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AFAT S|DF\S o ૩૭૯/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૭૯/૨૦૧૮ 

તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ કારોબાર� સિમિતની 

પચીસમી બેઠકની કાયર્વાહ� ન�ધ મ�ુંર કરવા તથા 

અમલીકરણની ન�ધ લેવા બાબત.   

તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ કારોબાર� સિમિતની 

પચીસમી બેઠકની કાયર્વાહ� ન�ધ મ�ુંર કરવામા ં

આવી તથા અમલીકરણની ન�ધ લેવામા ંઆવી.   

AFAT S|DF\S o ૩૮૦/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૦/૨૦૧૮ 

શ્રી ક�ળવણી મડંળ – ઝ�ઝર� સચંા�લત શ્રી સરદાર 

પટ�લ િવદ્યાલય, ઝ�ઝર�, તા.માણાવદર, �જ.�ુનાગઢ 

ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબત. 

શ્રી ક�ળવણી મડંળ – ઝ�ઝર� સચંા�લત શ્રી સરદાર પટ�લ 

િવદ્યાલય, ઝ�ઝર�, તા.માણાવદર, �જ.�ુનાગઢ ગ્રાન્ટ�ડ 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ં

ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતનિધશ્રી અને �જ.િશ.અ.શ્રીના 

પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા.    

S|D ;eIzL q VlWSFZLzLG\] GFD CMN'M તા. 07/09/2018 

૧ શ્રી  એ. �. શાહ VwI1FzL4 
U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4 UF\WLGUZ 

p5l:YT 

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

VGp5l:YT 

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

 
;eIzL VGp5l:YT 

૪ શ્રી જયપ્રકાશ પી. પટ�લ  ;eIzL p5l:YT 

૫  શ્રી ભરતભાઈ એમ. ચૌધર� ;eIzL p5l:YT 

૬. શ્રી ભા�પુ્રસાદ એ. પટ�લ  ;eIzL p5l:YT 

૭. શ્રી પ્રિવણિસ�હ આર. સોલકં� ;eIzL p5l:YT 

૮. શ્રી રિસકભાઈ આઈ. હરણીયા  ;eIzL p5l:YT 

૯. શ્રી રમણભાઈ ડ�. પટ�લ  ;eIzL p5l:YT 

૧૦.  શ્રી �ગેૃન્દ્રિસ�હ ક�. સોલકં� ;eIzL p5l:YT 

૧૧. શ્રી પરસો�મભાઈ �. સોનારા  ;eIzL p5l:YT 

૧૨.  શ્રી ડ�.એસ. પટ�લ  સભ્ય સ�ચવશ્રી  
U]PDFPVG[ pPDFPlXPAM0"4  UF\WLGUZ 

p5l:YT 
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 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢના 

તા.__/૦૧/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાકં: ક-૧/માધ્યિમક/ 

ન�ધણી રદ/૨૦૧૮/૨૭૫ થી �બન સરકાર� ગ્રાન્ટ�ડ 

માધ્યિમક શાળા શ્રી સરદાર પટ�લ િવદ્યાલય-ઝ�ઝર� 

તા.માણવદર �જ.�ુનાગઢમા ંધો-૯નો એક તથા ધોરણ-

૧૦ નો એક માન્ય વગ� હતા પરં� ુ શાળામા ં

િવદ્યાથ�ની સખં્યા �રુતી ન હોવાને કારણે શાળાના 

વગ� �ૂન-૨૦૧૭ થી બધં કરવાનો િનણર્ય લેવામા ં

આવતા શાળામા ંએકપણ માન્ય વગ� ન રહ�તા સદર�ુ 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા માટ� િનયત ન�નુાની 

દરખાસ્ત સાથે મોકલેલ છે. 

 શાળા ૧૯૯૫�ુ ં સ્થાપના વષર્ છે અને ગ્રાન્ટ�ડ 

શાળા છે. 

 શાળાનો ઇન્ડ�ક્ષ નબંર :- ૫૭.૦૫૯ છે. 

         �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢ� શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા પાત્ર થાય છે તેમ િનયત ફોમર્મા ં

જણાવેલ છે.  

    તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ અને ૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ની 

કારોબાર� સિમિતમા ં શાળા મડંળના પ્રિતિનિધ હાજર 

રહ્યા ન હતા. ત્રી� તક માટ� શાળા મડંળને �બ� 

�નુાવણીમા ં બોલાવેલ તેમ છતા હાજર રહ્યા ન 

હોવાથી સદર શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે 

ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામા ં િનભાવવાનો 

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

સબંિંધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની 

રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની 

�ણ કરવી.     

AFAT S|DF\S o ૩૮૧/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૧/૨૦૧૮ 

શ્રી ક�ળવણી મડંળ  - સણોસરા સચંા�લત શ્રી િવનય 

મ�ંદર, �.ુસણોસરા, �જ.�ુનાગઢ ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા બાબત. 

શ્રી ક�ળવણી મડંળ  - સણોસરા સચંા�લત શ્રી િવનય 

મ�ંદર, �.ુસણોસરા, �જ.�ુનાગઢ ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ 

કરતા શાળા મડંળના પ્રિતનિધશ્રી અને �જ.િશ.અ.શ્રીના 

પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા.  

 શ્રી િવનય મ�ંદર, �.ુસણોસરા, �જ.�ુનાગઢ ગ્રાન્ટ�ડ 

માધ્યિમક શાળાની સ્થાપના ૧૯૬૫ થી થયેલ છે.  

 શાળામા ંધો-૯ અને ધો-૧૦ ના એક – એક વગ� 

છે.  
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 ધો-૧૦ નો ઈન્ડ�ક્ષ નબંર ૫૭.૦૬૪ છે.  

 �જ.િશ.અ.શ્રી �ુનાગઢ� સદર શાળામા ંધો-૯મા ંતથા 

ધો-૧૦ મા ં િવદ્યાથ� સરાસર� હાજર� ન જળવાતા 

ધો-૯ અને ધો-૧૦ નો વગર્ બધં થતા શાળામા ં

માન્ય વગર્ એકપણ ન રહ�તા શાળાની ન�ધણી રદ 

કરવાપાત્ર થાય છે.  

  તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ અને ૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ની 

કારોબાર� સિમિતમા ં શાળા મડંળને �બ� બોલાવેલ, 

પરં� ુતેઓ હાજર રહ્યા ન હતા. ત્રી� તક માટ� શાળા 

મડંળને �બ� �નુાવણીમા ંબોલાવેલ તેમ છતા હાજર 

રહ્યા ન હોવાથી સદર શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં

સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામા ં િનભાવવાનો 

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

સબંિંધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની 

રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની 

�ણ કરવી.   
 

AFAT S|DF\S o ૩૮૨/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૨/૨૦૧૮ 

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુ કપડવજં  �જ-ખેડા, G/15/412 �ુન-

૨૦૧૫ની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા 

બાબત. 

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુ કપડવજં  �જ-ખેડા, G/15/412 �ુન-

૨૦૧૫ની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની 

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી ર��ુલ રા�શભાઈ ચૌહાણ – ટ્રસ્ટ� તથા 

જય �દલીપભાઈ ખગ્રામ, આચાયર્ અને �જ.િશ.અ.શ્રી 

પ્રિતિનિધશ્રી એસ. એમ. પારગી – E.I. હાજર રહ્યા 

હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

 નોન ગ્રાન્ટ�ડ નોલેજ હાઇસ્�ુલ તૈયબ�રુ 

�.ુકપડવજં �જ. ખેડાની કામચલાઉ મ�ુંર� �ુન-

૨૦૧૫ થી G/15/412 અતે્રની કચેર�ના 

તા.૨૯/૪/૨૦૧૫ થી આપેલ છે.  

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૩/૪/૨૦૧૬ના પત્રથી સદર 

શાળાની કાયમી ન�ધણી કર�લ છે.  

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી, ખેડાના 

તા..૩૦/૬/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� નોલેજ 

હાઇસ્�ુલ –કપડવજં  �જ-ખેડાની માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા સદંતર બધં કરવા 

દરખાસ્ત કર�લ છે. 



