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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[ TFP૨૦/૦૯/૨૦૧૯, 
શકુ્રવારના રોજ ૧૫ o ૦૦ S,FS[ AM0"GF માન. અધ્યક્ષશ્રીના અધ્યક્ષ 5N[ D/[, SFZMAFZL ;lDlTGL 

ઓગણચાલીસમી A[9SGL કાયયવાહીની GM\WP 
 

A[9SDF\ GLR[ H6FJ[, ;eIzL q VlWSFZLzLVM p5l:YT q VGp5l:YT ZCIF CTFP 
 

 

 

 

 

 

 
 

AFAT S|DF\S o ૬૬૦/૨૦૧૯ ઠરાવ S|DF\S o ૬૬૦/૨૦૧૯ 

સચચવશ્રી, ગ.ુ મા. અને ઉ. મા. શિક્ષણ બોર્ય દ્વારા ગ.ુ 
મા. અને ઉ. મા. શિક્ષણ શવશનયમો-૧૯૭૪ના શવશનયમ 
– ૧૯ (૧) માાં માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક 
િાળાઓમાાં વગોની સાંખ્યાના પ્રમાણમાાં મળવાપાત્ર 
આચાયય અને શિક્ષકોની સાંખ્યાના પ્રમાણમાાં સધુારો 
કરવા અંગેની બાબતે તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ની 
કારોબારી સશમશતમાાં નકકી થયા મજુબ કાયયભાર નક્કી 
કરવા તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ સશમશતની બેઠક 
મળેલ હતી. સશમશતએ સચૂનો રજુ કરેલ છે. જે ધ્યાને 
લઈ શનણયય કરવા બાબત. 
 

સચચવશ્રી, ગજુરાત માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક 
શિક્ષણ બોર્ય દ્વારા ગ.ુ મા. અને ઉ. મા. શિક્ષણ શવશનયમો-
૧૯૭૪ નો શવશનયમ – ૧૯ (૧) માાં માધ્યશમક અને 
ઉચ્ચતર માધ્યશમક િાળાઓમાાં વગોની સાંખ્યાના 
પ્રમાણમાાં મળવાપાત્ર આચાયય અને શિક્ષકોની સાંખ્યાના 
પ્રમાણમાાં સધુારો કરવા અંગેની બાબત 
તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ની કારોબારી સશમશતની શમટીંગમાાં રજુ 
કરેલ હતી કારોબારી સશમશતએ લીધેલ શનણયય મજુબ  
કાયયભાર નક્કી કરવા તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ 
સશમશતની બેઠક મળેલ હતી સશમશતએ સચૂનો રજૂ કરેલ 
છે. સશમશતએ શવશનયમ – ૧૯ (૧) માાં સધુારો કરવા 

S|D ;eIzL q VlWSFZLzLG\] GFD CMN'M તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૯ 

૧. શ્રી  એ. જે. િાહ VwI1FzL4 

U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4 UF\WLGUZ 
ઉપસ્થથત 

૨. -------- GFIA VwI1FzL4 
U]PDFPVG[ pPDFPlXP AM0"4 UF\WLGUZ ---- 

૩.  અધ્યક્ષશ્રી , 
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ય,  
સેક્ટર-૨૧, ગાાંધીનગર.  

 

;eIzL અનઉપસ્થથત 

૪. શ્રી જયપ્રકાિ પી. પટેલ  ;eIzL અનઉપસ્થથત 

૫.  શ્રી મનભુાઈ બી. પાવરા ;eIzL ઉપસ્થથત 

૬. શ્રી પટેલ અરશવિંદભાઈ રાવજીભાઈ  ;eIzL ઉપસ્થથત 

૭. શ્રી કાલીદાસ એ. બટુાણી ;eIzL ઉપસ્થથત 

૮. શ્રી વિરા રાજેિ દેવિીભાઈ  ;eIzL ઉપસ્થથત 

૯. શ્રી હરદેવશસિંહ હનભુા રાણા ;eIzL ઉપસ્થથત 

૧૦.  શ્રી પટેલ ભરતકુમાર રમણભાઈ       ;eIzL ઉપસ્થથત 

૧૧. શ્રી ર્ી.એસ. પટેલ  સભ્ય સચચવશ્રી  
U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4  UF\WLGUZ 

ઉપસ્થથત 
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બાબતે પરરશિષ્ટ-અ અને શવશનયમ – ૨૮ માાં સધુારો 
કરવા બાબતે પરરશિષ્ટ-બ રજૂ કરેલ છે. જે ધ્યાને લઇ 
આ અંગે શવચારણા કરવામાાં આવી તેમજ આ બાબત 
સવાયનમુતે માંજૂર કરવામાાં આવી અને સરકારશ્રીની 
માંજૂરી માટે શિક્ષણમાાં દરખાથત મોકલવાનુાં ઠરાવવામાાં 
આવ્ુાં. 

AFAT S|DF\S o ૬૬૧/૨૦૧૯ ઠરાવ S|DF\S o ૬૬૧/૨૦૧૯ 

તપાસ સશમશત (આચારસાંરહતા) માટે બોર્ય 
સદથયશ્રીઓ દ્વારા ભલામણ કરેલ નામોની ચચાય 
બાબત. 

