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૮�ુ ં છે . ર�ૂ

કર� લ

હતા

તેની

�જલ્લા

ચીફ ઓફ�સર નગર પા�લકાના સહ� િસ�ા સાથે ર�ૂ કર� લ િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
13

અહ�વાલ

છે

મોકલેલ

Ø શાળાના મકાનનો ૧૦ વષનો ભાડા કરાર લખાવી લેનાર �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

તેના

કામચલાઉ

આધાર�
મં�ૂર

આર.ક�.પટ�લ એ��ુક�શન �સ્ટના �સ્ટ� તર�ક� પ્રકાશ�ુમાર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
રામભાઇ પટ�લને ભાડ� આપનાર હસ�ુખભાઇ સોમાભાઇ
પટ�લને બાવળા �જ.અમદાવાદનો ભાડા કરાર ર�ૂ કર� લ છે .
Ø શાળા મંડળે શાળા મકાનના તમામ સાઇઝના અસલ ફોટા
ર�ૂ કર� લ છે .
Ø ભાડા કરાર પેટા ભા�ુઆતના કર� લ. � રદ કર� સંસ્થાએ
ભાડા કરાર �સ્ટ�ના નામે ર�ૂ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂન૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે .

૧૫

અમદાવાદ વ્રજ ગ્લોબલ સ્�ુલ
ગ્રામ્ય

�જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય

H/18/224

Ø બાવળા નગર પા�લકા બાવળાએ શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� મકાન શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર(બી.�ુ.પી) તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૮�ુ ં છે . ર�ૂ

કર� લ

હતા

તેની

ચીફ ઓફ�સર નગર પા�લકાના સહ� િસ�ા સાથે ર�ૂ કર� લ િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
અહ�વાલ

છે

મોકલેલ

Ø શાળાના મકાનનો ૧૦ વષનો ભાડા કરાર લખાવી લેનાર �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

રામભાઇ પટ�લને ભાડ� આપનાર હસ�ુખભાઇ સોમાભાઇ
પટ�લને બાવળા �જ.અમદાવાદનો ભાડા કરાર ર�ૂ કર� લ છે .
Ø શાળા મંડળે શાળા મકાનના તમામ સાઇઝના અસલ ફોટા
ર�ૂ કર� લ છે .
Ø ભાડા કરાર પેટા ભા�ુઆતના કર� લ. � રદ કર� સંસ્થાએ
ભાડા કરાર �સ્ટ�ના નામે ર�ૂ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂન૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે .
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તેના

કામચલાઉ

આર.ક�.પટ�લ એ��ુક�શન �સ્ટના �સ્ટ� તર�ક� પ્રકાશ�ુમાર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

D:\RAHUL\REMAND_TABLE-V.2

�જલ્લા
આધાર�
મં�ૂર

૧૬

અમદાવાદ વ્રજ ગ્લોબલ સ્�ુલ
ગ્રામ્ય

H/18/106

Ø બાવળા નગર પા�લકા બાવળાએ શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� મકાન શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
વપરાશ�ુ ં પ્રમાણપત્ર(બી.�ુ.પી) તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૮�ુ ં છે . ર�ૂ

�જ.અમદાવાદ ગ્રામ્ય

ચીફ ઓફ�સર નગર પા�લકાના સહ� િસ�ા સાથે ર�ૂ કર� લ છે .

કર� લ

હતા

તેની

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

Ø શાળાના મકાનનો ૧૦ વષનો ભાડા કરાર લખાવી લેનાર અહ�વાલ

મોકલેલ

આર.ક�.પટ�લ એ��ુક�શન �સ્ટના �સ્ટ� તર�ક� પ્રકાશ�ુમાર �.૧૦,૦૦૦/-

લઇ

છે .

તેના

આધાર�

કામચલાઉ

મં�ૂર

રામભાઇ પટ�લને ભાડ� આપનાર હસ�ુખભાઇ સોમાભાઇ કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
પટ�લને બાવળા �જ.અમદાવાદનો ભાડા કરાર ર�ૂ કર� લ છે .
Ø શાળા મંડળે શાળા મકાનના તમામ સાઇઝના અસલ ફોટા
ર�ૂ કર� લ છે .
Ø ભાડા કરાર પેટા ભા�ુઆતના કર� લ. � રદ કર� સંસ્થાએ
ભાડા કરાર �સ્ટ�ના નામે ર�ૂ કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂન૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે ..

૧૭

અમદાવાદ બ્રાઇટ હાયર સેકન્ડર�
શહ�ર

સ્�ુલ �જ.અમદાવાદ શહ�ર

H/18/293

• �જલ્લા

િશક્ષણિધકાર�શ્રી

અમદાવાદ

શહ�રના �જ.િશ.અ.શ્રી મારફત તપાસ અહ�વાલ

તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૮ના પત્રથી નીચે �ુજબ સ્થળ તપાસ મંગાવવા અને અહ�વાલ આવ્યા બાદ
અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે .

આધાર �ુરાવા નીચે �ુજબ ર�ૂ િનણર્ય

કર� લ છે .(પેજ નં:-૯૯)
• શ્રી ડ�.આઇ.પઢ�યાર મ.િશ.િન નો અહ�વાલ નીચે �ુજબ
છે .(પેજ નં:-૧૦૧)
• ૧૨૦૦/૨૦૦૦ ચો.મીમાં રમત ગમતના મેદાન માટ�
સોગંદના�ુ ર�ૂ કર� લ છે . તેમજ સંસ્થાએ આસી.ટ�.ડ�ઓની
સહ�વાળ� મકાનના નકશાની નકલ ર�ૂ કર� લ છે . તેમજ
શાળાના મકાનના ફોટોગ્રાફસ ર�ૂ કર� લ છે . � અન્વયે
કચેર� દ્વારા જ�ર� સ્થળ તપાસ પણ કરવામાં આવેલ છે
સદર બાબતે શાળાની ધો-૧૧ �ગ્રે� માધ્યમની મં�ૂર�
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લેવા� ંુ

કારોબાર�

સિમિતમાં

ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ પેન્ડ�ગ.

•

ધ�ટત કાયર્વાહ� થવા િવનતી છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ શહ�ર દ્વારા સદર શાળાને �ૂન-

૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે .

૧૮

અમદાવાદ

માલવીયા �હન્દ� સેકન્ડર�

શહ�ર

સ્�ુલ,
૪૯૬/૪૯૭ ચાણ��ુર�
સોસાયટ�, ઘાટલોડ�યા
અમદાવાદ

G/18/511

�જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય નીચે �ુજબ સ્થળ શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . આધાર �ુરાવા નીચે �ુજબ ર�ૂ
કર� લ
હતા
તેની
�જલ્લા
ર�ૂ કર� લ છે .
િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
(૧) શાળા મંડળ દ્વારા મકાનભાડાના આધાર તર�ક� શાળાના
અહ�વાલ મોકલેલ છે . તેના આધાર�
મકાન માટ�ની ભાડા �ચઠ્ઠીનો/ભાડા કરાર ૧૦ વષર્ની �ુદતનો
�.૧૦,૦૦૦/- લઇ કામચલાઉ મં�ૂર
કર� લ છે . �ની નકલ સામેલ છે . (૨) રમત ગમતના મેદાન
કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
માટ� શાળા મંડળ દ્વારા મેદાનની ભાડા �ચઠ્ઠીનો આધાર ર�ૂ
કર� લ છે . તેમજ ભાડા કરાર ૧૦ વષર્ માટ� કર� લ છે �ની નકલ
સામેલ છે . (૩) ગ્રાઉન્ડ ફલોર� કોમિશ�યલ મકાન આવેલ નથી.
(૪) સંસ્થાએ શાળાના મકાન માટ� ૧૦ વષર્ની �ુદતના
“નોટરાઇઝ ભાડા કરાર “ ની મકાન માટ�ની ભાડા �ચઠ્ઠીમાં
માિસક ભા�ું �.૧૦,૦૦૦/- તથા કરવેરા સાથેનો કરાર ર�ૂ
કર� લ છે . (૫) મેને.�સ્ટ�શ્રી, માલવીયા �હન્દ� સ્�ૂલ, ગોપાલ
એ��ુક�શન �સ્ટ સંચા�લત ચાણ� સોસાયટ� ધાટલોડ�યા
અમદાવાદને શાળા મંડળના તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૮ થી ઉકત
િવગતો ના આધાર� સાથેની � ૂતર્તા કર� લ છે . � સામેલ છે .
માધ્યિમક શાળા શ� કરવાની મં�ૂર� આપવા અમદાવાદ
ગ્રામ્ય દ્વારા ભલામણ કર� લ છે .
વ�ુમાં બોડર્ ના પત્ર તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૮ થી શાળા મંડળ

પાસેથી શાળા મેદાન માટ� � જમીન દશાર્વલ
ે છે , તે તેની
મા�લક�ના �ક
ુ મના દસ્તાવેજો ર�ુ કરવા તથા તેમાં કોઈ

ડ�વલોપમેન્ટ ધરાવનાર ૧૦ વષર્ના સમય માટ� કરવામાં
આવશે નહ�. તે મતલબ�ુ ં સોગંદના�ુ ં ર�ુ કરવા જણાવતાં
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શાળા મંડળ સોગંદના�ુ પાન નં.૨૮૭ થી ૨૯૧ ઉપર ર�ુ

૧૯

અમદાવાદ

િત્રપદા માધ્યિમક શાળા,

ગ્રામ્ય

િવરમગામ, અમદાવાદ

G/18/169

કરવામાં આવે છે .

�જ.િશ.અિધકાર�શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્યએ તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮
ના પત્રથી સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ
નીચેની િવગતે આધારો સહ ર�ુ કર� લ છે .
- સંસ્થાએ શાળાના મકાન માટ�નો નોટરાઈઝ ભાડા કરાર ભાડા
કરાર (લખાવી લેનાર શ્રી િનમર્ળાબેન �. જોષી) ર�ુ કર� લ છે .
� દસ વષર્નો છે . �ના � ૂળ મા�લક�ના આધારો પણ
ચકાસવામાં આવેલ છે અને � બરાબર મા�ુમ પડ�લ છે �ની
નકલ આ સાથે સામેલ છે .
- સંસ્થાએ દરખાસ્ત પત્રમાં જણાવ્યા અ�ુસાર ૧૫૦૦ મીટરના
�તર� રમત-ગમત મેદાન માટ� ૧૦ વષર્ની �ુદ્દતના નોટરાઈઝ
ભાડા કરાર ર�ુ કર� લ છે . N.A. મા�લક� વગેર�ના આધારો ર�ુ
કર� લ છે . �ની ચકાસણી કરતા મેદાન ૧.૫ �ક.મી. �ૂ ર છે .
બાળકોનો P. T. નો પીર�યડ ૪૫ િમનીટનો હોય છે . ૧.૫ �ક.મી. �ૂ ર
લઈ જવા માટ� હોઈ વ્યવસ્થા છે ? અકસ્માત થાય તો કોની
જવાબદાર�?
- સંસ્થાએ િવરમગામ નગરપા�લકાના ચીફ ઓફ�સરની
સહ�વાળા બી.�ુ.પી. ની નકલ ર�ુ કર� લ છે , તથા તે
પ્રમાણપત્ર માટ� ભર� લ ફ�ની પહ�ચ આ સાથે સામેલ છે .
- શાળાના મકાનના નકશાની સક્ષમ અિધકાર�શ્રી ચીફ
ઓ�ફસર, િવરમગામ નગરપા�લકાની સહ�વાળા આધારો ર�ુ

કર� લ છે .
ઉક્ત બાબતોએ સ્થળ તપાસ અિધકાર�શ્રીએ તેમના સ્થળ
તપાસ અહ�વાલમાં િત્રપદા મા. સ્�ુલ, િવરમગામ, અમદાવાને
ધો-૯ ની નોન ગ્રાન્ટ�ડ �ુજરાતી માધ્યમની નવી શાળાની
મં�ુર� આપવા હકારાત્મક િનણર્ય કર� શાળાને મં�ુર� આપવા
ભલામણ કર� લ છે , �ને ધ્યાને લેતા સદર શાળાને નવી
માધ્યિમક શાળાની મં�ુર� આપવા ભલામણ કરવામાં આવે છે .
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શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
ર�ૂ

કર� લ

હતા

તેની

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
અહ�વાલ

મોકલેલ

છે .

તેના

આધાર�

નામં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

૨૦

ગાંધીનગર

સહયોગ િવદ્યાલય, ૩૨, G/18/394
�દાવન
ંૃ
સોસાયટ�, અિતિથ �ુજરાતી
હોટલની
પાછળ, માધ્યમ
�ુ.તા.દહ�ગામ,
�જ. ગાંધીનગર
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�જ.િશ.અ.શ્રી. ગાંધીનગરના તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના સંદભર્
પત્રથી નીચે �ુજબ માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ
મોકલી આપેલ છે .
(૧) શાળા�ુ ં મકાન � જમીનમાં દશાર્વેલ છે . તે જમીન �બન –
ખેતી થયેલ છે . � �ગે શાળા મંડળે �જલ્લા િવકાસ
અિધકાર�શ્રી
�જલ્લા
પંચાયત
અમદાવાદ
દ્વારા
તા.૪/૬/૧૯૮૪�ુ ં �બન ખેતીની મં�ુર�નો �ક
ુ મ ર�ુ કર� લ છે .
(૨) ચીફ ઓ�ફસર દહ�ગામ નગર પા�લકા દહ�ગામ, દ્વારા
આપવામાં આવેલ તા.૨૬/૯/૨૦૧૮�ુ ં બી.�ુ.પી.પ્રમાણપત્ર
ર�ુ કર� લ છે .
(૩) શાળા મંડળ દ્વારા ૭/૧૨ના ઉતારા અને ભાડા કરાર ર�ુ
કર� લ છે .
(૪) દહ�ગામ નગર પા�લકા દહ�ગામ,દ્વારા આપવામાં આવેલ
વસ્તી �ગે� ુ ં તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮�ુ ં પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ છે .
(૫)
�જ.િશ.અ.શ્રી
ગાંધીનગરના
મ.િશ.િન.
દ્વારા
તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ના સ્થળ તપાસ અહ�વાલ �ુજબ સદર
શાળાના મકાનના વગર્ખડં ો પયાર્પ્ત ક્ષેત્રફળવાળા ન હોય �ુન૨૦૧૮થી માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઓની ન�ધણી
માટ� ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. `
માન.અધ્યક્ષશ્રીના
ન�ધ
ઉપરના
આદ� શ
અ�ુસાર
�જ.િશ.અ.શ્રીનો
તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૮ના પત્રથી િવગતવાર � ૂરાવા સાથે
આધારો�ુ ં વેર��ફક�શન સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય આપી સ્થળ તપાસ
કર�
અહ�વાલ
મંગાવેલ,
�
�જ.િશ.અ.શ્રી
દ્વારા
તા.૪/૧/૨૦૧૯ના સંદભર્ પત્રથી ર�ુ કર� લ � નીચે �ુજબ છે .
(૧) સદર શાળાની તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ �ુન:સ્થળ
તપાસ કરતાં શાળાના ચીફ ઓ�ફસરશ્રી દહ�ગામ નગર પા�લકા
દ્વારા તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી �ુન:ર�વાઇઝ કરાવેલ પ્રમા�ણત
નકશા �ુજબ બે વગર્ ખંડ�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૮ r ૧૫.૯ = ૪૪૫.૨
ચો.�ટ તથા બી� ચાર વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૦ r ૨૦ = ૪૦૦
ચો. �ટ તથા બી� છ (૬) વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯ r
18

�જ.િશ.અ.શ્રી

મારફત

ુ :
�ન

તપાસ

અહ�વાલ મંગાવવા અને અહ�વાલ આવ્યા
બાદ િનણર્ય લેવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં
ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ પેન્ડ�ગ.