D:\RAHUL\KAROBARI-ALL\2018-KAROBARI\07-09--2018-KAROBARI.doc 4 
 

      શાળા મડંળ તા.૨૪/૩/૨૦૧૮ના પત્રથી  �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ખેડાને મા.અને ઉ.મા.  િવભાગ બધં 

કરવા જણાવેલ છે.   

      �જ.િશ.અ.શ્રી ખેડાના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં

આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� 

તે શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં �હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.   

    

AFAT S|DF\S o ૩૮૩/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૩/૨૦૧૮ 

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુ કપડવજં  �જ-ખેડા, G/15/413 �ુન-

૨૦૧૫ની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા 

બાબત. 

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુ કપડવજં  �જ-ખેડા, G/15/413 �ુન-

૨૦૧૫ની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની 

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી ર��ુલ રા�શભાઈ ચૌહાણ – ટ્રસ્ટ� તથા 

જય �દલીપભાઈ ખગ્રામ, આચાયર્ અને �જ.િશ.અ.શ્રી 

પ્રિતિનિધશ્રી એસ. એમ. પારગી – E.I. હાજર રહ્યા 

હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

 નોન ગ્રાન્ટ�ડ નોલેજ હાઇસ્�ુલ તૈયબ�રુ 

�.ુકપડવજં �જ. ખેડાની કામચલાઉ મ�ુંર� �ુન-

૨૦૧૫ થી G/15/413 અતે્રની કચેર�ના 

તા.૨૯/૪/૨૦૧૫ થી આપેલ છે.  

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૩/૪/૨૦૧૬ના પત્રથી સદર 

શાળાની કાયમી ન�ધણી કર�લ છે.  

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી, ખેડાના 

તા..૩૦/૬/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� નોલેજ 

હાઇસ્�ુલ –કપડવજં  �જ-ખેડાની માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા સદંતર બધં કરવા 

દરખાસ્ત કર�લ છે. 

      શાળા મડંળ તા.૨૪/૩/૨૦૧૮ના પત્રથી  �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ખેડાને મા.અને ઉ.મા.  િવભાગ બધં 

કરવા જણાવેલ છે.   

      �જ.િશ.અ.શ્રી ખેડાના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં 
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શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે 

શાળામા ંિનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ િવદ્યાથ�ઓને 

થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમા ં

�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ 

ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.   

AFAT S|DF\S o ૩૮૪/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૪/૨૦૧૮ 

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુકપડવજં, �જ-ખેડા H/15/279 �ુન-

૨૦૧૫ની ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �ગે્ર� 

માધ્યમ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબત.    

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુકપડવજં, �જ-ખેડા H/15/279 �ુન-૨૦૧૫ની 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �ગે્ર� માધ્યમ 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

ર��ુલ રા�શભાઈ ચૌહાણ – ટ્રસ્ટ� તથા જય 

�દલીપભાઈ ખગ્રામ, આચાયર્ અને �જ.િશ.અ.શ્રી 

પ્રિતિનિધશ્રી એસ. એમ. પારગી – E.I. હાજર રહ્યા 

હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

 નોન ગ્રાન્ટ�ડ નોલેજ હાઇસ્�ુલ તૈયબ�રુ 

�.ુકપડવજં �જ. ખેડાની કામચલાઉ મ�ુંર� �ુન-

૨૦૧૫ થી H/15/279 અતે્રની કચેર�ના 

તા.૨૯/૪/૨૦૧૫ થી આપેલ છે.  

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૩/૪/૨૦૧૬ના પત્રથી સદર 

શાળાની કાયમી ન�ધણી કર�લ છે.  

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી, ખેડાના 

તા..૩૦/૬/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� નોલેજ 

હાઇસ્�ુલ – કપડવજં  �જ-ખેડાની માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા સદંતર બધં કરવા 

દરખાસ્ત કર�લ છે.  

       શાળા મડંળ તા.૨૪/૩/૨૦૧૮ના પત્રથી  �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ખેડાને મા.અને ઉ.મા.  િવભાગ બધં 

કરવા જણાવેલ છે.   