તપાસ સશમશત (આચારસાંરહતા) માટે બોર્ય સદથયશ્રીઓ 
દ્વારા ભલામણ કરેલ નામોની ચચાય કરી સધુારા સાથે 
તપાસ સશમશતની યાદી સવાયનમુતે માંજૂર કરવામાાં આવી.   

AFAT S|DF\S o ૬૬૨/૨૦૧૯ ઠરાવ S|DF\S o ૬૬૨/૨૦૧૯ 

જૂન-૨૦૧૯ થી ઓનલાઇન અરજી નામાંજૂર થયેલ 
દરખાથતો સાંદભે શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા રીમાન્ર્ કરેલ 
દરખાથતોનો શનણયય કરવા બાબત. 

જૂન-૨૦૧૯ થી ઓનલાઇન અરજી નામાંજૂર થયેલ 
દરખાથતો સાંદભે શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા રીમાન્ર્ કરેલ 
દરખાથતોનો શનણયય કરવામાાં આવયો. આ સાથે પત્રક-અ 
સામેલ છે.  

 

 

માન. અધ્યક્ષશ્રી થથાનેથી રજુ થયેલ બાબત 

 

AFAT S|DF\S o ૬૬૩/૨૦૧૯ ઠરાવ S|DF\S o ૬૬૩/૨૦૧૯ 

ધો-૯ થી ૧૨ સળાંગ એકમ થતાાં તથા ધો-૧૦ પછી 
ધો-૧૧/૧૨ ના શવદ્યાથીઓ પરીપક્વ, સજાગ તથા 
જાગતૃ બનતા હોય નામ – અટક, જન્મ તારીખમાાં 
સધુારો કરાવા માગતા હોય છે. વતયમાન જોગવાઈ 
મજુ ધો-૧૦ ની જાહરે પરીક્ષા બાદ સધુારો કરાવી 
િકતા નથી. તો સદર જોગવાઈઓ સધુારો કરી ધો-
૧૨ ની બોર્યની જાહરે પરીક્ષા સધુી શવદ્યાથીઓના 
નામ, અટક, જન્મ તારીખમાાં સધુારો કરવા બાબત.    

શવશનયમ-૧૨(ક)(૬) ની જોગવાઇમાાં, “શવદ્યાથીએ 
ખરેખર િાળા છોર્યા પછી િાળા રેકર્યમાાંની નોંધોમાાં 
કોઇ ફેરફાર કરી િકાિે નહી” દિાયવેલ છે ગજુરાત 
માધ્યશમક શિક્ષણ અશધશનયમ વર્ય-૨૦૦૨ માાં 
માધ્યશમક સાથે ઉચ્ચતર માધ્યશમક શવભાગને 
આમેજ કરવામાાં આવેલ છે જેથી માધ્યશમક બાદ 
શવદ્યાથી ઉચ્ચતર માધ્યશમક શવભાગમાાં અભ્યાસ 
કરતો હોય તો આ ફેરફાર કરવાની સત્તા શવશનયમ-
૧૨(ક)(૧)  મજુબ જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી કરી 
િકિે.  
       ખરેખર શવદ્યાથીએ િાળામાાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ 
દરમ્યાન િાળા છોર્ી દીધેલ હોય કે પણૂય કરેલ હોય 
તેવા રકથસામાાં આ સધુારો લાગ ુપર્િે નહી.  
    આમ, કારોબારી સશમશતમાાં ઉક્ત શવશનયમ-
૧૨(ક)ની થપષ્ટતા કરવાનુાં ઠરાવવામાાં આવ્ુાં.  

 

 

 

 

(ર્ી. એસ. પટેલ) 
;lRJ4 

U]HZFT DFwIlDS VG[ 

prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4 

UF\WLGUZ 
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S|DF\SqDpDXAqશા.નિ.qSFP;qSFPGMWq   

U]HZFT DFwIlDS VG[  

prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4  

;[S8Zv!_ AL4 ;lRJF,I 5F;[4 

UF\WLGUZP   TFP 

 

GS, ;lJGI ZJFGF ov 

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

- અધ્યક્ષશ્રી, ગ.ુમા. અને ઉ.મા.શિ. બોર્ય, ગાાંધીનગર.   

 

GS, ZJFGF ov 

!o AM0"GF TDFD ;eIzLVMP 

Zo BF; OZH 5ZGF VlWSFZLzL4 U]PDFP VG[ pPDFP lX1F6 AM0"4 5ZL1FF lJEFU4 J0MNZFP 

#o ;\I]ST ;lRJzL4 U]PDFP VG[ pPDFP lX1F6 AM0"4 5ZL1FF lJEFU4 J0MNZFP 

$o SR[ZLGF TDFD JU"v! TYF JU"vZGF VlWSFZLzLVMP 

5o SR[ZLGF TDFD XFBFVMGF J0F TZO VF5GL XFBFGF ,UTF 9ZFJM ;\A\WDF\ VFU/GL 

SFI"JFCL SZL ccશા.નિ.cc XFBFG[ HF6 SZJF ;FZ]P  



પરિશિષ્ટ-અ 

ગ.ુ મા. અને ઉ. મા. શિક્ષણ શિશનયમો-૧૯૭૪ નો શિશનયમ – ૧૯ (૧) માાં સધુાિો કિિા બાબત. 