૧૫.૯ = ૨૮૫ ચો.�ટ નકશામાં દશાર્વેલ છે .

૨૧

ગાંધીનગર

સહયોગ િવદ્યાલય, ૩૨,
�દાવન
ંૃ
સોસાયટ�, અિતિથ
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H/18/169
સામાન્ય પ્રવાહ

વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ �ુન: ર�વાઇઝ નકશામાં દશાર્વેલ છે ,
પરં � ુ �બ� સ્થળ તપાસ કરતાં ર�વાઇઝ નકશા �ુજબ શાળાના
મકાનના વગર્ ખંડોના ક્ષેત્રફળમાં �ુધારો થયેલ નથી, �
અગાઉની �સ્થિત �ુજબ જ છે .
(૨) �ુના નકશા �ુજબ અગાઉ તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ
સ્થળ તપાસ કરતાં શાળાના પ્રત્યેક વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯
r ૧૫.૯ =૨૮૫ ચો. �ટના �ુલ-૧૨ વગર્ ખંડો છે . � �ુલ
૩૪૨૦ ચો.�ટના હતા.
�ુન:ર�વાઇઝ કરાવેલ ચીફ ઓ�ફસરથી દહ�ગામ નગર
પા�લકા દહ�ગામ દ્વારા તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી પ્રમા�ણત નકશા
�ુજબ સદર શાળાની તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ �ુન:સ્થળ
તપાસ કરતાં બે વગર્ખડં �ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૮ r ૧૫.૯ =૪૪૫
ચો.�ટ બી� ચાર વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૦ r ૨૦ = ૪૦૦
ચો.�ટ તથા બી� છ વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯ r ૧૫.૯
=૨૮૫ ચો.�ટ છે .
વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ �ુન:ર�વાઇઝ નકશામાં દશાર્વેલ છે પરં � ુ
�બ� સ્થળ તપાસ કરતાં ર�વાઇઝ નકશા �ુજબ શાળાના
મકાનના વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળમાં �ુધારો થયેલ નથી.
(૩) સંસ્થાએ જણાવ્યાં �ુજબ માધ્યિમક િવભાગની સંભિવત
િવદ્યાથ� સંખ્યા ૨૪ છે �ની યાદ� આ સાથે સામેલ છે .
ઉપરોક્ત દશાર્વલ
ે
ત્રણેય શાળાઓ�ુ ં સં�ક્ુ ત ર�તે
એકજ મકાન અને તેના વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળ દશાર્વેલ
છે .તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના પત્રથી સ્પષ્ટ અહ�વાલ મોકલી
આપેલ �માં �જ.િશ.અ.શ્રી દ્વારા માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર
માધ્યિમક શાળાઓની ન�ધણી માટ� ભલામણ કરવામાં આવતી
નથી. આમ ઉપરોક્ત િવગતોને ધ્યાને લઇ યોગ્ય ઘ�ટત
આગળની કાયર્વાહ� કરવા િવનંતી કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી. ગાંધીનગરના તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના સંદભર્ �જ.િશ.અ.શ્રી મારફત �ન
ુ : તપાસ
પત્રથી નીચે �ુજબ માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ અહ�વાલ મંગાવવા અને અહ�વાલ આવ્યા
મોકલી આપેલ છે .
19

હોટલની પાછળ,
�ુ.તા.દહ�ગામ,
�જ. ગાંધીનગર

�ુજરાતી

(૧) શાળા�ુ ં મકાન � જમીનમાં દશાર્વેલ છે . તે જમીન �બન – બાદ િનણર્ય લેવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં
ખેતી થયેલ છે . � �ગે શાળા મંડળે

�જલ્લા િવકાસ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ પેન્ડ�ગ.
અિધકાર�શ્રી
�જલ્લા
પંચાયત
અમદાવાદ
દ્વારા
તા.૪/૬/૧૯૮૪�ુ ં �બન ખેતીની મં�ુર�નો �ક
ુ મ ર�ુ કર� લ છે .
(૨) ચીફ ઓ�ફસર દહ�ગામ નગર પા�લકા દહ�ગામ, દ્વારા
આપવામાં આવેલ તા.૨૬/૯/૨૦૧૮�ુ ં બી.�ુ.પી.પ્રમાણપત્ર
ર�ુ કર� લ છે .
(૩) શાળા મંડળ દ્વારા ૭/૧૨ના ઉતારા અને ભાડા કરાર ર�ુ
કર� લ છે .
(૪) દહ�ગામ નગર પા�લકા દહ�ગામ,દ્વારા આપવામાં આવેલ
વસ્તી �ગે� ુ ં તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮�ુ ં પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ છે .
(૫)

�જ.િશ.અ.શ્રી

ગાંધીનગરના

મ.િશ.િન.

દ્વારા

તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ના સ્થળ તપાસ અહ�વાલ �ુજબ સદર
શાળાના મકાનના વગર્ખડં ો પયાર્પ્ત ક્ષેત્રફળવાળા ન હોય �ુન૨૦૧૮થી માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઓની ન�ધણી
માટ� ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. `
ન�ધ

ઉપરના

આદ� શ

તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૮ના

પત્રથી

માન.અધ્યક્ષશ્રીના

અ�ુસાર

�જ.િશ.અ.શ્રીનો

િવગતવાર

� ૂરાવા

સાથે

આધારો�ુ ં વેર��ફક�શન સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય આપી સ્થળ તપાસ
કર�

અહ�વાલ

મંગાવેલ,

�

�જ.િશ.અ.શ્રી

દ્વારા

તા.૪/૧/૨૦૧૯ના સંદભર્ પત્રથી ર�ુ કર� લ � નીચે �ુજબ છે .
(૧) સદર શાળાની તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ �ુન:સ્થળ
તપાસ કરતાં શાળાના ચીફ ઓ�ફસરશ્રી દહ�ગામ નગર પા�લકા
દ્વારા તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી �ુન:ર�વાઇઝ કરાવેલ પ્રમા�ણત
નકશા �ુજબ બે વગર્ ખંડ�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૮ r ૧૫.૯ = ૪૪૫.૨
ચો.�ટ તથા બી� ચાર વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૦ r ૨૦ = ૪૦૦
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ચો. �ટ તથા બી� છ (૬) વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯ r
૧૫.૯ = ૨૮૫ ચો.�ટ નકશામાં દશાર્વેલ છે .
વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ �ુન: ર�વાઇઝ નકશામાં દશાર્વેલ છે ,
પરં � ુ �બ� સ્થળ તપાસ કરતાં ર�વાઇઝ નકશા �ુજબ શાળાના
મકાનના વગર્ ખંડોના ક્ષેત્રફળમાં �ુધારો થયેલ નથી, �
અગાઉની �સ્થિત �ુજબ જ છે .
(૨) �ુના નકશા �ુજબ અગાઉ તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ
સ્થળ તપાસ કરતાં શાળાના પ્રત્યેક વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯
r ૧૫.૯ =૨૮૫ ચો. �ટના �ુલ-૧૨ વગર્ ખંડો છે . � �ુલ
૩૪૨૦ ચો.�ટના હતા.
�ુન:ર�વાઇઝ કરાવેલ ચીફ ઓ�ફસરથી દહ�ગામ નગર

પા�લકા દહ�ગામ દ્વારા તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી પ્રમા�ણત નકશા

�ુજબ સદર શાળાની

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ �ુન:સ્થળ

તપાસ કરતાં બે વગર્ખડં �ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૮ r ૧૫.૯ =૪૪૫
ચો.�ટ બી� ચાર વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળ

૨૦ r ૨૦ = ૪૦૦

ચો.�ટ તથા બી� છ વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯ r ૧૫.૯
=૨૮૫ ચો.�ટ છે .

વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ �ુન:ર�વાઇઝ નકશામાં દશાર્વેલ છે

પરં � ુ �બ� સ્થળ તપાસ કરતાં ર�વાઇઝ નકશા �ુજબ શાળાના
મકાનના વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળમાં �ુધારો થયેલ નથી.
(૩) સંસ્થાએ જણાવ્યાં �ુજબ માધ્યિમક િવભાગની સંભિવત
િવદ્યાથ� સંખ્યા ૨૪ છે �ની યાદ� આ સાથે સામેલ છે .
એકજ

ઉપરોક્ત દશાર્વલ
ે
ત્રણેય શાળાઓ�ુ ં સં�ક્ુ ત ર�તે

મકાન

અને

તેના

છે .તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના

વગર્ખડં ો�ુ ં

પત્રથી

સ્પષ્ટ

ક્ષેત્રફળ

અહ�વાલ

દશાર્વેલ

મોકલી

આપેલ �માં �જ.િશ.અ.શ્રી દ્વારા માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર

માધ્યિમક શાળાઓની ન�ધણી માટ� ભલામણ કરવામાં આવતી
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નથી.

૨૨

ગાંધીનગર

સહયોગ િવદ્યાલય, ૩૨,
�દાવન
ંૃ
સોસાયટ�, અિતિથ
હોટલની પાછળ,

H/18/221
િવજ્ઞાન પ્રવાહ
�ુજરાતી

આમ ઉપરોક્ત િવગતોને ધ્યાને લઇ યોગ્ય ઘ�ટત

આગળની કાયર્વાહ� કરવા િવનંતી કર� લ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી.

ગાંધીનગરના

તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના

સંદભર્ �જ.િશ.અ.શ્રી

મારફત

ુ :
�ન

પત્રથી નીચે �ુજબ માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ અહ�વાલ મંગાવવા અને અહ�વાલ આવ્યા
બાદ િનણર્ય લેવા� ંુ કારોબાર� સિમિતમાં

મોકલી આપેલ છે .

�ુ.તા.દહ�ગામ,

(૧) શાળા�ુ ં મકાન � જમીનમાં દશાર્વેલ છે . તે જમીન �બન – ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ હાલ પેન્ડ�ગ.

�જ. ગાંધીનગર

ખેતી થયેલ છે . � �ગે શાળા મંડળે
અિધકાર�શ્રી

�જલ્લા

પંચાયત

�જલ્લા િવકાસ

અમદાવાદ

દ્વારા

તા.૪/૬/૧૯૮૪�ુ ં �બન ખેતીની મં�ુર�નો �ક
ુ મ ર�ુ કર� લ છે .
(૨) ચીફ ઓ�ફસર દહ�ગામ નગર પા�લકા દહ�ગામ, દ્વારા
આપવામાં આવેલ તા.૨૬/૯/૨૦૧૮�ુ ં બી.�ુ.પી.પ્રમાણપત્ર
ર�ુ કર� લ છે .
(૩) શાળા મંડળ દ્વારા ૭/૧૨ના ઉતારા અને ભાડા કરાર ર�ુ
કર� લ છે .
(૪) દહ�ગામ નગર પા�લકા દહ�ગામ,દ્વારા આપવામાં આવેલ
વસ્તી �ગે� ુ ં તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮�ુ ં પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર� લ છે .
(૫)

�જ.િશ.અ.શ્રી

ગાંધીનગરના

મ.િશ.િન.

દ્વારા

તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ના સ્થળ તપાસ અહ�વાલ �ુજબ સદર
શાળાના મકાનના વગર્ખડં ો પયાર્પ્ત ક્ષેત્રફળવાળા ન હોય �ુન૨૦૧૮થી માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઓની ન�ધણી
માટ� ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. `
ન�ધ

ઉપરના

આદ� શ

તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૮ના

પત્રથી

માન.અધ્યક્ષશ્રીના

અ�ુસાર

�જ.િશ.અ.શ્રીનો

િવગતવાર

� ૂરાવા

સાથે

આધારો�ુ ં વેર��ફક�શન સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય આપી સ્થળ તપાસ
કર�
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અહ�વાલ

મંગાવેલ,
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�

�જ.િશ.અ.શ્રી

દ્વારા

તા.૪/૧/૨૦૧૯ના સંદભર્ પત્રથી ર�ુ કર� લ � નીચે �ુજબ છે .
(૧) સદર શાળાની તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ �ુન:સ્થળ
તપાસ કરતાં શાળાના ચીફ ઓ�ફસરશ્રી દહ�ગામ નગર પા�લકા
દ્વારા તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી �ુન:ર�વાઇઝ કરાવેલ પ્રમા�ણત
નકશા �ુજબ બે વગર્ ખંડ�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૮ r ૧૫.૯ = ૪૪૫.૨
ચો.�ટ તથા બી� ચાર વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૦ r ૨૦ = ૪૦૦
ચો. �ટ તથા બી� છ (૬) વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯ r
૧૫.૯ = ૨૮૫ ચો.�ટ નકશામાં દશાર્વેલ છે .
વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ �ુન: ર�વાઇઝ નકશામાં દશાર્વેલ છે ,
પરં � ુ �બ� સ્થળ તપાસ કરતાં ર�વાઇઝ નકશા �ુજબ શાળાના
મકાનના વગર્ ખંડોના ક્ષેત્રફળમાં �ુધારો થયેલ નથી, �
અગાઉની �સ્થિત �ુજબ જ છે .
(૨) �ુના નકશા �ુજબ અગાઉ તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ
સ્થળ તપાસ કરતાં શાળાના પ્રત્યેક વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯
r ૧૫.૯ =૨૮૫ ચો. �ટના �ુલ-૧૨ વગર્ ખંડો છે . � �ુલ
૩૪૨૦ ચો.�ટના હતા.
�ુન:ર�વાઇઝ કરાવેલ ચીફ ઓ�ફસરથી દહ�ગામ નગર
પા�લકા દહ�ગામ દ્વારા તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી પ્રમા�ણત નકશા
�ુજબ સદર શાળાની

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ �ુન:સ્થળ

તપાસ કરતાં બે વગર્ખડં �ુ ં ક્ષેત્રફળ ૨૮ r ૧૫.૯ =૪૪૫
ચો.�ટ બી� ચાર વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળ

૨૦ r ૨૦ = ૪૦૦

ચો.�ટ તથા બી� છ વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળ ૧૭.૯ r ૧૫.૯
=૨૮૫ ચો.�ટ છે .
વગર્ ખંડો�ુ ં ક્ષેત્રફળ �ુન:ર�વાઇઝ નકશામાં દશાર્વેલ છે પરં � ુ
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�બ� સ્થળ તપાસ કરતાં ર�વાઇઝ નકશા �ુજબ શાળાના
મકાનના વગર્ખડં ો�ુ ં ક્ષેત્રફળમાં �ુધારો થયેલ નથી.
(૩) સંસ્થાએ જણાવ્યાં �ુજબ માધ્યિમક િવભાગની સંભિવત
િવદ્યાથ� સંખ્યા ૨૪ છે �ની યાદ� આ સાથે સામેલ છે .
ઉપરોક્ત દશાર્વલ
ે
ત્રણેય શાળાઓ�ુ ં સં�ક્ુ ત ર�તે
એકજ

મકાન

અને

તેના

છે .તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના

વગર્ખડં ો�ુ ં

પત્રથી

સ્પષ્ટ

ક્ષેત્રફળ
અહ�વાલ

દશાર્વેલ
મોકલી

આપેલ �માં �જ.િશ.અ.શ્રી દ્વારા માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર
માધ્યિમક શાળાઓની ન�ધણી માટ� ભલામણ કરવામાં આવતી
નથી.