      �જ.િશ.અ.શ્રી ખેડાના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક િવજ્ઞાન પ્રવાહ  - �ગે્ર� માધ્યમ શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં 

શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે 

શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.  
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AFAT S|DF\S o ૩૮૫/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o૩૮૫/૨૦૧૮ 

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુ કપડવજં  �જ-ખેડા H/15/280 �ુન-

૨૦૧૫ની ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવજ્ઞાન પ્રવાહ, 

�જુરાતી માધ્યમ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબત. 

��ુ�ૃપા એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, ખેડા સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

હાઇસ્�ુલ �.ુ કપડવજં  �જ-ખેડા H/15/280 �ુન-

૨૦૧૫ની ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �જુરાતી 

માધ્યમ શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત 

કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી ર��ુલ રા�શભાઈ ચૌહાણ – ટ્રસ્ટ� તથા 

જય �દલીપભાઈ ખગ્રામ, આચાયર્ અને �જ.િશ.અ.શ્રી 

પ્રિતિનિધશ્રી એસ. એમ. પારગી – E.I. હાજર રહ્યા 

હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

 નોન ગ્રાન્ટ�ડ નોલેજ હાઇસ્�ુલ તૈયબ�રુ 

�.ુકપડવજં �જ. ખેડાની કામચલાઉ મ�ુંર� �ુન-

૨૦૧૫ થી H/15/280 અતે્રની કચેર�ના 

તા.૨૯/૪/૨૦૧૫ થી આપેલ છે.  

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૩/૪/૨૦૧૬ના પત્રથી સદર 

શાળાની કાયમી ન�ધણી કર�લ છે.  

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી, ખેડાના 

તા..૩૦/૬/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� નોલેજ 

હાઇસ્�ુલ –કપડવજં  �જ-ખેડાની માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા સદંતર બધં કરવા 

દરખાસ્ત કર�લ છે. 

      શાળા મડંળ તા.૨૪/૩/૨૦૧૮ના પત્રથી  �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ખેડાને મા.અને ઉ.મા. િવભાગ બધં 

કરવા જણાવેલ છે.   

      �જ.િશ.અ.શ્રી ખેડાના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 
�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 
માધ્યિમક િવજ્ઞાન પ્રવાહ – �જુરાતી માધ્યમ શાળાની 
ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં 
શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે 
શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 
િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 
વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 
શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.    

 AFAT S|DF\S o ૩૮૬/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૬/૨૦૧૮ 

ઘોડાલી ગામ િવકાસ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત 

આઇશ્રી ખો�ડયાર માધ્યિમક શાળા, �.ુધોડાલી �જ. 

ખેડા ઉ.મા.શાળા ધોરણ-૧૧ અને ૧૨નો એક એક 

નોન ગ્રાન્ટ�ડ વગર્ િવજ્ઞાન પ્રવાહનો વગર્ બધં કરવા 

ઘોડાલી ગામ િવકાસ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત 

આઇશ્રી ખો�ડયાર માધ્યિમક શાળા, �.ુધોડાલી �જ. 

ખેડા ઉ.મા.શાળા ધોરણ-૧૧ અને ૧૨નો એક એક નોન 

ગ્રાન્ટ�ડ વગર્ િવજ્ઞાન પ્રવાહનો વગર્ બધં કરવા અને 
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અને ઇન્ડ�ક્ષ નબંર-૦૫.૩૪૦ રદ કરવા બાબત. ઇન્ડ�ક્ષ નબંર ૦૫.૩૪૦ રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્ર�ખુશ્રી 

ભરતભાઈ �પાભાઈ ચૌહાણ અને �જ.િશ.અ.શ્રીના 

પ્રિતિનિધશ્રી એસ. એમ. પારગી હાજર રહ્યા હતા. 

તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

 આઇશ્રી ખો�ડયાર માધ્યિમક શાળા �.ુઘોડાલી 

તા.મહ�મદાવાદ �જ.ખેડાને ધોરણ-૧૧ િવજ્ઞાન-

�જુરાતી માધ્યમનો નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળાનો એક 

વગર્ �ુન-૨૦૧૬થી મ�ુંર હતો.   

 શાળા મડંળના તા.૭/૫/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ 

છે ક� �ુન-૨૦૧૬ની ધોરણ-૧૧નો એક વગર્ �ુન-

૨૦૧૬ થી મ�ુંર કર�લ હતો.  