ક્રમ શિશનયમ 

ક્રમાાંક 

હાલની જોગિાઈ શિશનયમ 

ક્રમાાંક 

સધુાિેલ જોગિાઈ 

૧ ૧૯ (૧) દરેક રજિસ્ટર થયેલી 

શાળામાાં, શીખવવામાાં આવતા 

વવષયના પ્રકારના સાંબાંધોમાાં, 

કેવા પ્રકારના વશક્ષકોની 

િરૂરરયાત રહશેે એ બાબત 

લક્ષમાાં રાખીને, વશક્ષકોની જે 

સાંખ્યા શાળાના વર્ગોની સાંખ્યા 

સાથે ઓછામાાં ઓછા ૧.૩ થી 

૧.૫ ન ાં પ્રમાણ ધરાવતી હોય 

તે િ પ્રમાણ ધરાવતી 

સાંખ્યામાાં વશક્ષકોની ભરતી 

કરવામાાં આવશે. 

૧૯ 

(૧) 

દરેક રજિસ્ટર થયેલી શાળામાાં, શીખવવામાાં 

આવતા વવષયના પ્રકારના સાંબાંધોમાાં, કેવા 

પ્રકારના વશક્ષકોની િરૂરરયાત રહશેે એ 

બાબત લક્ષમાાં રાખીને, વશક્ષકોની જે સાંખ્યા 

શાળાના વર્ગોની સાંખ્યા સાથે નીચે દશાાવ્યા 

મ િબ પ્રમાણ ધરાવતી સાંખ્યામાાં આચાયા 

તેમિ વશક્ષકોની ભરતી નીચે પ્રમાણે 

કરવામાાં આવશે. 

(1) જે શાળાઓમાાં ફક્ત માધ્યવમક વવભાર્ગ 

કાયારત હોય તેવી શાળાઓમાાં ધોરણ-૯ 

અને ૧૦નો માત્ર એક-એક વર્ગા છે તયાાં 

વશક્ષકન ાં પ્રમાણ વર્ગાદીઠ ૧.૫ ન ાં રહશેે 

આ ઉપરાાંત ૦૧ જ્ગ્યા આચાયાની 

મળવાપાત્ર રહશેે.  

(2) જે શાળાઓમાાં ફક્ત માધ્યવમક વવભાર્ગ 

કાયારત હોય તેવી શાળાઓમાાં ધોરણ-૯ 

અને ૧૦ બાંનેના મળીને ૨ કરતાાં વધ  

વર્ગો છે તયાાં વશક્ષકન ાં પ્રમાણ વર્ગાદીઠ 

૧.૫ ન ાં રહશેે અને ક લ િ્યાઓમાાં ૦૧ 

િ્યા આચાયાની મળવાપાત્ર રહશેે. 

(3) જે શાળાઓમાાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ કાયારત 
હોય તયાાં વશક્ષકન ાં પ્રમાણ વર્ગાદીઠ ૨ ન  ાં 
રહશેે અને ક લ િ્યાઓમાાં ૦૧ જ્ગ્યા 
આચાયાની મળવાપાત્ર રહશેે. 

(4) જે શાળાઓમાાં ફક્ત ઉચ્ચતર માધ્યવમક 



વવભાર્ગ ચાલતો હોય તયાાં વશક્ષકન ાં 
પ્રમાણ વર્ગાદીઠ ૨.૫ રહશેે. 

(5) જે શાળાઓમાાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ કાયારત 

છે અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વવભાર્ગમાાં 

માત્ર વવજ્ઞાન પ્રવાહના ધોરણ-૧૧ અને 

૧૨ના એક-એક વર્ગા હોય તો ખાસ 

કરીને બાયોલોજી, ફીજીક્સ, કેમેસ્રી અને 

મેથ્સનો વશક્ષક પ્રમાણ કરતાાં ખટૂતો 

હોય તો તેવી શાળાઓને આ વવષયો 

પૈકીનો એક વધારાનો વશક્ષક આપવાનો 

રહશેે. 

(6) જે શાળાઓમાાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ કાયારત 
છે અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વવભાર્ગમાાં 
માત્ર સામાન્ય પ્રવાહના ધોરણ-૧૧ અને 
૧૨ના એક-એક વર્ગા હોય તો ખાસ 
કરીને સામાન્ય પ્રવાહમાાં અર્ગતયના 
વવષય વશક્ષકની ખોટ રહતેી હોય તો 
તેને એ વવષયનો એક વધારાનો વશક્ષક 
આપવાનો રહશેે. 