૨૩

અમદાવાદ
શહ�ર

નેસ્ટ પબ્લીક સ્�ુ લ,
અમદાવાદ

G/18/303

આમ ઉપરોક્ત િવગતોને ધ્યાને લઇ યોગ્ય ઘ�ટત

આગળની કાયર્વાહ� કરવા િવનંતી કર� લ છે .
ટ�. પી. સ્ક�મ નં.૨ ના ફા. પ્લોટ નં.પૈક�ની જમીનમાં શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
બાંધવામાં આવેલ એ બ્લોકના બી� માળે સ્�ુ લના હ�� ુ માટ� ર�ૂ

કર� લ

હતા

તેની

�જલ્લા

ુ �શન િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
૭૫૧ ચો.મી. ક્ષેત્રફળ તૈયાર મકાન દ� વી સરસ્વતી એ��ક
ટ્રસ્ટને ૯૯ વષર્ના ભાડા પટ્ટાથી ફાળવવામાં આવેલ છે . સ�ા અહ�વાલ

મોકલેલ

છે .

તેના

આધાર�

મંડળ હસ્તકના કોમન પ્લોટ ક� �� ંુ ક્ષેત્રફળ ૧૪૨૪.૧૭ ચો.મી. નામં�ૂર કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
ુ �શન ટ્રસ્ટ દ્વારા સ્�ુ લના
છે . તેમાં દ� વી સરસ્વતી એ��ક
બાળકોના માટ� રમતગમતના હ�� ુ માટ� ઉપયોગ કરવામાં આવે
છે .
રમતગમતના મેદાનનો નકશો ર�ુ કર� લ નથી.
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ શહ�ર દ્વારા સદર શાળાને �ૂન-૨૦૧૮
થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે .
કોમશ�યલ સેન્ટરમાં શાળાની મં�ૂર� ન આપી શકાય. કોમન
પ્લોટના �ુ�પયોગ માટ� કિમ�રશ્રી, મ્�.ુ કોપ�ર� શન, �જલ્લા
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ર�સ્ટ્રારશ્રી,

ટાઉનપ્લાન�ગ

ઓફ�સર

તથા

કલેક્ટરશ્રીને

િવગતવાર પત્ર લખવા માન.અધ્યક્ષશ્રીએ ફાઈલ પર આદ� શ
આપેલ છે .

૨૪

અમદાવાદ
ગ્રામ્ય

ઈન્ડ�યન ઈન્ટરનેશલ

G/18/160

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ના

પત્ર

ક્રમાંક:- શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો

સ્�ુ લ, સાણંદ,

એન.એ.બી.પી/�ું વાર/સાણંદ /૧૭૪૯ થી નગર િનયોજન અને ર�ૂ

�જ.અમદાવાદ

� ૂલ્યાંકન ખા� ુ અમદાવાદ કચેર�એ �.ુ �ું વાર તા.સાણંદ �જ. િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
અમદાવાદ

નં:-બ્લોક

નં-૮૬૯-૮૯૧-૮૯૨-૮૯૩

કર� લ

પૈક� અહ�વાલ

મોકલેલ

૮૯૭,૮૯૮,૮૯૯,૯૦૦ પૈક�માં �બનખેતી �ગે નો લે-આઉટ �.૧૦,૦૦૦/ુ ા નં:-૭ પત્રક
તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ની �સ્થિતએ ગામના ન�ન
ર�ૂ કર� લ છે .(પાના નં:-૧૩૧)
ુ �જલ્લા પંચાયતના પત્ર ક્રમાંક:નાયબ ચીટનીસ મહ��લ
મશલ/બખપ/એસ.આર/૭૭૭/વ-૧૩૭૫/૮૫-૮૬/૧૬
તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૬ થી �બન ખેતીનો �ુકમ ર�ૂ કર� લ છે . (પાના
નં;-૧૩૩)
પરવાનગી

મં�ૂર

કરવા� ંુ

પત્ર

ક્રમાંક

મશલ/બખપ/એસ.આર/૭૭૭/વ-૧૩૭૫/૮૫-૮૬/૧૬
તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૬� ંુ જોડાણ ર�ૂ કર� લ છે . (પાના નં:-૧૪૩)
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લઇ

તેની
છે .

તેના

કામચલાઉ

કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

પ્લાન ર�વાઇઝ પત્ર ર�ૂ કર� લ છે . (પાના નં:-૧૨૯)

�બનખેતી

હતા

�જલ્લા
આધાર�
મં�ૂર

�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂન૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે ..

૨૫

અમદાવાદ
ગ્રામ્ય

ઈન્ડ�યન ઈન્ટરનેશલ

H/18/95

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ના

પત્ર

ક્રમાંક:- શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો

સ્�ુ લ, સાણંદ,

એન.એ.બી.પી/�ું વાર/સાણંદ /૧૭૪૯ થી નગર િનયોજન અને ર�ૂ

�જ.અમદાવાદ

� ૂલ્યાંકન ખા� ુ અમદાવાદ કચેર�એ �.ુ �ું વાર તા.સાણંદ �જ. િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�
અમદાવાદ

નં:-બ્લોક

નં-૮૬૯-૮૯૧-૮૯૨-૮૯૩

કર� લ

પૈક� અહ�વાલ

મોકલેલ

૮૯૭,૮૯૮,૮૯૯,૯૦૦ પૈક�માં �બનખેતી �ગે નો લે-આઉટ �.૧૦,૦૦૦/ુ ા નં:-૭ પત્રક
તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ની �સ્થિતએ ગામના ન�ન
ર�ૂ કર� લ છે .(પાના નં:-૧૩૧)
ુ �જલ્લા પંચાયતના પત્ર ક્રમાંક:નાયબ ચીટનીસ મહ��લ
મશલ/બખપ/એસ.આર/૭૭૭/વ-૧૩૭૫/૮૫-૮૬/૧૬
તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૬ થી �બન ખેતીનો �ુકમ ર�ૂ કર� લ છે . (પાના
નં;-૧૩૩)
પરવાનગી

મં�ૂર

કરવા� ંુ

પત્ર

ક્રમાંક

મશલ/બખપ/એસ.આર/૭૭૭/વ-૧૩૭૫/૮૫-૮૬/૧૬
તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૬� ંુ જોડાણ ર�ૂ કર� લ છે . (પાના નં:-૧૪૩)
�જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય દ્વારા સદર શાળાને �ૂનD:\RAHUL\REMAND_TABLE-V.2
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લઇ

તેની
છે .

તેના

કામચલાઉ

કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

પ્લાન ર�વાઇઝ પત્ર ર�ૂ કર� લ છે . (પાના નં:-૧૨૯)

�બનખેતી

હતા

�જલ્લા
આધાર�
મં�ૂર

૨૦૧૮ થી ન�ધણી કરવા અ�ભપ્રાય આપેલ છે ..

૨૬

�ુનાગઢ

અનમોલ માધ્યિમક શાળા,
માંગરોલ, �જ.�ુનાગઢ

G/18/353

�જ.િશ.અિધકાર�શ્રી �ુનાગઢ� તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ ના પત્રથી શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો
સદર માધ્યિમક શાળાનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની ર�ૂ
િવગતે આધારો સહ ર�ુ કર� લ છે .
સદર�ું

શાળાના

મકાનના

કર� લ

ઉપયોગ

/

વપરાશ

માટ� અહ�વાલ

મોકલેલ

ુ ા ગર�બાની મા�લક�� ંુ સવ�
સદર�ું શાળા માટ� અબ્�ુલ્લા �સ
નં.૪૪૩૩/૨૧૨ નગીના િવસ્તર દસ વષર્ના ભાડા પટ્ટ�થી રાખેલ
છે . � ભાડા કરારની નકલ આ સાથે સામેલ છે . તથા શાળાના
ુ રાતી
શ્રી સલીમ ઉમર �જ

મા�લક�વાળા સવ� નં.૨૧૫ ની ૧૨૪૭.૩૭ ચો.મી. ભાડ�થી
રાખેલ છે . ભાડા કરાર તથા મા�લક� �ગે ના આધારોની નકલ
આ સાથે સામેલ છે .
�ુનાગઢ�

ભલામણ કર� લ છે .
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નવી

લઇ

છે .

શાળાની

મં�ૂર�

આપવા

તેના

કામચલાઉ

કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

આપેલ છે . �ની નકલ સામેલ છે .

�જ.િશ.અ.શ્રી

તેની

�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

નગરપા�લકા માંગરોળ દ્વારા તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૮ ના પત્રથી �.૧૦,૦૦૦/-

રમત-ગમતના મેદાન માટ�

હતા

આધાર�
મં�ૂર

૨૭

�ુનાગઢ

ખોડ�યાર ઈન્ટરનેશનલ

G/18/141

સ્�ુ લ, મ�દરડા, �જ.�ુનાગઢ

�જલ્લા

િશક્ષણિધકાર�શ્રી

�ુનાગઢના

ુ : ભાડા કરાર મંગાવી તેની ચકાસણી
તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ના �ન

ુ બ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . સ�ચવશ્રીએ કર� તેનો િનણર્ય કરવાની
પત્રથી નીચે �જ
સ�ા સ�ચવશ્રીને સ�પવા� ંુ ઠરાવવામાં

ુ ાવા નીચે �જ
ુ બ ર�ૂ કર� લ છે .
આધાર �ર

૧ � ૂ�ચત શાળાનો નકશો સરપંચ ગ્રામ પંચાયત મ�દરડા તથા આવ્�.ંુ
ુ ા પંચાયત મેદરડાની સહ�
એડ�શનલ આસી.એન્�નીયર તા�ક
સાથેનો મોકલેલ છે .
૨) શાળાના મકાન વપરાશ� ંુ પ્રમાણપત્ર અિધક મદદનીશ
ુ ા પંચાયત-મ�દરડા દ્વારા આપવામાં આવેલ છે .
ઇજનેર, તા�ક
૩) � ૂ�ચત શાળા માટ� રમત-ગમતના મેદાન માટ� જમીન શ્રી
રમણીકભાઇ રણછોડભાઇ �ટ
ંુ ની મા�લક�ની સવ� નં:-૧૩૬ ની
ુ ત માટ� ભાડા
૧ હ�.૦૩ આહ�.૨૦ ચો.મી જમીન ૧૦ વષર્ની �દ
ુ ા
કરારથી રાખેલ છે . � બાબતે ભાડા કરાર તથા ગામ ન�ન
નં-૭/૧૨ તથા ૮-અ સામેલ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી

�ુનાગઢ�

સદર

શાળાની

મં�ૂર�

આપવા

ભલામણ કર� લ છે .
ભાડા કરાર કરાવી આપનાર શ્રી રમ�ણકભાઈ રણછોડભાઈ
ુ ો ૭/૧૨ અને ૮/અ માં શ્રી
�ટ
ંુ છે . �યાર� ગામનો ન�ન
�ક્ુ તાબેન રમ�ણકભાઈ �ટ
ંુ ના નામે છે . આમ િવસંગતતા હોઈ

૨૮

નવસાર�

શ્રીમતી નયનાબેન

G/18/235

નામં�ૂર કરવા માન. અધ્યક્ષશ્રીએ આદ� શ આપેલ છે .
�જલ્લા

િશક્ષણિધકાર�શ્રી

નવસાર�ના

તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૮ના શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો

મકનભાઈ પટ�લ માધ્યિમક

ુ બ સ્થળ તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કર� લ છે . ર�ૂ
પત્રથી નીચે �જ

શાળા, મ�ગામ,

ુ ાવા નીચે �જ
ુ બ ર�ૂ કર� લ છે .
આધાર �ર

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

તા.ચીખલ, �જ.નવસાર�

૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮� ંુ સોગંદના� ુ ર�ૂ કર� લ છે .

અહ�વાલ

કર� લ

મોકલેલ

ુ � એકઝી�ુટ�વ એન્�નીયર-ચીખલીની સહ�વાળો �.૧૦,૦૦૦/૨) ડ�પ્�ટ
મકાનનો નકશો મં�ૂર કર� લ છે .
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હતા

લઇ

તેની
છે .

તેના

કામચલાઉ

કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ

�જલ્લા
આધાર�
મં�ૂર

૩) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮નો નવો ભાડા કરાર મોકલેલ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી નવસાર�એ સદર શાળાને �ૂન-૨૦૧૮ થી
કામચલાઉ મં�ૂર� આપવા હરકત સર� ુ નથી. તેમ જણાવેલ
છે .
તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૯ ના પત્રથી ભાડા કરારમાં સહ ખાતેદારની

૨૯

બોટાદ

સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ

G/18/258

સહ� સાથેનો ભાડા કરાર મોકલેલ છે .
�જ.િશ.અ.શ્રી બોટાદના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના પત્ર ક્રમાંક:-મા- શાળા મંડળે અપીલ વખતે � આધારો

માધ્યિમક િવદ્યાલય,

૨/ન.મા.શા/�ૂન-૧૮/૨૦૧૮-૧૯/૫૬૦-૬૧ થી સદર કચેર�ના ર�ૂ

પા�ળયાદ રોડ, બોટાદ

મ.િશ.િન.શ્રી એન.વી.જમોડના તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૮ થી સદર િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે ચકાસણી કર�

કર� લ

શાળાનો નવી માધ્યિમક શાળાનો અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે

અહ�વાલ

ુ બ છે .
�ની િવગતો નીચે �જ

�.૧૦,૦૦૦/-

હતા

મોકલેલ
લઇ

તેની
છે .

કામચલાઉ

ુ �શન ટ્રસ્ટ બોટાદ કરવા� ંુ ઠરાવવામાં આવ્�.ંુ
Ø શ્રી સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ એ��ક
દ્વારા

ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ

શ્રીમતી

એલ.ક�.શાહ

ગલ્સર્

હાઇસ્�લ
ૂ ચલાવવામાં આવે છે .
Ø ઉકત �સ્ટ દ્વારા નોન ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શ્રી સરદાર
પટ�લ િવદ્યાલય(ઉ.મા.શાળા) સામાન્ય પ્રવાહ ૨૦૧૨
થી ચલાવવામાં આવે છે . �ના આધારો આ સાથે
સામેલ છે .
Ø શ્રી સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ �સ્ટ બોટાદ દ્વારા ઉકત
બંને શાળાઓ ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ કન્યા શાળા અને નોન
ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા(સામાન્ય
પ્રવાહ) અલગ/અલગ ક�મ્પસમાં ચલાવવામાં આવે છે .
Ø �સ્ટ દ્વારા �ૂન-૨૦૧૨ થી ચલાવવામાં આવતી નોન
ગ્રાન્ટ�ડ(ઉ.મા) શાળા ધો-૧૧/૧૨માં જ માધ્યિમક નવી
નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ� કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં
D:\RAHUL\REMAND_TABLE-V.2
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તેના

�જલ્લા
આધાર�
મં�ૂર

આવેલ છે .
Ø આમ ઉપરોકત બાબતો ધ્યાને લેતા શ્રી સરદાર પટ�લ
ુ �શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ �સ્ટ બોટાદને નવી
એ��ક
માધ્યિમક શાળા શ� કરવા માટ� સ્પષ્ટ ભલામણ થાય
છે .
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�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
પત્રક - ક

(પાના નં.૧ થી ૧૧)
માચર્-૨૦૧૯ ની પર�ક્ષાનો વધારાનો ખચર્ (સમર�) દશાર્ વ� ંુ પત્રક

પત્રક

સ્થળની િવગત

પાના નંબર

રકમ

ક-૧

પર�ક્ષા ક�ન્દ્રો ઉપર ચેક�ગ સ્ક્વોડર્

પાના નંબર-૧

--

ક-૨

�જલ્લા કંટ્રોલ�મ

પાના નંબર-૨

૮૪૮૨૦/-

ક-૩

બોડર્ પ્ર�પત્ર કંટ્રોલ�મ/સ્ટ� ટ કંટ્રોલ�મ

પાના નંબર-૩

--

પાના નંબર-૪

૧૦૦૦૦૦/-

ક્રમ

ક-૪

એકત્રીકરણ/રોલચેક�ગ/સ્ક�ન�ગ કામગીર�
(સંગણક ક�ન્દ્ર)

ક-૫

પ્રાિ�ક મહ�નતા�ુ

પાના નંબર-૫

--

ક-૬

રવાનગી ક�ન્દ્રો (પાલા ક�ન્દ્ર)

પાના નંબર-૬

૮૩૦૦૦/-

ક-૭

�ુણચકાસણી

પાના નંબર-૭

૧૨૦૦/-

ક-૮

ઉ�રવહ� અવલોકન

પાના નંબર-૮

--

ક-૯

ઝોનલ કચેર�

પાના નંબર-૯/૧૦

૩૩,૬૧,૦૫૦/-

ક-૧૦

પર�ક્ષા ક�ન્દ્રો

પાના નંબર-૧૧

૧,૫૯,૦૮,૬૦૦/-

�ુલ

૧,૯૫,૩૮,૬૭૦/-

પત્રક:- ક-૧ થી ક-૧૦ માં ઉપરોક્ત િવગતો સામેલ છે .