 શાળા મડંળના તા.૭/૫/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ 

છે ક� �ુન-૨૦૧૬ની ધોરણ-૧૧નો એક વગર્ અને 

�ુન-૨૦૧૭મા ં ધોરણ-૧૧ની િવદ્યાથ� સખં્યા ન 

મળવાથી �ુન-૨૦૧૮ થી ધોરણ-૧૧/૧૨ િવજ્ઞાન 

પ્રવાહ �.ુમા. નોન ગ્રાન્ટ�ડ વગર્ બધં કરવા 

દરખાસ્ત કર�લ છે.  

 શાળા મડંળે તા.૨૯/૪/૨૦૧૮ના રોજ ઠરાવ કર�લ 

છે. 

    �જ.િશ.અ.શ્રી, ખેડાના તા.૨૪/૫/૨૦૧૮ના પત્રથી 

જણાવેલ છે ક� શાળા મડંળની ર�ુઆત ધ્યાને રાખી 

સદર શાળાનો ઉ.મા.િવભાગ નોન ગ્રાન્ટ�ડ ફાળવેલ 

ઇન્ડ�ક્ષ નબંર-૦૫.૩૪૦ (B) રદ કરવા તથા ઉ.મા. 

િવજ્ઞાન પ્રવાહના વગર્ બધં કરવા ભલામણ કર�લ છે.   

   �જ.િશ.અ.શ્રી ખેડાના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર ઉચ્ચતર માધ્યિમક ધો-૧૧-

૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ – �જુરાતી માધ્યમનો નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

વગ� બધં કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં 

શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે 

શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.    

AFAT S|DF\S o ૩૮૭/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૭/૨૦૧૮ 

અમીનાબા એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ �.ુચલા 

વાપી �જ.વલસાડ સચંા�લત �નુમેક્સ હા.સે.સ્�ુલ 

િવજ્ઞાનપ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ ઉ.મા શાળાની ન�ધણી 

અમીનાબા એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ �.ુચલા 

વાપી �જ.વલસાડ સચંા�લત �નુમેક્સ હા.સે.સ્�ુલ 

િવજ્ઞાનપ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ ઉ.મા શાળાની ન�ધણી 
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રદ કરવા બાબત. રદ કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ કરતા 

શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી અને �જ.િશ.અ.શ્રીના 

પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા.   

    અમીનાબા એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ 

�.ુચલા વાપી �જ.વલસાડ સચંા�લત �નુમેક્સ 

હા.સે.સ્�ુલ િવજ્ઞાનપ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ ઉ.મા 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબતની િવગતો 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડ મારફતે 

તા.૧૯/૬/૨૦૧૮ના પત્રક્રમાકં પ્રા-૧/૨૦૧૮-

૧૯/૬૯૬૩-૬૪ના સદંભર્પત્રથી ધો-૧૧નો વગર્ બધં 

કરવાની દરખાસ્ત આધારો સાથે મળેલ છે, �ની 

િવગતો નીચે �જુબ છે 

 બોડર્ની તા/.૩૦/૫/૨૦૧૧ અને ૧,૩,૪/૬/૨૦૧૧ની 

કારોબાર� સિમિતના ઠરાવક્રમાકં ૨૨૬/૨૦૧૧ 

અન્વયે બોડર્ના તા.૪/૬/૨૦૧૧ના સદંભર્ પત્રથી 

કામચલાઉ ધો-૧૧ િવજ્ઞાનપ્રવાહ �ગે્ર� 

માધ્યમની મ�ુંર� આપવામા ંઆવી હતી. 

 ઉમા શાળા ધો-૧૧ ગ્રાન્ટ િવનાની શાળા છે 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી વલસાડના 

તા.૨૦/૬/૨૦૧૧ના સદંભર્પત્રથી ધો-૧૧ની ગ્રાટં 

િવનાની િવજ્ઞાનપ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમની ન�ધણી 

�ગેના આધારો પ્રમા�ણત કરાવી ર�ુ કરતા ં

અતે્રની કચેર�ના તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૨ના 

સદંભર્પત્રથી ન�ધણી કરવામા ંઆવી હતી. 