(7) જે શાળાઓમાાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ કાયારત 
છે અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વવભાર્ગમાાં 
વવજ્ઞાન પ્રવાહના ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના 
એક-એક વર્ગા હોય અને સામાન્ય 
પ્રવાહના ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના એક-
એક વર્ગા હોય તો વવષયના કાયાભારને 
ધ્યાનમાાં રાખીને જે-તે પ્રવાહમાાં વવષય 
વશક્ષકની િરૂરીયાત ધ્યાને રાખીને 
અર્ગતયના વવષય વશક્ષકની ખોટ રહતેી 
હોય તો તેને એક વધારાનો વવષય 
વશક્ષક આપવાનો રહશેે.  

(8) જે શાળામાાં ઉચ્ચતર માધ્યવમક 
વવભાર્ગમાાં ઉદ્યોર્ગ વવષય ચાલતો હોય 



તયાાં મળવાપાત્ર શૈક્ષણિણક મહકેમ 
ઉપરાાંત ૦૧ ઉદ્યોર્ગ વશક્ષક મળવાપાત્ર 
રહશેે. 

(9) આચાયાની િ્યા માધ્યવમક વવભાર્ગના 
મહકેમનો ભાર્ગ ર્ગણાશે. 

(10) ઉચ્ચતર માધ્યવમક વવજ્ઞાન 
પ્રવાહમાાં પ્રયોર્ગશાળા મદદનીશ 
વશક્ષકની િોર્ગવાઇ નીચેના કોષ્ટક 
મ િબ રહશેે. 

ક્ર
મ  

વવજ્ઞાન પ્રવાહના વર્ગોની 
સ ાંખ્યા 

લબે 
કો.ઓર્ડીનેટરની 

સ ાંખ્યા 

૧ દશ અન ેતેથી વધ  વર્ગો ૬ 

૨ નવ વર્ગો ૫ 

૩ આઠ વર્ગો ૫ 

૪ સાત વર્ગો ૪ 

૫ છ વર્ગો ૪ 

૬ પાાંચ વર્ગો ૩ 

૭ ચાર વર્ગો  ૩ 

૮ ચાર કરતાાં ઓછા વર્ગા હોય 
પણ વવદ્યાથી સ ાંખ્યા ૧૦૦ 
થી વધ  

૨ 

૯ બે વર્ગો હોય પણ વવદ્યાથી 
સ ાંખ્યા ૧૦૦ કરતાાં ઓછી 
હોય 

૧ 

 
 



પરિશિષ્ટ-બ 

ગ.ુ મા. અને ઉ. મા. શિક્ષણ શિશનયમો-૧૯૭૪ નો શિશનયમ – ૨૮ માાં સધુારો કરિા બાબત. 

ક્રમ શિશનયમ 
ક્રમાાંક 

હાલની જોગિાઈ શિશનયમ 
ક્રમાાંક 

સધુારેલ જોગિાઈ 

૧ ૨૮ 1. પરૂ્ણકાલીન શિક્ષકે િાળાની 
જરૂરિયાતો પ્રમાર્ે દિિોજના 
શિિામના સમય બાદ કિતા 
અઠિારિયાના ૩૦ કલાક સધુી 
િાળાના કામકાજના સમય 
દિશમયાન િાળાની જગામાાં 
હાજિ િહવે ુાં જોઇિે. 

2. પરૂ્ણકાલીન શિક્ષકે શિિામનો 
સમય બાદ કિતા દિ 
અઠિારિયે ઓછામાાં ઓછા ૨૧ 
કલાક ખિેખિ િૈક્ષણર્ક કામ 
કિવુાં જોઇિે અને બાકીના 
સમયની િાળાની અભ્યાસેતિ 
પ્રવશૃિઓમાાં, સધુાિિાના અને 
તેિા બીજા કામમાાં ઉપયોગ 
કિિો જોઇિે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. (ક) િાળાના સમયપત્રકમાાં 
ઠિાિેલાાં બધાાં કામનો, કામના 
૨૧ કલાક સમયમાાં સમાિેિ 
થિે. 
(ખ) િાળાના સમયપત્રકમાાં 
શિક્ષકને પિેૂપિૂા ૨૧ કલાકનો 
સમય િૈક્ષણર્ક કામ માટે 
અપાિે. 

૨૮ 1. પરૂ્ણકાલીન શિક્ષકે િાળાની જરૂરિયાતો 

પ્રમાર્ે દિિોજના શિિામના સમય બાદ 

કિતા અઠિારિયાના ૩૦ કલાક સધુી 

િાળાના કામકાજના સમય દિશમયાન 

િાળાની જગામાાં હાજિ િહવે ુાં જોઇિે. 

 

2. પરૂ્ણકાલીન શિક્ષકે શિિામનો સમય બાદ 

કિતા દિ અઠિારિયે ઓછામાાં ઓછા ૨૧ 

કલાક િૈક્ષણર્ક કામ કિવુાં જોઇિે. ૨૧ 

કલાકની કામગીિીમાાં િૈક્ષણર્ક કામગીિી 

તેમજ સ્િાધ્યાય કાયણ/પ્રોજેક્ટ કાયણ અને 

શનબાંધપોથી, પ્રયોગપોથી, નકિાપોથી, 

એકમ કસોટી, ગહૃકાયણ ચકાસર્ી અને 

શિજ્ઞાન પ્રયોગપોથી િગેિેની ચકાસર્ી 

જેિી કામગીિીનો સમાિેિ કિિાનો િહિેે. 