1

પત્રક - ડ
(પાના નંબર-૧૨ થી ૧૪)
માચર્-૨૦૨૦ ની પર�ક્ષાનો વધારાનો ખચર્ દશાર્વ� ંુ પત્રક (માચર્-૨૦૨૦ થી અમલ)
પત્રક
ક્રમ
ડ-૧
ડ-૨

પાના નંબર

િવગત
કો-ઓડ�નેટર\પર�ક્ષક\સમીક્ષકના
મહ�નતાણાના દરો
મ.� ૂ. ક�ન્દ્ર

રકમ

પાના નંબર-૧૨/૧૩

૪૨,૫૨,૫૦૦/-

પાના નંબર-૧૪

૩,૩૭,૫૦૦/-

�ુ લ

૪૫,૯૦,૦૦૦/-

પત્રક:- ડ-૧ થી ડ-૨ માં ઉપરોક્ત િવગતો સામેલ છે .

2

પત્રક – ક-૧

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,ગાંધીનગર.
�જ
પર�ક્ષા ક�ન્દ્રો ઉપર ચેક�ગ માટ� ના સ્ક્વોડ� ુ મહ�કમ અને મહ�નતાણાના દર.
ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલ ના

ુ ાર� લ
�ધ

દરો

દરો

(�િપયા)

(�િપયા)

િવગત.
દ� િનક ધોરણે

૧.

કન્વીનરશ્રી

૧

૧૨૫/-

--

(ર�ના �દવસો િસવાય) તથા િનયમ
ુ બ ભાડા- ભથ્થા.
�જ
દ� િનક ધોરણે

મદદનીશ

૧૦૦/-

--

(ર�ના �દવસો િસવાય) તથા િનયમ
ુ બ ભાડા- ભથ્થા.
�જ

મદદનીશ
ર.

(� ૂળ પગાર ના � ૂકવાતો હોય તો )

૩

૧૦૦/-

--

દ� િનક ભથ્� ુ �ા. ૯૦/- ઉચ્ચક ધોરણે.
દ� િનક ભથ્� ુ ઓછામાં ઓછા �ા. ૯૦/-

મદદનીશ

૧૦૦/-

(િન� ૃ� કમર્ચાર� હોય તો )

--

અને નોકર� દરમ્યાન છે લ્લા પગાર
ુ બ મળવાપાત્ર દ� િનક ભથ્થા
�જ
બેમાંથી � વ� ુ હોય તે

વાહન ખચર્
૩.

- ડ�ઝલથી ચાલતા વાહનો માટ�
ુ ાં વ� ુ (ભાડાની
�ક.મી. દ�ઠ વ�મ

--

(�ક.મી.દ�ઠ)

૭/-

સરકારશ્રીના નાણા િવભાગનો ઠરાવ
�માંક-મસભ/૧૦૨૦૧૨/૭૬૧/ચ.

ગાડ� માટ�)

ુ બ
તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૨ �જ

- પેટ્રોલથી ચાલતા વાહન માટ�

ખર� ખર વપરાયેલ �ક.મી.ના

ુ ાં વ� ુ
પ્રિત �ક.મી. દ�ઠ વ�મ
૪.

૮/-

(બોડર્ ના સભ્યશ્રીઓ માટ�)

--

- પોતાના વાહનનો

(/(�ક.મી.દ�ઠ)

� ૂકવવામાં આવશે.
--

અન્ય ખચર્ કોઈ � ૂકવવામાં આવશે
ન�હ.

ઉપયોગ કર� તો
ુ વવામાં આવે છે તે �જ
ુ બ � ૂકવવામાં આવશે ન�હ.
ન�ધ :- કન્વીનર / મદદનીશને સ્થાિનક ભથ્� ુ પર�ક્ષણ સ્ટાફને �ક
ુ ારો થયેલ નથી.
v મહ�નતાણાના દરોમાં �ધ

3

પત્રક – ક-૨
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર.
�જ
�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર� ખાતે પર�ક્ષા દરમ્યાન �જલ્લા કં ટ્રોલ �મ તથા સ્ક્વોડર્ ની વ્યવસ્થા માટ� � ુ
મહ�કમ અને મહ�નતાણાનાદર.
ક્રમ
૧.

મહ�કમ
�જલ્લા

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી

સંખ્યા
(કન્ટ્રોલ�મ

અિધકાર�)
ર.

િશક્ષણ

િનર�ક્ષક

/

મદદનીશ

િશક્ષણ

િનર�ક્ષક

ુ ાર� લ
�ધ

હાલ ના દરો

દરો

(�િપયા)

વધારાનો
ખચર્

િવગત.

(�િપયા)

(�િપયા)

--

૨૫૦૦/-

૩૦૦૦/-

ઉચ્ચક

૧૭૫૦૦/-

૧

૧૨૦/-

૧૪૦/-

પ્રિત �દન

૧૨૨૪૦/-

૩.

શ્રેયાન કાર�ુ ન

૧

૭૦/-

૯૦/-

પ્રિત �દન

૧૨૨૪૦/-

૪.

સેવક

૧

૬૫/-

૮૦/-

પ્રિત �દન

૯૧૮૦/-

A

૫૧૧૬૦/-

�ુ લ

ુ બ) (�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી િસવાય)
સ્ક્વોડર્ ની વ્યવસ્થા માટ� (પર�ક્ષા સમય પત્રક �જ

ક્રમ
૧.

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલના દરો
(�િપયા)

ુ ાર� લ
�ધ
દરો

વધારાનો
િવગત.

(�િપયા)

ખચર્
(�િપયા)

િશક્ષણ િનર�ક્ષક / મદદનીશ િશક્ષણ
િનર�ક્ષક

૧

૧૨૦/-

૧૪૦/-

પ્રિત�દન

૧૨૨૪૦/-

(�જલ્લા દ�ઠ)
ર.

શ્રેયાન કાર�ુ ન

૧

૭૦/-

૯૦/-

પ્રિત�દન

૧૨૨૪૦/-

૩.

સેવક (�જલ્લા �દઠ)

૧

૬૫/-

૮૦/-

પ્રિત�દન

૯૧૮૦/-

B

૩૩૬૬૦/-

�ુ લ
ન�ધ : ઉપરોકત કામગીર� માટ� સ્થાિનક ભથ્� ંુ આપવામાં આવશે ન�હ.

�ુલ :- ૫૧૧૬૦ (A)
+૩૩૬૬૦ (B)
�. ૮૪૮૨૦

4

પત્રક - ક-૩
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ની કચેર� ખાતે
�જ
પ્ર�પત્ર કં ટ્રોલ�મ મહ�કમના મહ�નતાણાંના દરો
ક્રમ

મહ�કમ

હાલના

ુ ાર� લ દરો
�ધ

દરો

(�િપયા)

િવગત.

વધારાનો ખચર્
(�િપયા)

૧.

વગર્ -૧ અિધકાર� (બોડર્ ના)

--

--

ઉચ્ચક

--

ર.

વગર્ -૨ અિધકાર� (બોડર્ ના)

--

--

પ્રિત �દન

--

૩.

વગર્ -૩ કમર્ચાર� (બોડર્ ના)

--

--

પ્રિત �દન

--

૪.

વગર્ -૪ કમર્ચાર� (બોડર્ ના)

--

--

પ્રિત �દન

--

૫

બોડર્ ના અિધકાર� /કમર્ચાર�ઓને સ્ટ�ટ
કં ટ્રોલ�મ/પ્ર�પત્ર
કં ટ્રોલ�મ
ખાતે
હાજર કમર્ચાર�/ગાડર્ સ�હત માટ�
ચા/નાસ્તા નો ખચર્.
ુ ત અિધકાર�
(બોડર્ ના સ્થળ પર િન�ક

૭૦/-

--------

પ્રિત �દન

-----------

ચા-નાસ્તાનો ખચર્ કરશે અને તેનો
�હસાબ રાખશો.)

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ની કચેર� ખાતે સ્ટ� ટ કં ટ્રોલ�મ
�જ
મહ�કમના મહ�નતાણાંના દરો
હાલના
ક્રમ

મહ�કમ

ુ ાર� લ દરો
�ધ

દરો

(�િપયા)

(�િપયા)

િવગત.

વધારાનો ખચર્
(�િપયા)

૧.

વગર્ -૨ અિધકાર� (બોડર્ ના)

--

--

પ્રિત �દન

--

૨.

વગર્ -૩ કમર્ચાર� (બોડર્ ના)

--

--

પ્રિત �દન

--

૩.

વગર્ -૪ કમર્ચાર� (બોડર્ ના)

--

--

પ્રિત �દન

--

૪.

બોડર્ ના અિધકાર� /કમર્ચાર�ઓને સ્ટ�ટ
કં ટ્રોલ�મ/પ્ર�પત્ર
કં ટ્રોલ�મ
ખાતે
હાજર કમર્ચાર�/ગાડર્ સ�હત માટ�
ચા/નાસ્તા નો ખચર્.
ુ ત અિધકાર�
(બોડર્ ના સ્થળ પર િન�ક

૭૦/-

----------

પ્રિત �દન

-----------

ચા-નાસ્તાનો ખચર્ કરશે અને તેનો
�હસાબ રાખશો.)

ુ ારો થયેલ નથી.
v મહ�નતાણાના દરોમાં �ધ

5

પત્રક – ક-૪
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગ
�જ
એકત્રીકરણ \ રોલચે�ક�ગ \ સ્ક�િન�ગની કામગીર� માટ�ના મહ�કમ અને મહ�નતાણાના દરો
ક્રમ

મહ�મક

સંખ્યા

હાલ ના દરો
(�િપયા)

ુ ાર� લ
�ધ
દરો
(�િપયા)

િવગત.

વધારાનો ખચર્
(�િપયા)

૧.

િનયામકશ્રી

૧

�૭૫૦/-

--

દ� િનક ધોરણે

-----------

ર.

સહિનયામકશ્રી

૧

૪૫૦/-

--

દ� િનક ધોરણે

-----------

--

--

-----

--

૩૫૦/-

--

દ� િનક ધોરણે

-----------

--

દ� િનક ધોરણે
૩૦૦૦
ઉ�રવહ� દ�ઠ - ૦૧

-----------

દ� િનક ધોરણે

-----------

૩.

૪.

વગર્ -૧ અિધકાર� (બોડર્ ના)
વગર્ -૨ અિધકાર� (બોડર્ ના)
વગર્ -૩ કમર્ચાર� (બોડર્ ના)
વહ�વટ મદદનીશ
ુ બ) વ�મ
ુ ાં
(જ�ર�યાત �જ
વ�-ુ Z

પ.

રોલ ચેક�ગ

--

૨૪૦/(વ્ય�કત
દ�ઠ)

૬.

રોલ ચેક�ગની કામગીર�
માટ� પટાવાળા
(૪ પેર દ�ઠ ૧)

૬

૧૫૦/-

--

૭.

સફાઈ કામદાર

૧

૧૫૦/-

--

--

૦૪/-

--

--

૦૪/-

--

--

૬૦/-

૭૦/-

ઉચ્ચક

૧૦,૦૦૦/-

--

ઉ�રવહ�ના પાસર્લ
ચઢાવવાની મ�ૂર� (પાસર્લ
દ�ઠ)
૮.
ઉ�રવહ�ના પાસર્લ
ઉતારવાની મ�ૂર� (પાસર્લ
દ�ઠ)
બોડર્ ના અિધકાર� /કમર્ચાર�
સંગણક ક�ન્દ્રમાં હાજર
કમર્ચાર�/ગાડર્ સ�હત માટ�
ચા/નાસ્તા નો ખચર્.
૯
ુ ત
(બોડર્ ના સ્થળ પર િન�ક
અિધકાર� ચા-નાસ્તાનો ખચર્
કરશે અને તેનો �હસાબ
રાખશો.)
૧૦ મકાન �િુ વધા ખચર્

-----------

દ� િનક ધોરણે
થેલા દ�ઠ (વાહનમાંથી
ઉ�રવહ� ઉતારવા
ચઢાવવા તથા
સંગણકની કામગીર�
ુ ીના)
� ૂણર્ થાય ત્યાં �ધ

પ્રત્યેક વ્ય�કત દ�ઠ
(પ્રિત�દન)

---------------------

-----------

૧,૦૦,૦૦૦/-

----------�ુ લ

૧,૦૦,૦૦૦/-

પ�રણામની કામગીર� � ૂણર્ થયા બાદ િનયામકશ્રી ક� તેના સ્ટાફના મહ�નતાણા મળવાપાત્ર થશે ન�હ, ફકત ઉ�રવહ�ઓ
રાખવા માટ� � ંુ નકક� કર� લ મકાન ભા�ુ મળવાપાત્ર થશે.
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પત્રક – ક-૫

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
પ્રાિ�કોના મહ�નતાણાના દર
ક્રમ

પ્રાિ�કોના મહ�નતાણાના દર

હાલના દર

ુ ાર� લ દર
�ધ

(�િપયા)

(�િપયા)

૧

પ૦ માકર્ સના બ�ુિવકલ્પ પ્ર�ો� ંુ પ્ર�પત્ર

રપ૦૦/-

ર
૩
૪
પ

પ૦ માકર્ સના વણર્નાત્મક પ્રકારના
પ્ર�ો� ંુ પ્ર�પત્ર
૧૦૦ માકર્ સ� ંુ બ�ુિવકલ્પ પ્ર�ો� ંુ પ્ર�પત્ર
૩૦/૪૦ માકર્ સ� ંુ બ�ુિવકલ્પ પ્ર�ો� ંુ
પ્ર�પત્ર
૭૦/૬૦ માકર્ સના વણર્નાત્મક પ્રકારના
પ્ર�ો� ંુ પ્ર�પત્ર
પ્ર�પત્રો� ંુ મોડર� શનઃ- (સમીક્ષા)

ભાષાંતર
�ગ્રે�

�હન્દ�

--

૧૦૦૦/-

૭૦૦/-

૧પ૦૦/-

--

૭૦૦/-

૭૦૦/-

પ૦૦૦/-

--

૨૦૦૦/-

૨૦૦૦/-

૧પ૦૦/-

--

૬૦૦/-

૬૦૦/-

૨૦૦૦/-

--

૧૦૦૦/-

૧૦૦૦/-

હાલના દર

ુ ાર� લ દર
�ધ

(�િપયા)

(�િપયા)

૧

૧ ભાષા� ંુ પ્ર�પત્ર

૩૦૦૦/-

--

ર

પ્ર�પત્ર G. H. E / G. E

૪૦૦૦/-

--

ુ � થયે પ્ર�પત્ર � ૂણર્ થયેથી તજજ્ઞ દ્વારા ર�વ્� ુ અને �ણ
ુ પ્રદાન યોજના માટ� (મહ�મ ત્રણ વ્ય�ક્ત બોલાવવાf
પર�ક્ષા �ર
ુ ાર� લ દર (�િપયા)
�ધ

હાલના દર (�િપયા)
ર�વ્� ુ

ુ પ્રદાન યોજના
�ણ

ર�વ્� ુ

ુ પ્રદાન યોજના
�ણ

૧

ધોરણ-૧૦

પ૦૦/-

પ૦૦/-

--

--

ર

ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ

પ૦૦/-

પ૦૦/-

--

--

૩

ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ

૭૦૦/-

૧૦૦૦/-

--

--

ુ ારો થયેલ નથી.
v મહ�નતાણાના દરોમાં �ધ
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પત્રક – ક-૬

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર.
�જ
રવાનગી ક�ન્દ્રો (પાલા ક�ન્દ્ર) � ંુ મહ�કમ અને તેના મહ�નતાણાના દરો
ક્રમ

મહ�મક

સંખ્યા

ુ ાર� લ દરો
�ધ
(�િપયા)

િવગત.