 શાળા મડંળે તા.૧૨/૬/૨૦૧૮ના ઠરાવ ન.ં૨૫/૨થી 

�ુન-૨૦૧૮ ધો-૧૧ િવજ્ઞાનપ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ 

બધં કરવાનો ઠરાવ ર�ુ કર�લ છે. 

 શાળા મડંળના ઠરાવ અન્વયે �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ સદર શાળાના ધો-૧૧નો વગર્ 

બધં કરવાની દરખાસ્ત આધારો સાથે આગળની 

કાયર્વાહ� અથ� મોકલી આપેલ છે 

     શાળા મડંળે તેમના તા.૧૩/૬/૨૦૧૮ના પત્રથી 

જણાવ્યા અ�સુાર વષર્-૨૦૧૭મા ં ધો-૧૧મા ં માત્ર ૨૦ 

િવદ્યાથ� સખં્યા હતી ચા� ુવષ� િવદ્યાથ�ની સખં્યા માત્ર 

૦૭ હોવાથી વગર્ બધં કરવા ર�ુઆત કર�લ છે.  

    કારોબાર� સિમિતમા ં શાળા મડંળના પ્રિતિનિધ 

હાજર રહ્યા ન હતા. આથી આગામી કારોબાર�મા ંશાળા 

મડંળને �બ� બોલાવી િનણર્ય કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે 
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ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં   

AFAT S|DF\S o ૩૮૮/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૮/૨૦૧૮ 
જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 
જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં �ુન-
૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી 
રદ કરવા બાબત. (G/16/499) 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

(G/16/499) �ુન-૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

શીર�ષ�ુમાર એમ. છાસતીયા – આચાયર્ તથા 

�જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના પ્રિતિનિધશ્રી કાર�આ લાખાભાઈ 

હ�રાભાઈ – E.I.  �બ� હાજર રહ્યા હતા.  

 જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૨૦/૭/૨૦૧૬ ના પત્રથી 

G/16/499 સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ                  

�ુન.૨૦૧૬થી કામચલાઉ મ�ુંર� આપેલ છે. 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૮/૫/૨૦૧૭ના પત્રથી 

G/16/499 ની કાયમી ન�ધણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી આણદંના તા.૩/૭/૧૮ના 

પત્ર ક્રમાકં:માધ્યિમક શાળા બધં/૨૦૧૮/૩૮૨૮૮-

૯૦થી શાળાઓનો ભાડા કરાર રદ થવાના કારણે 

સદર શાળાની તમામ શાળાઓ ન�ધણી રદ કરવા 

બોડર્ને ભલામણ કર�લ છે.  

    શાળા સચંાલક મડંળે તા.૧૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ ઠરાવ 

ન:ં૨૩૮થી �ુન.૨૦૧૭થી ભાડા કરાર �ણૂર્ થતા શાળા 

શાળા બધં કરવાનો િનણર્ય કર� ઠરાવ કર�લ છે.  

    �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર માધ્યિમક ધો-૯ �જુરાતી 

માધ્યમની નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં

સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામા ં િનભાવવાનો 

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

સબંિંધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની 

રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની 

�ણ કરવી.       

AFAT S|DF\S o ૩૮૯/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૮૯/૨૦૧૮ 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં �ુન-

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 
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૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી 

રદ કરવા બાબત. (G/16/527) 

(G/16/527) �ુન-૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

શીર�ષ�ુમાર એમ. છાસતીયા – આચાયર્ તથા 

�જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના પ્રિતિનિધશ્રી કાર�આ લાખાભાઈ 

હ�રાભાઈ – E.I.  �બ� હાજર રહ્યા હતા.  

 જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૨૦/૭/૨૦૧૬ ના પત્રથી 

G/16/527 સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ                  

�ુન.૨૦૧૬થી કામચલાઉ મ�ુંર� આપેલ છે. 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૮/૫/૨૦૧૭ના પત્રથી 

G/16/527 ની કાયમી ન�ધણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી આણદંના તા.૩/૭/૧૮ના 

પત્ર ક્રમાકં:માધ્યિમક શાળા બધં/૨૦૧૮/૩૮૨૮૮-

૯૦થી શાળાઓનો ભાડા કરાર રદ થવાના કારણે 

સદર શાળાની તમામ શાળાઓ ન�ધણી રદ કરવા 

બોડર્ને ભલામણ કર�લ છે.  