બાકીના સમયનો િાળાની અભ્યાસેતિ 

પ્રવશૃિઓમાાં, િૈક્ષણર્ક ગરુ્િિા સધુાિર્ા 

અને તેિા બીજા કામમાાં ઉપયોગ કિિો 

જોઇિે. 
 

3. (ક) િાળાના સમયપત્રકમાાં ઠિાિેલાાં બધાાં 
કામનો, કામના ૨૧ કલાક સમયમાાં 
સમાિેિ થિે. 
(ખ) િાળાના સમયપત્રકમાાં શિક્ષકને 
પિેૂપિૂા ૨૧ કલાકનો સમય મદુ્દા નાં.-૨માાં 
દિાણવ્યા મજુબનુાં િૈક્ષણર્ક કામ આપિાનુાં 
િહિેે.  



4. િજજસ્ટિ થયેલી માધ્યશમક 
િાળાના િિા, પોતાની 
શિિેકબદુ્વિ અનસુાિ શિક્ષકોનુાં 
િૈક્ષણર્ક કામ દિ અઠિારિયે 
િધાિેમાાં િધાિે ત્રર્ પીરિયિ 
સધુી ઘટાિી િકિે. પર્ તે 
એિી િીતે કે દિેક શિક્ષક દીઠ 
દિ અઠિારિયે ૨૧ કલાકની 
સિાસિીને બાધ ન આિિો 
જોઇએ. 

5. તમામ શિક્ષકોને સોંપેલુાં 
સધુાિર્ાનુાં કામ શિચાિર્ામાાં 
લઇને તેમને કામની ન્યાયી 
અને સમાન િહેંચર્ી માટે 
ઉપિીએ ખાતિી આપિી 
જોઇિે. 

6. ૨૦ િગો કિતાાં િધાિે 
િગોિાળી િજજસ્ટિ થયેલી 
િાળામાાં ઉપિીએ, બીજા 
ઉપિીએ અને સપુિિાઇઝિે 
અનકુ્રમે દિ અઠિારિયે ૬, ૮ 
અને ૧૦ કલાક સધુી િૈક્ષણર્ક 
કામ હાથ ધિવુાં જોઇિે. 
૨૦ િગો અથિા ૨૦ કિતાાં 
ઓછા િગોિાળી િજજસ્ટિ 
થયેલી િાળામાાં ઉપિીએ, 
બીજા ઉપિીએ અને 
સપુિિાઇઝિે અનકુ્રમે 
ઓછામાાં ઓછા ૬, ૭ અને ૧૨ 
કલાક સધુી િૈક્ષણર્ક કામ 
હાથ ધિવુાં જોઇિે. 

7. સત્રની િરૂઆતમાાં જ 
અભ્યાસેતિ પ્રવશૃતઓનુાં હાદણ  
જળિાઇ િહ ે તે િીતે આચાયણ 
શિક્ષકોના સહકાિથી િર્ણની 
િરૂઆતમાાં આયોજન કિવુાં 
અને તેન ુાં અમલીકિર્ કિવુાં. 

4. િજજસ્ટિ થયેલી માધ્યશમક િાળાના િિા, 

પોતાની શિિેકબદુ્વિ અનસુાિ શિક્ષકોનુાં 

િૈક્ષણર્ક કામ દિ અઠિારિયે િધાિેમાાં 

િધાિે ત્રર્ પીરિયિ સધુી ઘટાિી િકિે. 

પર્ તે એિી િીતે કે દિેક શિક્ષક દીઠ દિ 

અઠિારિયે ૨૧ કલાકની સિાસિીને બાધ 

ન આિિો જોઇએ. 

 
 
 

5. તમામ શિક્ષકોને સોંપેલુાં િૈક્ષણર્ક ગરુ્િિા 

સધુાિર્ાનુાં કામ શિચાિર્ામાાં લઇને તેમને 

કામની ન્યાયી અને સમાન િહેંચર્ી માટે 

ઉપિીએ ખાતિી આપિી જોઇિે. 

 

 

6. ૨૦ િગો કિતાાં િધાિે િગોિાળી િજજસ્ટિ 
થયેલી િાળામાાં ઉપિીએ અને 
સપુિિાઇઝિે અનકુ્રમે દિ અઠિારિયે ૬ 
અને ૧૦ કલાક સધુી િૈક્ષણર્ક કામ હાથ 
ધિવુાં જોઇિે. 
૨૦ િગો અથિા ૨૦ કિતાાં ઓછા 
િગોિાળી િજજસ્ટિ થયેલી િાળામાાં 
ઉપિીએ અને સપુિિાઇઝિે અનકુ્રમે 
ઓછામાાં ઓછા ૬ અને ૧૨ કલાક સધુી 
િૈક્ષણર્ક કામ હાથ ધિવુાં જોઇિે. 
 