૧.

હાલના દરો
(�િપયા)

િનયામકશ્રી

૧

૭૫૦/-

--

દ� િનક ધોરણે.

ર.
૩.

બોડર્ િન�ુકત કર� તે

પ્રિતિનિધ(બોડર્ િસવાયના)
મદદનીશ િનયામકશ્રી

૧
૧

૨૫૦/-

૩૦૦/- વગર્ -૧/૨

(વગર્ -૧/

૨૫૦/- વગર્ -૩

વગર્ -૨-૩)
૪૫૦/-

--

વધારાનો ખચર્
(�િપયા)

દ� િનક ધોરણે.

૮૦૦૦/-

દ� િનક ધોરણે.

-----------

ર૪ કલાક માટ�

૪.

પ.

૬.

૭.

૮.

૯.

વહ�વટ� મદદનીશ

સેવક (વગર્ -૪ના
કમર્ચાર�)

ઉ�રવહ�નો પાલો

કરનાર અન્ય સ્ટાફ
ઉ�રવહ� સાથે ગાડ�માં
જનાર બોડર્ ના કમર્ચાર�
સફાઈ કામદાર

૬

૩૫૦/-

--

૬
જ�ર�યાત
�ુજબ.

૧૫૦/-

--

દ� િનક ધોરણે.

૨૦૦/-

--

દ�ઠ એક �ુજબ�ું
મહ�કમ

દ� િનક ધોરણે તથા

---------

િનયમ �ુજબ ભાડા-

૧

૧૫૦/-

--

કામગીર� ચાલે

૬૦/-

�|.૭૦/-

(મયાર્ દામાં)

ખચર્.

---------------------

(દ� િનક ધોરણે)

૨૨૫/-

કમર્ચાર�ના ચા-નાસ્તાનો

ભથ્થા.

પાલા ક�ન્દ્ર પર

તેટલા �દવસ માટ� .
પ્રત્યેક વ્ય�કત દ�ઠ
કામગીર�ના
પ્રિત�દન.

---------------------

૭૫૦૦૦/-

WMZ6P!_ q !Z
--

૦૪/-

--

--

૦૪/-

--

વગર્ -૨

--

ઉ�રવહ�ના પાસર્લો
ઉતારવાની પાસર્લો દ�ઠ

-----------

૩૦૦૦ ઉ�રવહ�

મ�ુર�.

૧૧

સંભાળવાની રહ�શે.

૧

ક�ન્દ્રમાં કામ કરતાં તમામ

ચઢાવવાની પાસર્લો દ�ઠ

કામગીર�

(દ� િનક ધોરણે)

ઉ�રવહ�ના પાસર્લો
૧૦.

જ�ર�યાત �ુજબ

મ�ુર�.

(SSC/HSC) GL
5ZL1FFDF\ 5|tI[S Y[,F
NL9 pTFZJFv R-FJJF
DF8[GF BR"
OMR DF8[ 56 Y[,F
NL9

-----------

દ� િનક ધોરણે.

---------

�ુ લ

૮૩,૦૦૦/-

-----------

પાલા ક�ન્દ્રમાંથી ઉ�રવહ�
૧૨

રવાનગી કામગીર�માં
રોકાયેલ કમર્ચાર�/
અિધકાર��ું મહ�નતા�ું

વગર્ -૩

--

-
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પત્રક - ક-૭
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,ગાંધીનગર
�જ
ુ ચકાસણીની કામગીર� માટ� મહ�કમ અને મહ�નતાણાના દર
�ણ
ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલના

ુ ાર� લ
�ધ

દરો

દરો

(�િપયા)

(�િપયા)

ફાઈલ�ગ માટ�નો બહારનો
મદદનીશ સ્ટાફ.
૧.

ુ ી – ૧૦
- પ હ�રની અર� �ધ
- પ હ�ર થી વ� ુ અર� હોય

િવગત.

વધારાનો ખચર્
(�િપયા)

દ� િનક ધોરણે
જ�ર�યાત
ુ બ
�જ

૨૪૦/-

--

(િવજ્ઞાન પ્રવાહ
માટ� ખાસ જ�ર�

-----------

છે )

તો બી�-૬
સેવક
ર.

ુ ી-ર
- પ હ�ર અર� �ધ
- પ હ�ર અર�થી વ� ુ હોય તો

--

૬૫/-

------

--

૬૫/-

------

--

૬૦/-

૭૦/-

વગર્ -૧

૫૦૦/-

--

વગર્ -૨

૪૦૦/-

--

વગર્ -૩

૩૦૦/-

--

વગર્ -૪

૨૦૦/-

--

દ� િનક ધોરણે.

-----------

બી�-ર
ચોક�દાર ર૪ કલાકના સમય
૩.

માટ�-ર
(૧ર કલાક પ્રમાણે)

૪.

ચા-નાસ્તાનો ખચર્ (ઉપરોકત
રોકાયેલ દર� ક સ્ટાફ દ�ઠ)
બોડર્ દ્વારા િનમાયેલ

૫

અિધકાર�/કમર્ચાર�ના મહ�નતાણાં
(બોડર્ િસવાયના)

પ્રત્યેક ૧ર કલાક
માટ�.
વ્ય�કત દ�ઠ
પ્રિત�દન.

દ� િનક ધોરણે.

�ુ લ

-----------

૧૨૦૦/-

-----------

૧૨૦૦/-

ુ ચકાસણી ઝડપથી થાય તે માટ� ક�ટલાક સંજોગોમાં સવાર� ૭-૩૦ થી સાંજના ૬-૦૦ �ધ
ુ ી કામગીર�
ન�ધ : (૧) �ણ
ચા� ુ રાખવામાં આવે છે . તેવા સંજોગોમાં માન.અઘ્યક્ષશ્રીના આદ� શ લઈને કામગીર�માં રોકવામાં આવનાર
સ્ટાફનો જમવાનો ખચર્ ગ્રાહય રાખી શકાશે.
ુ ચકાસણી અવલોકન સમય દરમ્યાન પર�ક્ષણ/વેર��ફક�શનમાં થયેલ �લ
ુ બાબતે પર�ક્ષક/ વેરફાયરની
(૨) �ણ
ુ ની �લ
ુ દ�ઠ ૧૦૦/- �જ
ુ બની વ�લ
ુ ાત બોડર્ દ્વારા કરવામાં આવશે.
જવાબદાર� રહ�શે. ૧ �ણ
ુ સ્કાર બોડર્ ના અઘ્યક્ષશ્રી નકક�
(૩) પર�ક્ષાની કામગીર� સાથે સંકળાયેલા કમર્ચાર�ઓ / અિધકાર�ઓને ખાસ �ર
કર� તે � ૂકવવામાં આવશે.
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પત્રક – ક-૮
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
બોડર્ ખાતે િવજ્ઞાનપ્રવાહની ઉ�રવહ�ની અવલોકનની કામગીર� માટ� � ુ
મહ�કમ અને મહ�નતાણાંના દર
ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલનો

ુ સ્કાર
પ્રિત�દન �ર

ુ સ્કાર
�ર

ુ ાર� લ)
(�ધ

(�િપયા)

(�િપયા)

િવગત.
દ� િનક ધોરણે

૧.

અવલોકન �મના કો.ઓડ�નેટર
(વગર્ -૧ના અિધકાર�)

જ�ર�યાત
ુ બ
�જ

૮૦૦/-

--

(અવલોકન �મની
સંખ્યાને ઘ્યાનમાં
લઈને)
દ� િનક ધોરણે

ર.

િવષય િનષ્ણાંત
(િવષય દ�ઠ / �મ દ�ઠ)

જ�ર�યાત
ુ બ
�જ

૪૦૦/-

--

(અવલોકન �મની
સંખ્યાને ઘ્યાનમાં
લઈને)

૩.
૪.
પ.
૬.

બોડર્ ના વગર્ -ર ના અિધકાર�
ુ રવાઈઝર (પ િવદ્યાથ� દ�ઠ-૧)
�પ
(આચાયર્/િશક્ષક/િન� ૃ� િશક્ષક)
બોડર્ ના વગર્ -૩ ના કમર્ચાર�
(મદદનીશ)
બોડર્ ના વગર્ -૪ ના કમર્ચાર�

જ�ર�યાત
ુ બ
�જ
જ�ર�યાત
ુ બ
�જ
જ�ર�યાત
ુ બ
�જ
જ�ર�યાત
ુ બ
�જ

૪૦૦/-

--

દ� િનક ધોરણે

૨૫૦/-

--

દ� િનક ધોરણે

૨૫૦/-

--

દ� િનક ધોરણે

૧૦૦/-

--

દ� િનક ધોરણે

ુ ાર ભાડા-ભથ્થાં મળવાપાત્ર રહ�શે.
ન�ધ :- બોડર્ િસવાયના કમર્ચાર� રોકવામાં આવેલ હોય તો સરકારશ્રીના િનયમો�સ

ુ ારો થયેલ નથી.
v મહ�નતાણાના દરોમાં �ધ
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પત્રક – ક-૯
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર.
�જ
ઝોનલ કચેર�� ુ મહ�કમ અને મહ�નતાણાના દર
ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલના

ુ ાર� લ
�ધ

દરો

દરો

(�િપયા)

(�િપયા)

િવગત

વધારાનો ખચર્
(�િપયા)

સ્ટ� શનર� મળે તે એક (૧) �દવસ

૧

ઝોનલ અિધકાર�શ્રી

૧

5__/-

૬૦૦/-

તથા પ્ર�પત્ર મળ્યા તાર�ખથી
પર�ક્ષા � ૂણર્ થયાના પાછળના

૧,૮૯,૦૦૦/-

એક �દવસ �ુધી

૨

મદદનીશ
ઝોનલઅિધકાર�શ્રી
૧ થી ૧૫ – ૧ �બલ્ડ�ગ

૧૬ થી ૩૦ – ૨ �બલ્ડ�ગ

સ્ટ� શનર� મળે તે એક (૧) �દવસ

૩

Z__/-

૩૦૦/-

તથા પ્ર�પત્ર મળ્યા તાર�ખથી
પર�ક્ષા � ૂણર્ થયાના પાછળના

૫,૬૭,૦૦૦/-

એક �દવસ �ુધી

૩૦ થી વ�ુ – ૩ (વ�ુમાં વ�ુ ત્રણ)

વહ�વટ� મદદનીશ �બલ્ડ�ગ
સંખ્યાના આધાર�
૦૧ થી !_ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૨

૧૧ થી ૨૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૩

સ્ટ� શનર� મળે તે એક (૧) �દવસ

૨૧ થી ૩૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૪

૩

૩૧ થી ૪૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૫
૪૧ થી ૫૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૬

--

!Z_/

૨૦૦/-

તથા પ્ર�પત્ર મળ્યા તાર�ખથી
પર�ક્ષા � ૂણર્ થયાના પાછળના

૯,૭૨,૦૦૦/-

એક �દવસ �ુધી

૫૧ થી ૬૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૭
૬૧ થી ૭૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૮
૭૧ થી વ�ુ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૯
(વ�ુમાં વ�ુ ૯)
વગર્-૪ કમર્ચાર�

૦૧ થી !_ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૨
૧૧ થી ૨૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૩
૨૧ થી ૩૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૪

૪

૩૧ થી ૪૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૫
૪૧ થી ૫૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૬

--

!__/-

૧૨૫/-

ઉપર �ુજબ

૩,૦૦,૦૦૦/-

૫૧ થી ૬૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૭
૬૧ થી ૭૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૮
૭૧ થી વ�ુ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૯
(વ�ુમાં વ�ુ ૯)

ફકત પર�ક્ષાના �દવસો દરમ્યાન

૧

૧૦૦/-

૧૨૫/-

દરિમયાન. તથા કોપ�ર� શન

મોકલવાના સરકાર� પ્રિતિનિધ
(ક�ન્દ્રના �બલ્ડ�ગ દ�ઠ-૧)

પગાર આધા�રત દ� િનક ભથ્�ુ.ં
ફક્ત પ�રક્ષાના �દવસો

પ્રશ્નપત્ર ક�ન્દ્ર / સ્થળ ઉપર

૫

ઉપરાંત સરકારના િનયમ �ુજબ

--

૧૦૦/-

૧૨૫/-

િવસ્તારમાં દ� િનક ભથ્�ું
મળવાપાત્ર ન હોય તો અને
ફરજ બ�વી હોય તે માટ� દ� િનક
૯૦/- ભથ્�ુ. GUZ5Fl,SF ~FP૭૫qv
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૯,૦૦,૦૦૦/-

૬

ર�ઝવર્ પ્રિતિનિધ /ર�ઝવર્
સરકાર� પ્રિતિનિધ
ુ ી...
- ૧પ �બલ્ડ�ગ �ધ
- ૧પ �બલ્ડ�ગ કરતા વધાર�
હોય તો.

૭

રવાનગી પ્રિતિનિધ

૮
૯
૧૦

સ્ટ�શનર� કાર�ુ ન

૧
૧
ઝોન
દ�ઠ-૧
૧

સ્ટ�શનર� પટાવાળા
ઝોન દ�ઠ સ્ટ�શનર� /
કન્ટ�જન્સી ખચર્ �બલ્ડ�ગ
ુ ાં
સંખ્યાના આધાર� વ�મ
વ� ુ ૭૫૦૦

૧

૧૧ થી ૨૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૩૫૦૦

--

૧૦૦/-

૧૨૫/-

૧૦૦/-

૧૨૫/-

૧૦૦/

૧૨૫/-

૯૦/-

૧૦૦/-

ફકત પર�ક્ષાના �દવસો
દરમ્યાન ઉપરાંત બહાર
જવા� ુ થાય તો
સરકારશ્રીના િનયમ
ુ બ પગાર આધા�રત
�જ
દ� િનક ભથ્�.ંુ
ફકત પર�ક્ષાના �દવસો
દરમ્યાન

૧૦૫૦૦/૬૦,૭૫૦/૨૪,૩૦૦/-

ની મયાર્ દામાં કર�
શકાશે.sDMAF., AL,GM

૦૧ થી !_ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૨૫૦૦

પ૦૦૦/-

૭૫૦૦/-

૨૧ થી ૩૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૪૫૦૦
૩૧ થી ૪૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૫૫૦૦
૪૧ થી ૫૦ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૬૫૦૦

;DFJ[X SZJFGM
ZC[X[Pf

ુ
(�ટુ � નહ� તેવી વસ્�ઓ
બોડર્ કચેર�માં જમાં
કરવાની રહ�શે.)