    શાળા સચંાલક મડંળે તા.૧૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ ઠરાવ 

ન:ં૨૩૮થી �ુન.૨૦૧૭થી ભાડા કરાર �ણૂર્ થતા શાળા 

શાળા બધં કરવાનો િનણર્ય કર� ઠરાવ કર�લ છે.  

    �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર માધ્યિમક ધો-૯ �ગે્ર� 

માધ્યમની નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં

સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામા ં િનભાવવાનો 

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

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી. 

AFAT S|DF\S o ૩૯૦/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૦/૨૦૧૮ 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં �ુન-

૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા બાબત. (H/16/367) 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

(H/16/367) �ુન-૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત 

કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી શીર�ષ�ુમાર એમ. છાસતીયા – આચાયર્ 

તથા �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના પ્રિતિનિધશ્રી કાર�આ 

લાખાભાઈ હ�રાભાઈ – E.I.  �બ� હાજર રહ્યા હતા.  
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 જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૨૦/૭/૨૦૧૬ ના પત્રથી 

H/16/367 િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �ગે્ર� માધ્યમ                  

�ુન.૨૦૧૬થી કામચલાઉ મ�ુંર� આપેલ છે. 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૯/૫/૨૦૧૭ના પત્રથી 

H/16/367 ની કાયમી ન�ધણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી આણદંના તા.૩/૭/૧૮ના 

પત્ર ક્રમાકં:માધ્યિમક શાળા બધં/૨૦૧૮/૩૮૨૮૮-

૯૦થી શાળાઓનો ભાડા કરાર રદ થવાના કારણે 

સદર શાળાની તમામ શાળાઓ ન�ધણી રદ કરવા 

બોડર્ને ભલામણ કર�લ છે.  

    શાળા સચંાલક મડંળે તા.૧૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ 

ઠરાવ ન:ં૨૩૮થી �ુન.૨૦૧૭થી ભાડા કરાર �ણૂર્ થતા 

શાળા શાળા બધં કરવાનો િનણર્ય કર� ઠરાવ કર�લ છે.  

    �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક ધો-૧૧ િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �ગે્ર� માધ્યમની 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં

આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� 

તે શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.  

AFAT S|DF\S o ૩૯૧/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૧/૨૦૧૮ 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં �ુન-

૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા બાબત. (H/16/369) 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

(H/16/369) �ુન-૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત 

કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી શીર�ષ�ુમાર એમ. છાસતીયા – આચાયર્ 

તથા �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના પ્રિતિનિધશ્રી કાર�આ 

લાખાભાઈ હ�રાભાઈ – E.I.  �બ� હાજર રહ્યા હતા.  

 જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૨૦/૭/૨૦૧૬ ના પત્રથી 

H/16/369 સામાન્ય પ્રવાહ, �ગે્ર� માધ્યમ                  

�ુન.૨૦૧૬થી કામચલાઉ મ�ુંર� આપેલ છે. 
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 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૯/૫/૨૦૧૭ના પત્રથી 

H/16/369 ની કાયમી ન�ધણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી આણદંના તા.૩/૭/૧૮ના 

પત્ર ક્રમાકં:માધ્યિમક શાળા બધં/૨૦૧૮/૩૮૨૮૮-

૯૦થી શાળાઓનો ભાડા કરાર રદ થવાના કારણે 

સદર શાળાની તમામ શાળાઓ ન�ધણી રદ કરવા 

બોડર્ને ભલામણ કર�લ છે.  

    શાળા સચંાલક મડંળે તા.૧૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ 

ઠરાવ ન:ં૨૩૮થી �ુન.૨૦૧૭થી ભાડા કરાર �ણૂર્ થતા 

શાળા શાળા બધં કરવાનો િનણર્ય કર� ઠરાવ કર�લ છે.  

    �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક ધો-૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ, �ગે્ર� માધ્યમની 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં

આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� 

તે શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.   