 
 
 

7. સત્રની િરૂઆતમાાં જ અભ્યાસેતિ 
પ્રવશૃતઓનુાં હાદણ  જળિાઇ િહ ે તે િીતે 
આચાયણ શિક્ષકોના સહકાિથી િર્ણની 
િરૂઆતમાાં આયોજન કિવુાં અને તેન ુાં 
અમલીકિર્ કિવુાં. 
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23� �'�4 56' � 2 �7�&8 �(� $��8.  

- �� 89�����: ;<=�$��� ;�> /.�*?�18 @5? /4?*8 

A� �&� BC/�� �����$ �' �� �D��8 ;<=�$��� 

2�5?�, F4-�� �&G� H&7, ������ ����, 6� �4> �&, 

�./4?*8�� ��.8 �#()�* �?� 14>I A� ��.8 �7�&8 

��&�.  ��.��.�.�� $/.�*� �.��.��.; J1J 56' � 2 

$�� BK� � )L/� �&� �'�# M ��� D.!N'&' 7& 

BO2&' �J�* &�IP #>4, 2#>2-0���>*, 5?NJ�,  �&� 

 :��� ���&F, 8�Q.�*, $4RS=�?�J�, �J�* 2F�4&'* 

8.14��?�*, N�� 2.T?*�� ��. 2�.2�.?*.&�. $��.���  �IS� 

���&F �.�� ��� UV��$ ���&FW M��� H�:�# B 8XF 

Y. �.�� ���� 8�$�&' �ZDL:$ 5?N  : Y..  

   �.�� �' 2#/8$ �#>'[�#  4��� �L8$*[�# 5\�8 L1]>^� 

��. ���-���[�# �.3� Y. �.�� _ ���� ;�.;. ��� 

_F� ��. 2D� ��F$�*[� # 1�.=�. �. 2?`N*$�?  : 8�F.8 

Y. .  

   _� �&� �' �#()�* �?� ��� �J�* _F�4 74a 23� 

�'�. (��-���� 6� �#()�* _ & �LUH� U8�: Y.. 

ш�3� ��*3�  ��= "��к�	� >)	 

�&�? )$�� 5�&�	� ����&�1 

��� к�-� @� . ��	� 9,A+ 7/12 �	� 

8/� ��� к�&�	� ш��� ��� ���� 

&х�� E 5F��� ��� к�-� 8�� ��	� 

012�� "ш$%�"Fк��+7� ���G�� 

Hк��%� к�+ �8-&�� ��к��� @� . 

��	� 5F��- I.20,000/- �� 

��L�"�к ш�3� к��H��M ����� 

к�&�4�� N��&&���� 5O;��. 

к�.�. ��.20/09/2019  
N��& /���к:662/2019  
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   &b�� # �:&&[�# $�, �!.�� $/.�*� �.��/��/���� � 

 !6� ��� ���4�� ���������� �.�-/�c/���� � 

 !6� 89�����: ;<=�$��� @5?6� �*&ad 8.-_B? 

 �&��� L1� P.���� �#(��*�4  ! �(� $��8 Y. e 0��1 

L1� P.��� �*&ad �#(��*�4 $�'4 �(� $�& �.�� @5?�4 

2&f �#-gc  Z$* � �4 e L1� �&.� 1D�2 �P&�4 35�&.� 

�(� $��8 Y. �.�4 �� �0�� �hF-g �# �hF 6�� $�'4 

�(� 6�.8 � 7� e �(� $�& �:&.8. 

    �' �#>'.  �8?* "��#!� �& i�  #/��. ��� 

�0�� �#-� �� �$8 �(� $��8 Y. ��. �8?* "� �#!�; 

��]8  #/�� $/.�*, ���������� j�$�6� �ZD:�$ 7�k � �?� 

L1� P.����  �&��� _ .8 Y. e _� l3&2 ��F� 7�k �� # 

$4a N��N� 6�.8 �6� e�� P��* 138 H�: ! 8P� 

_ .8 Y..    
 

2 ��������� �$ш��� 9:;�к-ш	 

���<�, ��������� 

(mi.n ����) 

G/19/202     ��.��.�.�� ���������� �.��/��/���� �  ! "�#$: 

���/�&� �'/�#()�*/ ����-��/�,- ��&�. ��/. 0��1 

23� �'�4 56' � 2 �7�&8 �(� $��8.  

- �� 89�����: ;<=�$��� ;�> /.�*?�18 @5? /4?*8 

A� �&� BC/�� �����$ �' �� �D��8 ;<=�$��� 

2�5?�, F4-�� �&G� H&7, ������ ����, 6� �4> �&, 

�./4?*8�� ��.8 �#()�* �?� 14>I A� ��.8 �7�&8 

��&�.  ��.��.�.�� $/.�*� �.��.��.; J1J 56' � 2 

$�� BK� � )L/� �&� �'�# M ��� D.!N'&' 7& 

BO2&' �J�* &�IP #>4, 2#>2-0���>*, 5?NJ�,  �&� 

 :��� ���&F, 8�Q.�*, $4RS=�?�J�, �J�* 2F�4&'* 

ш�3� ��*3�  ��= "��к�	� >)	 

�&�? )$�� 5�&�	� ����&�1 

��� к�-� @� . ��	� 9,A+ 7/12 �	� 

8/� ��� к�&�	� ш��� ��� ���� 

&х�� E 5F��� ��� к�-� 8�� ��	� 

012�� "ш$%�"Fк��+7� ���G�� 

Hк��%� к�+ �8-&�� ��к��� @� . 