૩,૩૭,૫૦૦/-

૫૧ થી વ�ુ �બલ્ડ�ગ �ુધી – ૭૫૦૦

�ુ લ

૩૩,૬૧,૦૫૦/-

GM\W ov
(૧) પર� ૂરણ (કન્ટ�જન્સી) ખચર્માં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થઈ શક્શે.
ઝેરોક્ષ ખચર્, લાખ, મીણબ�ી, માચીસ, �ુદ
ં ર, �ુતળ�, નોટ�ુક, બોલપેલ, પે�ન્સલ, સ્ક�ચ પેન, ટ�ગ, ટાંકણી, સ્ટ�પલર,
�ુ-પીન, કવર (નાના-મોટા), સ�ય-દોરા, માટલા, સાવરણી, ઉધઈની દવા (�બલ જોડ�ુ),
ં મોબાઈલ ર�ચા�, (ર�ચા�
�બલ જોડ�ુ.)
ં વગેર�નો સમાવેશ કરવાનો રહ�શે.
(૨) ૫૦% સ્ટાફ ૮ �ક.મી. ની િત્ર�યામાંથી લેવા તથા TADA ના બીલમાં �ક.મી. દશાર્વવી.
(૩) ઝોનની કામગીર� � સંસ્થા/શાળામાં ચાલતી હોય તે શાળાના અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓને સ્થાિનક ભથ્�ુ ં ક� ર�ક્ષા
ભા�ું મળવાપાત્ર નથી.
(૪) સામાન્ય પ્રવાહ તથા િવજ્ઞાન પ્રવાહના ઝોન ખચર્ના �બલો બંને પ્રવાહના સં�ક્ુ ત ર�ૂ કરવાના રહ�શે. તેમેજ તે
�ુજબ મળવાપાત્ર મહ�કમ તથા ખચર્ની ગણતર� ધ્યાને લેવાની રહ�શે.
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પત્રક – ક-૧૦

�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
પર�ક્ષા ક�ન્દ્રો ઉપર� ંુ મહ�કમ અને મહ�નતાણાના દરો (સ્થળ સંચાલક / �બલ્ડ�ગ કક્ષાએ(
હાલના
ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

દરો
(�િપયા)

૧

સ્થળ

સંચાલકશ્રી

/

�બલ્ડ�ગ કન્ડકટર

૧

Z__/-

ુ ાર� લ દરો
�ધ

િવગત

(�િપયા)
૨૫૦/-

પ્રત્યેક સેશનના )�બલ્ડ�ગ દ�ઠ(

વધારાનો ખચર્
(�િપયા)
૧૭,૯૪,૦૦૦/-

પ્રત્યેક સેશનના )�બલ્ડ�ગ દ�ઠ(
ર

વહ�વટ� મદદનીશ

૧

*5/-

૯૦/-

પાંચ કરતા ઓછા બ્લોક હોય તો નંબર�ગ

૫,૩૮,૨૦૦/-

કલાકર્ ની કામગીર� પણ કરવાની રહ�શ.ે
૩

ખંડ િનર�ક્ષક
(બ્લોકની સંખ્યા �ુજબ(

૧

*5/-

૯૦/-

પ્રત્યેક સેશનના )�બલ્ડ�ગ દ�ઠ(

૧

*5/-

૯૦/-

પ્રત્યેક �બલ્ડ�ગ દ�ઠ

--

*5/-

૯૦/-

નંબર�ગ કલાકર્
૪

(પાંચ કરતા વધાર� બ્લોક

૫૫,૦૦,૦૦૦/-

હોય તો(
૫

ર�લીવર િનર�ક્ષક

૧૦ િનર�ક્ષક� એક, વ�ુમાં વ�ુ ૩ ર�લીવર
િનમી શકશે.
-: સેશન દ�ઠ :૦૧ થી !_ બ્લોક �ુધી -ર પટાવાળા
!! થી ૧5 બ્લોક �ુધી -૩ પટાવાળા
૧૬ થી ર૦ બ્લોક �ુધી -૪ પટાવાળા
ર૧ થી ર5 બ્લોક �ુધી -પ પટાવાળા

૬

વગર્-૪ના કમર્ચાર�

--

*5/-

૯૦/-

ર& થી #_ બ્લોક �ુધી -૬ પટાવાળા

૧૦,૭૬,૪૦૦,/-

#! થી #5 બ્લોક �ુધી -૭ પટાવાળા
#& થી $_ બ્લોક �ુધી -૮ પટાવાળા
$! થી $5 બ્લોક �ુધી -૯ પટાવાળા
$5 થી વધાર� બ્લોક �ુધી-૧૦ પટાવાળા
(વ�ુમાં વ�ુ ૧૦ પટાવાળા(
૭

સ્વીપર

1

*5/-

૯૦/-

સેશન દ�ઠ

૫,૩૮,૨૦૦/-

કોઈ �કસ્સામાં વધારાના ફિન�ચરની વ્યવસ્થા કરવાની થાય તો તેવા સંજોગોમાં �જલ્લા
૮

ફિન�ચર

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે બોડર્ ના અધ્યક્ષશ્રીની � ૂવર્ પરવાનગી મેળવવાની રહ�શે.
ત્યારબાદ ભલામણ સહ�ત થયેલ વાસ્તિવક ખચર્ની દરખાસ્ત �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી
મારફતે બોડર્ ને મોકલે તેવા સંજોગોમાં ખચર્ માન્ય ગણી બોડર્ દ્વારા � ૂકવવામાં આવશે.

પર�ુરણ ખચર્ –
(૧) ૬ ક� તેથી વ�ુ �દવસ
૯

પર�ક્ષા કાયર્રત માટ�
(૨) ૬ થી ઓછા �દવસ

િવદ્યાથ� દ�ઠ ૦.૨૦
પૈસા અને
DVD દ�ઠ ૧૫

(૧) ૧૦૦૦/૭૦,૦૦,૦૦૦/-

(૨) ૮૦૦/-

પર�ક્ષા કાયર્રત માટ�

�ુ લ
ન�ધ :- પાંચ કરતાં ઓછા બ્લોક હોય તો નંબર�ગ કલાકર્ ની િનમ�કંૂ કરવી નહ�.
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૧,૫૯,૦૮,૬૦૦/-

પત્રક – ડ-૧
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
કો-ઓડ�નેટર\પર�ક્ષક\સમીક્ષકના મહ�નતાણાના દરો. (માચર્-૨૦૨૦ ની પર�ક્ષાથી અમલીકરણ)
ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલ ના દરો

�ુધાર� લ દરો

(�િપયા)

(�િપયા)

કો-ઓડ�નેટર
૧.

વધારાનો ખચર્

(�િપયા)

દ� િનક તથા

(બોડર્ નકક� કર� તે િવષયમાં

--

બોડર્ દ્વારા િનમ�ક
ં ૂ આપવામાં

$__/-

૪૫૦/-

સરકારશ્રીના િનયમ

૧,૩૫,૦૦૦/-

�ુજબ ભાડા-ભથ્થા

આવશે.
મોડર� ટર
ર.

િવગત

દ� િનક તથા

(મોડર� ટરની કામગીર� �ુપ્રત

--

#__/-

૩૫૦/-

કર� થી)

સરકારશ્રીના િનયમ

૧૦,૧૨,૫૦૦/-

�ુજબ ભાડા-ભથ્થા

ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલ ના દરો

૧.

બે કલાક કરતાં વધાર� કલાક �ુધીના

ધો.૧૦

૬-૦૦

ુ ાર� લ
�ધ
દરો

િવગત

વધારાનો ખચર્

૭-૫૦

પ્રશ્નપત્રની ઉ�રવહ� તપાસવા માટ� .
(ટાઈપ રાઈટ�ગ સ�હત)

તથા સરકારશ્રીના

ધો.૧ર
સા.પ્ર.

૬-૫૦

૮-૦૦

િનયમ �ુજબ
ભાડા-ભથ્થા.

િવ.પ્ર.

૮-૦૦

૧૦-૦૦

(ઉ.વહ� દ�ઠ)
ર.

બે

કલાકના

પ્રશ્નપત્રની

ઉ�રવહ�

તપાસવા માટ� .

SSC

5-૦૦

૫-૫૦

તથા સરકારશ્રીના

HSC

&-૦૦

૬-૫૦

િનયમ �ુજબ
ભાડા-ભથ્થા.

(ઉ.વહ� દ�ઠ)
૩.

બે

કલાકથી

ઓછા

સમયના

પ્રશ્નપત્રની ઉ�રવહ� તપાસવા માટ� .

SSC /
HSC

#-૦૦

૩-૫૦

(ઉ.વહ� દ�ઠ)

૨૭,૦૦,૦૦૦/-

તથા સરકારશ્રીના
િનયમ �ુજબ
ભાડા-ભથ્થા.

૪.

લ�ુતમ ઉ�રવહ� તપાસવા �ગે.
રપ �ુધી પરં � ુ રપ કરતાં ઓછ�

SSC /
HSC

ઉ�રવહ�ઓ તપાસવા માટ� .

!5_/-

૧૭૦/-

તથા સરકારશ્રીના

ખર� ખર

િનયમ �ુજબ

મળવાપાત્ર ક�

ભાડા-ભથ્થા.

!5_/- બે
માંથી � વ�ુ
હોય તે.
તથા સરકારશ્રીના
૫

વેર�ફાયર

મોડર� ટર દ�ઠ-૧

૭૦/-

૯૦/-

િનયમ �ુજબ

૪૦,૫૦૦૦/-

ભાડા-ભથ્થા.

૪૨,૫૨,૫૦૦/(માચર્-૨૦૨૦ થી

�ુ લ

અમલીકરણ)
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ન�ધ :
(૧) મોડર� ટર દ�ઠ-૧ વેર�ફાયરની િનમ�ક
ં ૂ કરવાની રહ�શે. વેર�ફાયર� પર�ક્ષણ થયેલ ઉ�રવહ�ઓના સરવાળાઓ ચેક
કરવ અને કોઈ પ્રશ્ન / પેટા પ્રશ્ન તપાસવાનો રહ� ગયો નથી તેની ખરાઈ કરવાની રહ�શે. વેર�ફાયરની િનમ�ક
ંૂ �
તે � ૂલ્યાંકનકારના �ૃપ પૈક�ના � ૂલ્યાંકનકારથી કરવાની રહ�શે તથા તેમાં રોટ�શન પઘ્ધિતથી રો� રોજ વેર�ફાયર
ુ વવાના રહ�શે.
બદલવાના રહ�શે અને તે માટ� તેઓના ઉ�રવહ� તપાસવા ઉપરાંત� ંુ દ� િનક મહ�નતા� ંુ ૯૦/- �ક
(૨) મહાનગરપા�લકા (કોપ�ર� શન) િવસ્તારમાં સ્થાિનક પર�ક્ષકો/સમીક્ષકોને ટ�.એ, ડ�.એ. મળવાપાત્ર નથી. તેઓને
સ્થાિનક ભથ્� ંુ (કન્વેયન્સ એલાઉન્સ) ૯૦/- દ� િનક ધોરણે મળવાપાત્ર થશે. મહાનગરપા�લકા (કોપ�ર� શન) િસવાયના
ુ વવા� ંુ થાય તો ૭5/- દ� િનક ધોરણે મળવાપાત્ર થશે.
િવસ્તારમાં જો સ્થાિનક ભથ્� ંુ �ક
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પત્રક – ડ-૨
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર.
મધ્યસ્થ �લ્ુ યાંકન સ્થળ ઉપર� ંુ મહ�કમ અને મહ�નતાણા દર

(માચર્-૨૦૨૦ ની પર�ક્ષાથી અમલીકરણ)
ક્રમ

મહ�કમ

સંખ્યા

હાલ ના

ુ ાર� લ
�ધ

દરો

દરો

(�િપયા)

(�િપયા)

વધારાનો
િવગત

ખચર્
(�િપયા)

દ� િનક (૧�દવસઆગળ/ પાછળ)

૧.

મઘ્યસ્થ �ુલ્યાંકન િનયામકશ્રી

૦૧

5__/-

૬૦૦/-

ર

સહ િનયામકશ્રી

૦૧

#__/-

૩૫૦/-

દ� િનક (૧ �દવસ આગળ/પાછળ)

૬૭,૫૦૦/-

--

Z__/-

૨૫૦/-

દ� િનક (૧ �દવસ આગળ/પાછળ)

૬૭,૫૦૦/-

--

)_/-

૧૦૦/-

દ� િનક (૧ �દવસ આગળ/ પાછળ)

૨૭,૦૦૦/-

--

)_/-

૧૦૦/-

દ� િનક (૧ �દવસ આગળ/ પાછળ)

૨૭,૦૦૦/-

૦૧

)_/-

૧૦૦/-

દ� િનક (૧ �દવસ આગળ/ પાછળ)

૧૩,૫૦૦/-

--

!___/-

૧૨૫૦/-

૩.
૪.
પ.
૬.
૭.

વહ�વટ� મદદનીશ
(રપ પર�ક્ષક દ�ઠ-૧)
પટાવાળા (રપ પર�ક્ષક દ�ઠ-૧)
પાણી પાનાર કમર્ચાર�
(રપ પર�ક્ષક દ�ઠ-૧)
સફાઈ કામદાર
તમામ પ્રકારનો �હસાબ રાખનાર
(�હસાબનીશ)
મઘ્યસ્થ

૮.

� ૂલ્યાંકન

સ્થળે

આવતી

ઉ�રવહ� ઉતારવા-રવાના કરવા માટ� મ�ૂર� પેટ�
થેલા દ�ઠ �ા.૩/- પ્રમાણે બંને કામગીર� પેટ�

--

&/-

-

ખચર્

(ક� ન્દ્ર

દ�ઠ)

--

ની

સં�કુ ત ચા� � ૂકવવાનો રહ�શે

-----------

--

ખચર્ માટ� બોડર્ ની લે�ખત મં�ુર�
મેળવવાની રહ�શ.ે

-----------

શાખા ક-૧ ની

ધોરણ-૧૨

ન�ધમાં

સા.પ્ર./િવ.પ્ર.
૧૦.

૮૭,૫૦૦/-

આકસ્િમક સંજોગોમાં વ�ુ થનાર

મયાર્દામાં
પર�ુરણ

(ઉચ્ચક)

(પ્રત્યેક થેલા દ�ઠ)

પ૦૦૦/પર�ુરણ ખચર્ (ક� ન્દ્ર દ�ઠ) (ધોરણ-૧૦)

સં� ૂણર્ પર�ક્ષણની કામગીર�ના

૧૩,૫૦૦૦/-

ઉતારવા અને ચઢાવવા માટ� નો

�ા.૬/- �ુ લ આકારવા�ું રહ�શ.ે
૯.

(ઓછામાં ઓછા રપ૦૦/-)

(૧) ૧ થી ૨૫૦૦૦ ઉ�રવહ�ઓ માટ�

૫૦૦૦/-

--

(૨) ૨૫૦૦૧ થી ૩૦૦૦૦ ઉ�રવહ�ઓ માટ�

૬૦૦૦/-

--

(૩) ૩૦,૦૦૧ થી ૩૫૦૦૦ ઉ�રવહ�ઓ માટ�

૭૦૦૦/-

--

(૪) ૩૫,૦૦૧ થી ૪૦૦૦૦ ઉ�રવહ�ઓ માટ�

૮૦૦૦/-

--

(૫) ૪૦,૦૦૧ થી વ�ુ ઉ�રવહ�ઓ માટ�

૯૦૦૦/-

--

માન.અધ્યક્ષ
શ્રીએ
તા.૦૭/૦૩/૨૦

-----------

૧૮ ના રોજ
આપેલ મં�ુર�
અન્વયે.