��	� 5F��- I.20,000/- �� 

��L�"�к ш�3� к��H��M ����� 

к�&�4�� N��&&���� 5O;��. 
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8.14��?�*, N�� 2.T?*�� ��. 2�.2�.?*.&�. $��.���  �IS� 

���&F �.�� ��� UV��$ ���&FW M��� H�:�# B 8XF 

Y. �.�� ���� 8�$�&' �ZDL:$ 5?N  : Y..  

   �.�� �' 2#/8$ �#>'[�#  4��� �L8$*[�# 5\�8 L1]>^� 

��. ���-���[�# �.3� Y. �.�� _ ���� ;�.;. ��� 

_F� ��. 2D� ��F$�*[� # 1�.=�. �. 2?`N*$�?  : 8�F.8 

Y. .  

   _� �&� �' �#()�* �?� ��� �J�* _F�4 74a 23� 

�'�. (��-���� 6� �#()�* _ & �LUH� U8�: Y.. 

   &b�� # �:&&[�# $�, �!.�� $/.�*� �.��/��/���� � 

 !6� ��� ���4�� ���������� �.�-/�c/���� � 

 !6� 89�����: ;<=�$��� @5?6� �*&ad 8.-_B? 

 �&��� L1� P.���� �#(��*�4  ! �(� $��8 Y. e 0��1 

L1� P.��� �*&ad �#(��*�4 $�'4 �(� $�& �.�� @5?�4 

2&f �#-gc  Z$* � �4 e L1� �&.� 1D�2 �P&�4 35�&.� 

�(� $��8 Y. �.�4 �� �0�� �hF-g �# �hF 6�� $�'4 

�(� 6�.8 � 7� e �(� $�& �:&.8. 

    �' �#>'. �8?* "��#!� �& i�  #/��. ��� 

�0�� �#-� �� �$8 �(� $��8 Y. ��. �8?* "� �#!�; 

��]8  #/�� $/.�*, ���������� j�$�6� �ZD:�$ 7�k � 

�?� L1� P.����  �&��� _ .8 Y. e _� l3&2 ��F� 

7�k �� # $4a N��N� 6�.8 �6� e�� P��* 138 H�: ! 

8P� _ .8 Y..    
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3 ��������� �$ш��� 9:;�к-ш	 

���<�, ��������� 

(������ ����) 

H/19/97 

2��� H&7 

    ��.��.�.�� ���������� �.��/��/���� �  ! "�#$: 

���/�&� �'/�#()�*/ ����-��/�,- ��&�. ��/. 0��1 

23� �'�4 56' � 2 �7�&8 �(� $��8.  

- �� 89�����: ;<=�$��� ;�> /.�*?�18 @5? /4?*8 

A� �&� BC/�� �����$ �' �� �D��8 ;<=�$��� 

2�5?�, F4-�� �&G� H&7, ������ ����, 6� �4> �&, 

�./4?*8�� ��.8 �#()�* �?� 14>I A� ��.8 �7�&8 

��&�.  ��.��.�.�� $/.�*� �.��.��.; J1J 56' � 2 

$�� BK� � )L/� �&� �'�# M ��� D.!N'&' 7& 

BO2&' �J�* &�IP #>4, 2#>2-0���>*, 5?NJ�,  �&� 

 :��� ���&F, 8�Q.�*, $4RS=�?�J�, �J�* 2F�4&'* 

8.14��?�*, N�� 2.T?*�� ��. 2�.2�.?*.&�. $��.���  �IS� 

���&F �.�� ��� UV��$ ���&FW M��� H�:�# B 8XF 

Y. �.�� ���� 8�$�&' �ZDL:$ 5?N  : Y..  

   �.�� �' 2#/8$ �#>'[�#  4��� �L8$*[�# 5\�8 L1]>^� 

��. ���-���[�# �.3� Y. �.�� _ ���� ;�.;. ��� 

_F� ��. 2D� ��F$�*[� # 1�.=�. �. 2?`N*$�?  : 8�F.8 

Y. .  

   _� �&� �' �#()�* �?� ��� �J�* _F�4 74a 23� 

�'�. (��-���� 6� �#()�* _ & �LUH� U8�: Y.. 

   &b�� # �:&&[�# $�, �!.�� $/.�*� �.��/��/���� � 

 !6� ��� ���4�� ���������� �.�-/�c/���� � 

 !6� 89�����: ;<=�$��� @5?6� �*&ad 8.-_B? 

 �&��� L1� P.���� �#(��*�4  ! �(� $��8 Y. e 0��1 

L1� P.��� �*&ad �#(��*�4 $�'4 �(� $�& �.�� @5?�4 

ш�3� ��*3�  ��= "��к�	� >)	 

�&�? )$�� 5�&�	� ����&�1 

��� к�-� @� . ��	� 9,A+ 7/12 �	� 

8/� ��� к�&�	� ш��� ��� ���� 

&х�� E 5F��� ��� к�-� 8�� ��	� 

012�� "ш$%�"Fк��+7� ���G�� 

Hк��%� к�+ �8-&�� ��к��� @� . 

��	� 5F��- I.20,000/- �� 

MSH�� ��L�"�к ш�3� к��H��M 

����� к�&�4�� N��&&���� 5O;��. 
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2&f �#-gc  Z$* � �4 e L1� �&.� 1D�2 �P&�4 35�&.� 

�(� $��8 Y. �.�4 �� �0�� �hF-g �# �hF 6�� $�'4 

�(� 6�.8 � 7� e �(� $�& �:&.8. 

    �' �#>'.  �8?* "��#!� �& i�  #/��. ��� 

�0�� �#-� �� �$8 �(� $��8 Y. ��. �8?* "� �#!�; 

��]8  #/�� $/.�*, ���������� j�$�6� �ZD:�$ 7�k � �?� 

L1� P.����  �&��� _ .8 Y. e _� l3&2 ��F� 7�k �� # 

$4a N��N� 6�.8 �6� e�� P��* 138 H�: ! 8P� 

_ .8 Y.. 

4 ��������� �$ш��� 9:;�к-ш	 

���<�, ��������� 

(������ ����) 

H/19/99 

�&G� H&7 

    ��.��.�.�� ���������� �.��/��/���� �  ! "�#$: 

���/�&� �'/�#()�*/ ����-��/�,- ��&�. ��/. 0��1 

23� �'�4 56' � 2 �7�&8 �(� $��8.  

- �� 89�����: ;<=�$��� ;�> /.�*?�18 @5? /4?*8 

A� �&� BC/�� �����$ �' �� �D��8 ;<=�$��� 

2�5?�, F4-�� �&G� H&7, ������ ����, 6� �4> �&, 

�./4?*8�� ��.8 �#()�* �?� 14>I A� ��.8 �7�&8 

��&�.  ��.��.�.�� $/.�*� �.��.��.; J1J 56' � 2 

$�� BK� � )L/� �&� �'�# M ��� D.!N'&' 7& 

BO2&' �J�* &�IP #>4, 2#>2-0���>*, 5?NJ�,  �&� 

 :��� ���&F, 8�Q.�*, $4RS=�?�J�, �J�* 2F�4&'* 

8.14��?�*, N�� 2.T?*�� ��. 2�.2�.?*.&�. $��.���  �IS� 

���&F �.�� ��� UV��$ ���&FW M��� H�:�# B 8XF 

Y. �.�� ���� 8�$�&' �ZDL:$ 5?N  : Y..  

   �.�� �' 2#/8$ �#>'[�#  4��� �L8$*[�# 5\�8 L1]>^� 

��. ���-���[�# �.3� Y. �.�� _ ���� ;�.;. ��� 

ш�3� ��*3�  ��= "��к�	� >)	 

�&�? )$�� 5�&�	� ����&�1 

��� к�-� @� . ��	� 9,A+ 7/12 �	� 

8/� ��� к�&�	� ш��� ��� ���� 

&х�� E 5F��� ��� к�-� 8�� ��	� 

012�� "ш$%�"Fк��+7� ���G�� 

Hк��%� к�+ �8-&�� ��к��� @� . 

��	� 5F��- I.20,000/- �� 

MSH�� ��L�"�к ш�3� к��H��M 

����� к�&�4�� N��&&���� 5O;��. 
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_F� ��. 2D� ��F$�*[� # 1�.=�. �. 2?`N*$�?  : 8�F.8 

Y. .  

   _� �&� �' �#()�* �?� ��� �J�* _F�4 74a 23� 

�'�. (��-���� 6� �#()�* _ & �LUH� U8�: Y.. 

   &b�� # �:&&[�# $�, �!.�� $/.�*� �.��/��/���� � 

 !6� ��� ���4�� ���������� �.�-/�c/���� � 

 !6� 89�����: ;<=�$��� @5?6� �*&ad 8.-_B? 

 �&��� L1� P.���� �#(��*�4  ! �(� $��8 Y. e 0��1 

L1� P.��� �*&ad �#(��*�4 $�'4 �(� $�& �.�� @5?�4 

2&f �#-gc  Z$* � �4 e L1� �&.� 1D�2 �P&�4 35�&.� 

�(� $��8 Y. �.�4 �� �0�� �hF-g �# �hF 6�� $�'4 

�(� 6�.8 � 7� e �(� $�& �:&.8. 

    �' �#>'.  �8?* "��#!� �& i�  #/��. ��� 

�0�� �#-� �� �$8 �(� $��8 Y. ��. �8?* "� �#!�; 

��]8  #/�� $/.�*, ���������� j�$�6� �ZD:�$ 7�k � �?� 

L1� P.����  �&��� _ .8 Y. e _� l3&2 ��F� 7�k �� # 

$4a N��N� 6�.8 �6� e�� P��* 138 H�: ! 8P� 

_ .8 Y.. 
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