�ુ લ
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૩,૩૭,૫૦૦/-

NOT APPROVED NEW SECONDARY SCHOOL APPLICATION (28.01.2019)
No. School District Application No

Trust Name

Trust Address

School Name

School Address

Stream Medium Type

1

JUNAGADH

BARWALA
CHOKDI,AT.BARWALA
BARWALA BHESAN

General Gujarati

Both

NEAR BUS STOP, AT POST
KARANJ KARANJ MANDVI

General Gujarati

Both

GLOBAL EDUCATION &
CHARITABLE TRUST

TO ‐ SUTRAPADA, NEAR
TO ‐ SUTRAPADA, NEAR
NAGAR PALIKA, DIST ‐
NAGAR PALIKA, DIST ‐
GIRSOMNATH City: Sutrapada SAINIK PUBLIC
,Taluka : SUTRAPADA , District SCHOOL (GUJARATI GIRSOMNATH Sutrapada
SUTRAPADA
MEDIUM)
: GIR SOMNATH

General Gujarati

Both

GSEB/G/19/44

HOLY FAMILY
EDUCATION TRUST

5/A VIPUL SOCIETY, JADARA
MAHUVA‐MOTA JADARA
ROAD MAHUVA City:
MAHUVA ,Taluka : MAHUVA , GLORIOUS SCHOOL ROAD, MOTA JADARA MOTA
JADRA MAHUVA
District : BHAVNAGAR
OF SCIENCE

General Gujarati

Both

GSEB/G/19/45

SHREE VIVEKANAND
EDUCATION TRUST‐
GONDAL

SARDAR PATEL NAGAR DERDI
(KU) TA:GONDAL DIST:RAJKOT
City: DERDI ,Taluka : GONDAL
, District : RAJKOT

GSEB/G/19/41

SHREE PARTH
EDUCATION AND
CHERITABLE TRUST

AT.BHESAN City: BHESAN
,Taluka : BHESAN , District :
JUNAGADH

GSEB/G/19/42

UMMID CHERITABLE &
WELFARE TRUST

NEAR BUS STOP, AT POST
KARANJ City: KARANJ ,Taluka : UMMID HIGH
MANDVI , District : SURAT
SCHOOL

AASTHA SCHOOL

2

SURAT

3

GIR SOMNATH

GSEB/G/19/43

4

BHAVNAGAR

5

RAJKOT

SHREE
SARDAR PATEL NAGAR DERDI
VIVEKANAND
ENGLISH MEDIUM (KU) TA:GONDAL DIST:RAJKOT
DERDI GONDAL
General English
HIGHSCHOOL

Both

No. School District Application No

Trust Name

6

DAHOD

LIONS CLUB OF SOCIETY

GSEB/G/19/47

213, SHANTINAGAR,
MEGHANINAGAR,
MAHMEDABAD City:
AHMEDABAD CITY ,Taluka :
SHREEMATI PANKUMAR AHMEDABAD MUN.CORP. ,
District : AHMEDABAD CITY
EDUCATION TRUST

GSEB/G/19/48

AHMADABAD
RURAL

GSEB/G/19/49

GSEB/G/19/50

General English

Both

AT. JAMVADI GONDAL‐JETPUR
NH‐27 JAMVALI GONDAL
General English

Both

BOPAL GHUMA NAGAR PALIKA
NI SAME BOPAL, BOPAL
DASKROI
General Gujarati

Both

AT. GANGAPURA, PO.MALAN,
SHIVA SECONDARY TA.PALANPUR (B.K) MALAN
PALANPUR
General Gujarati
SCHOOL

Both

BHAVY VASUNDHARA
GRAMY VIKAS TRUST

10

BANASKANTHA

NR GOKUL HOTEL KANABHA
DASKROI

PUSHYAM PUBLIC
SCHOOL

C/O. AT. GANGAPURA,
PO.MALAN, TA.PALANPUR
(B.K) City: MALAN ,Taluka :
PALANPUR , District :
BANASKANTHA

9

Stream Medium Type

Both

BOPAL KELAVANI
MANDAL

MAA EDUCATION AND
CHARITABLE TRUST

School Address

NEAR VANAKTALAI
HANUMANJI MANDIR JHALOD
JHALOD
General Gujarati

GANESH NAGAR, GUNDALA
ROAD, GONDAL City: GONDAL‐ GANGOTRI
1 ,Taluka : GONDAL , District : INTERNATIONAL
SCHOOL
RAJKOT
BOPAL GHUMA
NAGARPALIKA NI
SAME,BOPAL.TA:DASKROI,DIS
:AHMEDABAD,PIN:380058
City: BOPAL ,Taluka : DASKROI
, District : AHMADABAD
B.K.M.HIGH
RURAL
SCHOOL

8

RAJKOT

School Name

GARG MEDICAL STORE, NEAR
BHARAT TOWER City: JHALOD
,Taluka : JHALOD , District :
LIONS GUJARATI
DAHOD
SHALA

GSEB/G/19/46

7
AHMADABAD
RURAL

Trust Address

ઠરાવ ક્રમાંક:-૫૨૦/૨૦૧૯

પત્રક-એફ

કારોબાર� સિમિત તા.૨૮,૩૦/૦૧/૨૦૧૯

પ્રસ્તાવો
માન.અધ્યક્ષશ્રી સ્થાનેથી
પ્રસ્તાવ

સભ્યશ્રી�ું નામ

ક્રમ

પ્રસ્તાવની િવગત

સભ્યશ્રીના

સ્વીકાર/

પ્રસ્તાવ

અસ્વીકાર

ક્રમ

૧
૧

૨
શ્રી શૈલેષ એ.
પંચોલી

૩
૧

અસ્વીકાર કારણો

૪

5

6

આથી �ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� � ક� CBSC/ASSC ની પર�ક્ષામાં માચર્-

૨૦૨૦ થી ગ�ણત િવષયના પ્ર�પત્રો બે લેવલમાં (૧)મેથેમેટ�ક્સ

સ્ટાન્ડડર્ અને (૨)મેથેમેટ�ક્સ બે�ઝક પ્ર�પત્રોનો અમલ કરવા

તા.૧૦/૧/૨૦૧૯ના રોજ પર�પત્ર ક્રમાંકઃF.1002/CBSC/ Dir(Acad)
mathematics/2019-circular

No.Acad-03/2019

થી

માચર્-

૨૦૨૦થી પર�પત્ર કર� લ છે અને પર�ક્ષા લેવા�ુ ઠરાવેલ છે એ સ્વીકાર

�ુજબ �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ

બોડર્ ,ગાંધીનગર માન્યતા પ્રાપ્ત શાળાઓમાં ધોરણ-૧૦ (SSC)

બોડર્ ની ગ�ણત િવષયની પર�ક્ષામાં બે લેવલના પ�પત્રો(૧)

મેથેમેટ�ક્સ સ્ટાન્ડડર્ (૨)મેથેમેટ�ક્સ બે�ઝક માચર્-૨૦૨૦ની બોડર્ ની
પર�ક્ષામાં લેવા અને એ માટ� િશક્ષ�ણક વષર્ �ુન-૨૦૧૯-૨૦ થી
અભ્યાસક્રમ, �તર�ક પર�ક્ષાઓ લેવા અને એ માટ� જ�ર�
વ્યવસ્થા કરવા આથી �ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �.
સદર CBSE

ની �મ બે લેવલના પ્ર�પત્રો લેવાથી � િવદ્યાથ�ઓ

ધોરણ-૧૦(SSC) પર�ક્ષા પછ� ગ�ણત િવષય સાથે આગળ ઉચ્ચ
અભ્યાસ કરવા માંગે છે તેઓ “ગ�ણત સ્ટાન્ડડર્ લેવલ” રાખી શક�

અને �ઓ ધોરણ-૧૦(SSC) પછ� ગ�ણત િવષય સાથે ઉચ્ચ

અભ્યાસ કરવા ના માગતા હોય તેઓ “ગ�ણત બેઝીક લેવલ”માં

અભ્યાસ કર� પર�ક્ષા આપી શક� �થી િવદ્યાથ�ઓમાં ગ�ણત
િવષયને લઇ � ભય અને તણાવ રહ� છે એ �ુર કર� શકાય અને

િવદ્યાથ�

મેથેમેટ�ક્સ બે�ઝક િવષય પાસ કર� આગળ ઉચ્ચ

અભ્યાસ કર� શક�.
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લા�ુ પડ�ુ ં નથી

૨.

શ્રી શૈલેષ.એ.

૨.

પંચોલી

- ફર�યાત

માન.અગ્ર સ�ચવશ્રી િશક્ષણ દ્વારા મળે લ માન.�ુખ્યમંત્રી શ્રીના
કાયાર્લયના

તા.૧/૯/૧૮ના

પત્ર

અન્વયે

અને

નામદાર“�ુિપ્રમ કોટર્ માં SCA NO-423/2018થી સ્પોટ્સ, �ફઝીકલ
પીટ�શન થયેલ સંદભર્થી તા. ૨૯/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ બોડર્ ની

તર�ક�

િવદ્યાથ�ઓને ભારણ વધે તેમ

માન.

એ��ુક�શન એન્ડ યોગા” િવષયને ફર�યાત કર વા �ગેની

િવષય

છે .
અસ્વીકાર

- અગાઉના વષ�માં પણ શા�રર�ક
િશક્ષણએ

મર�યાત

િવષય

“શૈક્ષ�ણક સિમિત”ની મળે લ બેઠકના બાબત ક્રમાંકઃ ૧૦૪/૨૦૧૮

તર�ક� પસંદગી કરવામાં આવતી

અને

હતી.

અમાર�

તા.૩૦/૪/૨૦૧૮

અને

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮ની

ર�ુઆતના સંદભર્ આથી �ુ ં ધોરણ-૯ થી ૧૨માં �ુન-૨૦૧૯ના

- ધોરણ-૯,

શૈક્ષ�ણક સત્રથી“સ્પોટસર્ �ફઝીકલ એ��ુક�શન એન્ડ યોગા” િવષયને

૧૧માં

શા�રર�ક

િશક્ષણ િવષય હોય જ છે .

ફર�યાત િવષય તર�ક� દાખલ કરવા અને ધોરણ-૯ થી ૧૨ માં
રોજ

એક-એક

તાસ

ફાળવવા

અને

એ

માટ�

જ�ર�

અભ્યાસક્રમ,વકર્ લોડ, પર�ક્ષા પધ્ધિત વગેર� વ્યવસ્થા કરવા આથી
�ુ પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �.
૩

શ્રી શૈલેષ.એ.
પંચોલી

૩.

SSC/HSC બોડર્ પર�ક્ષાની જવાબવહ� તપાસવામાં અને માકર્ � ૂકવા

- અગાઉ

અલગ

વેર�ફાયરની

અને સરવાળો કરવામાં ઘણા પર�ક્ષકોની માનવ સહજ � ૂલો થતી

િનમ� ૂક કરવામાં આવતી હતી

હોય છે �ના કારણે આવા િશક્ષકોને નોટ�સ અપી �ુલાશો કરવા

બોડર્ દ્વાર જ પર�ક્ષકોને વેર�ફાયર

અને દં ડ ભરવા બોડર્ ની ઓ�ફસ બોલાવવા પડ� છે �ના કરણે ઘણો
બધો સમય વ્યય થાય છે અને િવદ્યાથ�ઓને અન્યાયનો સામનો
કરવો પડ� છે �થી આવી � ૂલો થતી અટકાવવા પર�ક્ષક� � ૂક�લ
માકર્ અને કર� લ સરવાળને ચકાસવા વધારાના એક પર�ક્ષક

અસ્વીકાર

તર�ક�

વધારા�ુ ં

મહ�નતા�ુ ં

� ૂકવીને વેર�ફાયરની કામગીર�
કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે .
- બહારના

વેર�ફાયરમાં

(વેર�ફાઇડ) તર�ક� � ૂકવા આથી �ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ૂ ક�ું �ં સદર

ગોપિનયતાનો પ્ર� ઉપ�સ્થત થતા

િસસ્ટમ CBSE એ માચર્-૨૦૧૯ની પર�ક્ષાથી અપનાવેલ છે .

હતા, તેથી
- પર�ક્ષક જ વેર�ફાયર હોય � વ�ુ ં
યોગ્ય છે .
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૪.

શ્રી પટ�લ

૧

ધોરણ ૧૦માં ગ�ણત િવષયમાં CBSE ની માફક બે લેવલની પર�ક્ષા
લેવામાં આવે તો િવદ્યાથ�ઓનો ગ�ણત િવષયનો ભય �ુર થાય.

હસ�ુખભાઇ

સ્વીકાર

લા�ુ પડ�ુ ં નથી

કાન�ભાઇ
૫.

શ્રી ભાિવન�ુમાર
એસ.ભટ્ટ

૧.

ધોરણ-૧૦ના િવદ્યાથ�ઓ ક� � સામાન્ય પ્રવાહમાં (વા�ણ�યકોમસર્,િવિનયન-આ�્ર્ સ)

ક�

અન્યમાં

(ITI,

વ્યવસાય

લક્ષી

અભ્યાસક્રમ) પોતાની કાર�ક�દ� બનાવવા માગતા હોય તેવા
િવદ્યાથ�ઓ માટ� ગ�ણત િવષય�ુ ં ભારણ ઘટાડવા બાબત આથી �ુ ં
પ્રસ્તાવ ર�ુ ક�ુ �ં �માં આ બાબતે નીચેના �ુચનો ર�ુ ક�ુ �ં.
(૧) ગ�ણતના બે પાઠ��સ્ુ તકો તૈયાર કર� અમલ કરાવવા માં
આવે.
અ) �ક ગ�ણત (સામાન્ય ગ�ણત) સામાન્ય પ્રવાહમાં જવા માગતા
િવદ્યાથ�ઓ માટ� (વા�ણ�ય-કોમસર્ િવિનયન-આ�્ર્ સ)
બ) બીજ ગ�ણત (હાયર મેથ્સ) –િવજ્ઞાન પ્રવાહમાં જવા માંગતા
િવદ્યાથ�ઓ માટ�.
(૨) ગ�ણતના પ્રકરણોને િવભા�ત કર�ને બે પ્ર�ોપત્રો સાથે
પર�ક્ષા લેવામાં આવે
ઉદા. પ્રકરણ-૧ થી ૧૦(�ક ગ�ણત આધાર�ત)
પ્રકરણ-૧૧ થી ૧૬ (બીજ ગ�ણત આધાર�ત)
અ) પ્ર�પત્ર-૧ સામાન્ય (�ક ગ�ણત આધાર�ત પ્ર�પત્ર ,પ્રકરણ
૧ થી૧૦)
બ) પ્ર�પત્ર-૨ માધ્યમ (�ક ગ�ણત તથા બીજ ગ�ણત આધાર�ત
પ્ર�પત્ર, પ્રકરણ ૧ થી૧૬)
(૩) ગ�ણત િવષયની બે પ્ર�ોપત્રો સાથે પર�ક્ષા લેવામાં આવે
(CBSC �ુજબ)
અ) સામાન્ય
બ) મધ્યમ
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સ્વીકાર
લા�ુ પડ�ુ ં નથી

૬.

શ્રી ડૉ. િપ્રયવદન

૧.

કોરાટ

આથી આજની સામાન્યસભા ઠરાવે છે ક� �ુજરાતમાં

માધ્યિમક

- દર� ક �જલ્લામાં “સ્પોટર્ સ�ુંલ” ઉભા

અને ઉચ્ચતર માધિમક કક્ષાએ સામાન્ય શાળાઓ ઉ�ર�ુિનયાદ�

કર�ને

સ્પોટર્ માં

રસ

શાળાઓ અને આશ્રમ શાળાઓ છે . અન્ય રા�ય અને રાષ્ટ્રોની �મ અસ્વીકાર

િવદ્યાથ�ઓને

અભ્યાસમાં નબળા હોય પરં � ુ રમતગમતમાં પારં ગત હોય તેવા

સંબિધત તાલીમ આપવામાં આવે

િવદ્યાથ�ઓના લાભાથ� માત્રને માત્ર અભ્યાસક્રમમાં રમત જ

છે .

વધારાની

ધરાવતા
સ્પો�્ર્ સ

આવતી હોય તેવી “SPORT TRAINING HIGHSCHOOL” �ુજરાતમાં
શ� કરવા �ુજરાત સરકારશ્રીને ભલામણ કરવી.
૭.

શ્રી ડૉ. િપ્રયવદન

૨.

કોરાટ

આથી આજની સામાન્યસભા ઠરાવે છે ક� યોગ, સ્વાસ્થ્ય અને શાર��રક

- રોગના લક્ષણો અને ઉણપની

િશક્ષણ િવષયમાં મેદાનમાં થતી ઇ�ની તથા કયા રોગોમાં કઇ કાળ�

�ણકાર�

લેવી તેની �ણકાર� � ૂર�ુ ં શાળા કક્ષાએ ભણાવાય છે �યાર� અન્ય અસ્વીકાર

અભ્યાસક્રમમાં િશખવવામાં આવે

તમામ પ્રકારની પ્રાથિમક સારવારની �ણકાર� બાળકોને મળે તે

છે .

ું
જ�ર� છે તેનો લાભ સમગ્ર રા�યની પ્ર�ને મળે તેવા �ુભ હ��થી

�

તે

ધોરણોના

- દવા �ગે �ણકાર� આપવી તે

યોગ્ય સ્વાસ્થ્ય અને શાર�ર�ક િશક્ષણ િવષયમાં કયા રોગમાં કઇ દવા

ડોક્ટર

ના

અ�ભપ્રાય

લઇ શકાય ? તેની પ્રાથિમક �ણકાર�થી બાળક વાક�ફ થાય તે માટ�

આપવાથી બાળકો દ્વારા સીધો

ધોરણ-૯ અને ૧૦ના યોગ,સ્વાસ્થ્ય અને શાર��રક િશક્ષણ િવષયમાં

ઉપયોગ

�ુધારો કર� કયા રોગમાં કઇ દવા લઇ શકાય તેની પ્રાથિમક

શ�તા રહ� છે .

થવાથી

િસવાય
જોખમની

સારવારની િવગત ઉમેરવી.
૮.

શ્રી ડૉ. િનદત
પ્ર�ુદાસ બારોટ

૧.

�ુજરાત રા�ય માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ની સ્થાપના થઇ ત્યારથી
આજ �ુધીમાં િવદ્યાથ�ઓની,િશક્ષકોની આચાય�ની અને શાળાઓની

સંખ્યામાં

સંખ્યામાં ઓછામાં ઓછા ૮ થી ૧૦ ગણો વધારો થયો છે �ુજરાત અસ્વીકાર

આમેજ થયેલ છે .

રા�ય માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ના �ુદા�ુદા સંવગર્માંથી � ૂટાયેલા

- બોડર્ ના

સંવગર્વાર

સંખ્યા

બોડર્ ને

શૈક્ષ�ણક

વધારવાની

� ન�� કરવામાં આવી છે તેટલી જ હ� �ુધી છે રા�ય સરકારને

ફાયદો જણાતો નથી.

છે તેનાથી ઓછામાં ઓછ� બમણી કરવી.

4

�ુધારા

સભ્યોની

સભ્યોની સંખ્યા �ુજરાત માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ની સ્થાપના વખતે
ભલામણ કરવી ક� િવિવધ સંવગર્માં � ૂટાયેલા સભ્યોની સંખ્યા હાલ
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- વષર્-૨૦૦૨માં બોડર્ ના સભ્યોની

- આિથ�ક ભારણ વધે તેમ છે .

૯.

શ્રી ડૉ. િનદત

૨.

પ્ર�ુદાસ બારોટ

-

�ુજરાત રા�ય માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ની સ્થાપના થઇ ત્યારથી

રા�ય માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ના �ુદ��ુદ� સિમિતઓ �મ ક�
કારોબાર�,પર�ક્ષા

સિમિતઓ,

નાણા

સિમિતઓ

અને

અને

િવદ્યાથ�ઓની

સંખ્યા અને સિમિતના સભ્યોની

આજ �ુધીમાં િવદ્યાથ�ઓની,િશક્ષકોની આચાય�ની અને શાળાઓની
સંખ્યામાં ઓછામાં ઓછા ૮ થી ૧૦ ગણો વધારો થયો છે �ુજરાત

શાળાઓ

અસ્વીકાર

સંખ્યા સાથે કોઇ સબંધ નથી.
-

પેટા સિમિત રચીને કામગીર�
કર� શકાય છે .

િશક્ષણ

સિમિતમાં � સભ્ય સંખ્યા છે તે સભ્ય સંખ્યા હાલમાં છે તેના કરતાં
બમણી

કરવામાં

આવે

�થી

કર�ને

વ�ુમાં

વ�ુ

સભ્યોને

સિમિતઓમાં ઉપયોગ કર� શકાય અને વ�ુ ં લોકોના સામેલ
થવાથી પારદશર્ક વ�હવટ થઇ શક� તે �ગે િવિવધ જોગવાઇઓમાં
ફ�રફાર કરવા પ્રસ્તાવ છે .
૧૦.

શ્રી પટ�લ

૧.

આથી �ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ુ ક�ુ � ક� બોડર્ ના સભ્યોને હાલમાં ૪૦૦ +

ભા�ુપ્રસાદ

૩૦૦ �ુજબ ભથ્�ુ ં �ુકવવામાં આવે છે છે લ્લા ક�ટલાય સમયથી

અ� ૃતલાલ

ભથ્થામાં કોઇ ફ�રફાર કરવામાં આવેલ નથી આ ભથ્�ુ ં ૧૦૦૦

સ્વીકાર

લા�ુ પડ�ુ ં નથી

+૭૦૦ વધારો કરવા આથી �ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �ં.
૧૧.

શ્રી પરસો�મ �.

૧.

HSC/SSC

ના

િવદ્યાથ�ના

ફોમર્

મહ�નતાણાના

સામાન્યસભામાં મં�ુર કયાર્ છે � બોડર્ પછ� પરત કરશે પણ

સોનારા

-

�/-૧૦(દસ)

સ્�ુલમાંથી �યાર� ફોમર્ ભર� મોકલેલ છે � શાળા ફોમર્ પ્રમાણે ભર�

સ્વીકાર

લા�ુ પડ�ુ ં નથી

�/- ૧૦ (દસ) સ્�ુલમાંથી કાપીને બોડર્ ને મોકલેલ આ મારો
પ્રસ્તાવ છે .
૧૨.

શ્રી પરસો�મ �.
સોનારા

૨.

ભાષામાં આપવા પરં � ુ ક્લાકર્ SSC

પાસ હોય છે માટ� �ગ્રે�માં

�ુલ થવાની �ુર� સ�તા છે અને � ભાષામાં અગાઉની
શાળામાંથી L.C

આવેલ હોય તેને આપણા ફ�રફાર કર� શ�તા

નથી માટ� િવદ્યાથ�ને � ભાષામાં જોઇ�ુ ં હોય તો તે ભાષામાં L.C
આપ�ુ ં તેવો મારો પ્રસ્તાવ છે .
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-

િવદ્યાથ�ના L.C ની ભાષા બાબતે અગાઉ ન�� કરા �ુજબ બં�ે

5

હાલની

પ�ર�સ્થતી

યથાવત

રાખીએ વારં વાર ફ�રફાર કરવો

અસ્વીકાર

યોગ્ય જણાતો નથી
-

હાલ � જોગવાઇ છે તે ચા�ુ
રાખીએ.

૧૩.

શ્રી ચૌધર�

૧.

ભરતભાઈ એમ.

માચર્-૨૦૧૯ થી ધોરણ-૧૦ના ખાનગી ઉમેદવાર તર�ક� પર�ક્ષા
આપવા માગતા િવદ્યાથ�ઓની પર�ક્ષા �જલ્લા મથકને બદલે

સ્વીકાર

લા�ુ પડ�ુ ં નથી

તા�ુકા મથક� લેવા આથી �ુ પ્રસ્તાવ ર�ુ ક�ુ �ં.
૧૪.

શ્રી ચૌધર�

૨.

શાળા ર� કડર્ �ળવણી �ગે સરકાર� શાળાઓ માટ� જોગવાઇ છે
પરં � ુ ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇ�્ /સ્વ-િનભર્ર શાળાઓ માટ� માર� �ણ �ુજબ

ભરતભાઈ એમ.

આવી કોઇ જોગવાઇ નથી તો સરકાર� શાળાઓ �ગેની જોગવાઇ સ્વીકાર

લા�ુ પડ�ુ ં નથી

ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇ�્ /સ્વ-િનભર્ર ન�ધાયેલી તમામ માધ્યિમક અને
ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઓને લા�ુ કરવા આથી �ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ુ
ક� �ં.
૧૫.

શ્રી ચૌધર�

૩.

ધોરણ-૯ થી ૧૨ સળંગ એકમ થતાં તથા ધોરણ-૧૦ પછ� ધોરણ૧૧/૧૨ના િવદ્યાથ�ઓ પર�પક્વ,સ�ગ તથા �� ૃત બનતા હોઇ

ભરતભાઈ એમ.

નામ,અટક, જન્મ તાર�ખ �ુધારો કરાવવા માગતા હોય છે
વતર્માન જોગવાઇ �ુજબ ધોરણ-૧૦ની �હ�ર પર�ક્ષા બાદ �ુધારો
કરાવી શકતા નથી તો સદર જોગવાઇઓ �ુધારો કર� ધોરણ- સ્વીકાર
૧૨ની

બોડર્ ની

�હ�ર

પર�ક્ષા

�ુધી

િવદ્યાથ�ઓ

લા�ુ પડ�ુ ં નથી

નામ,અટક

જન્મતાર�ખમાં �ુધારો કરાવી શક� તેવી જોગવાઇ કરવા આથી �ુ ં
પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �ં.
૧૬.

શ્રી �. પી. પટ�લ

૧.

ુ ર�-૨૦૧૯માં બોડર્ દ્વારા લેવાનાર છે �માં �બન-તં�ુરસ્ત
ફ��આ

મહત્વ�ુ ં

સ્પધાર્ થવાથી તથા કોચ�ગ કરતા િશક્ષકોના � ૂવાર્ગ્રહનો ભોગ

પ્રયોગ કર� તે �દશામાં કાયર્વાહ�

િવદ્યાથ�ઓ બનવાની �ુર� શ�તા છે તદ્દઉપરાંત ઉચ્ચિશક્ષણમાં
પ્રવેશ ક� અન્ય જગ્યાએ પ્રે�ક્ટકલના �ુણની મેર�ટમાં ગણતર� ન
થતી હોઇ િવદ્યાથ�ઓને આગામી વષર્ �ુન-૨૦૧૯થી આવા �બનજ�ર� ભારણમાંથી �ુક્ત કર� શાળાઓ દ્વારા જ પર�ક્ષા લેવા આથી
�ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �ં.
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- િવજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રાયો�ગક પા�ુ

ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના િવદ્યાથ�ઓની પ્રે�ક્ટકલ પર�ક્ષા

6

અસ્વીકાર

છે .અને

િવદ્યાથ�ઓ

થાય તે માટ� પ્રાયો�ગક પર�ક્ષા
દાખલ કર� લ છે � િવદ્યાથ�ઓના
�હતમાં છે .

૧૭.

૧૮.

શ્રી �. પી. પટ�લ

શ્રી રમણભાઇ ડ�.

૨.

૧.

પટ�લ

૧૯.

શ્રી �ુટાણી

૧.

કાલીદાસ એ.

૨૦.

શ્રી �ુટાણી
કાલીદાસ એ.

F:\HIREN-2018\landscap.docx

૨.

ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહમાં પ્રાયવેટ િવદ્યાથ�ઓની બોડર્
પર�ક્ષા લે છે આવા િવદ્યાથ�ઓની પર�ક્ષા �જલ્લા મથક� લેવામાં
આવતી હોઇ િવદ્યાથ�ઓને �ુબ �ુરના ક�ન્દ્ર પર પર�ક્ષા આપવા
જવા�ુ થાય છે ચા�ુ સાલ માચર્-૨૦૨૦ પર�ક્ષાથી લા�ુ પાડવામાં
આવશે. આવા પ્રાયવેટ િવદ્યાથ�ઓની પર�ક્ષા તા�ુકા મથકના
ક�ન્દ્રમાં લેવા માટ� આથી �ુ ં પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �ં.
ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના િવદ્યાથ�ઓની પ્રે�ક્ટકલ પર�ક્ષા
ુ ર�-૨૦૧૯માં બોડર્ દ્વારા લેવાનાર છે �માં �બન-તં�ુરસ્ત
ફ��આ
સ્પધાર્ થવાથી તથા કોચ�ગ કરતા િશક્ષકોના � ૂવાર્ગ્રહનો ભોગ
િવદ્યાથ�ઓ બનવાની �ુર� શ�તા છે તેમજ ઉચ્ચિશક્ષણમાં પ્રવેશ
ક� અન્ય જગ્યાએ પ્રેક્ટ�કલના �ુણની મેર�ટમાં ગણતર� ક� અન્ય
જગ્યાએ પ્રેક્ટ�કલ �ુણની મેર�ટમાં ગણતર� ન થતી હોઇ
િવદ્યાથ�ઓને આગામી વષર્ �ુન-૨૦૧૯થી આવા �બન-જ�ર�
ભારણમાંથી �ુક્ત કર� શાળાઓ દ્વારા જ પર�ક્ષા લેવા આથી �ુ ં
પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �ં.
�ુન-૨૦૧૮થી ધોરણ-૯ અને ૧૧ NCERT ના અભ્યાસક્રમ અને
પાઠ��ુસ્તક અને પર�ક્ષા પધ્ધિત CBSC �ુજબ રાખી છે અને
રા�ય સરકાર દ્વારા અમલ કર� લ છે �ુન-૨૦૧૯માં ધોરણ-૧૦ અને
૧૨માં અમલ થનાર છે તેથી ધોરણ-૧૦માં પાસ થવા�ુ ં ધોરણCBSC બોડર્ �ુજબ રાખવા પ્રસ્તાવ ર�ુ ક� �ં.
આગામી માચર્ પર�ક્ષામાં બોડર્ ના સભ્યોનો સ્કવોડર્ માં �ુકતી વખતે
તેમને સ્થળ માટ� િવ�ાસમાં લઇ �ુકવા જોઇએ તે પ્રસ્તાવ �ુ�ુ �ં.
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સ્વીકાર

લા�ુ પડ�ુ ં નથી

- િવજ્ઞાન પ્રવાહમાં પ્રાયો�ગક પા�ુ
મહત્વ�ુ ં

છે .અને

િવદ્યાથ�ઓ

પ્રયોગ કર� તે �દશામાં કાયર્વાહ�
અસ્વીકાર

થાય તે માટ� પ્રાયો�ગક પર�ક્ષા
દાખલ કર� લ છે � િવદ્યાથ�ઓના
�હતમાં છે .

અસ્વીકાર

અસ્વીકાર

- હાલની જોગવાઇ �ુજબ પર�ક્ષા
પધ્ધિત રાખીએ

- માન.અધ્યક્ષશ્રી બોડર્ સભ્યોને
જ�ર� જણાય ત્યાં સ્કવોડર્ માં
મોકલે છે
- િવિશષ્ટ સંજોગોમાં અધ્યક્ષશ્રી�ુ ં
ધ્યાન દોરવાથી ફ�રફાર કરવામાં
આવે છે