AFAT S|DF\S o ૩૯૨/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૨/૨૦૧૮ 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં �ુન-

૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા બાબત. (H/16/368) 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

(H/16/368) �ુન-૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત 

કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી શીર�ષ�ુમાર એમ. છાસતીયા – આચાયર્ 

તથા �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના પ્રિતિનિધશ્રી કાર�આ 

લાખાભાઈ હ�રાભાઈ – E.I.  �બ� હાજર રહ્યા હતા.  

 જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૨૦/૭/૨૦૧૬ ના પત્રથી 

H/16/368 સામાન્ય પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમ                  

�ુન.૨૦૧૬થી કામચલાઉ મ�ુંર� આપેલ છે. 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૯/૫/૨૦૧૭ના પત્રથી 

H/16/368 ની કાયમી ન�ધણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી આણદંના તા.૩/૭/૧૮ના 

પત્ર ક્રમાકં:માધ્યિમક શાળા બધં/૨૦૧૮/૩૮૨૮૮-

૯૦થી શાળાઓનો ભાડા કરાર રદ થવાના કારણે 
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સદર શાળાની તમામ શાળાઓ ન�ધણી રદ કરવા 

બોડર્ને ભલામણ કર�લ છે.  

    શાળા સચંાલક મડંળે તા.૧૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ 

ઠરાવ ન:ં૨૩૮થી �ુન.૨૦૧૭થી ભાડા કરાર �ણૂર્ થતા 

શાળા શાળા બધં કરવાનો િનણર્ય કર� ઠરાવ કર�લ છે.  

    �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક ધો-૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ, �જુરાતી 

માધ્યમની શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે 

ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામા ં િનભાવવાનો 

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

સબંિંધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની 

રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની 

�ણ કરવી.  

AFAT S|DF\S o ૩૯૩/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૩/૨૦૧૮ 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં �ુન-

૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની 

ન�ધણી રદ કરવા બાબત. (H/16/366) 

જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 
જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 
(H/16/366) �ુન-૨૦૧૬થી ગ્રાન્ટ િવનાની ઉચ્ચતર 
માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત 
કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના 
પ્રિતિનિધશ્રી શીર�ષ�ુમાર એમ. છાસતીયા – આચાયર્ 
તથા �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના પ્રિતિનિધશ્રી કાર�આ 
લાખાભાઈ હ�રાભાઈ – E.I.  �બ� હાજર રહ્યા હતા.  
 જય જલારામ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત જય 

જલારામ સ્�ુલ, �.ુબોર�આવી, તા.�જ.આણદં 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૨૦/૭/૨૦૧૬ ના પત્રથી 

H/16/366 િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમ                  

�ુન.૨૦૧૬થી કામચલાઉ મ�ુંર� આપેલ છે. 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૧૯/૫/૨૦૧૭ના પત્રથી 

H/16/366 ની કાયમી ન�ધણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી આણદંના તા.૩/૭/૧૮ના 

પત્ર ક્રમાકં:માધ્યિમક શાળા બધં/૨૦૧૮/૩૮૨૮૮-

૯૦થી શાળાઓનો ભાડા કરાર રદ થવાના કારણે 

સદર શાળાની તમામ શાળાઓ ન�ધણી રદ કરવા 

બોડર્ને ભલામણ કર�લ છે.  

    શાળા સચંાલક મડંળે તા.૧૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ 

ઠરાવ ન:ં૨૩૮થી �ુન.૨૦૧૭થી ભાડા કરાર �ણૂર્ થતા 

શાળા શાળા બધં કરવાનો િનણર્ય કર� ઠરાવ કર�લ છે.  
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    �જ.િશ.અ.શ્રી આણદંના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક ધો-૧૧ િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમની 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં

આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� 

તે શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.   

AFAT S|DF\S o ૩૯૪/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૪/૨૦૧૮ 

શ્રી આ�દવાસી િવકાસ મ�હલા મડંળ-ગાડ�યા 

સચંા�લત સરસ્વતી માધ્યિમક શાળા �.ુગાડ�યા 

તા.સતંરામ�રુ �જ.મ�હસાગર ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી 

રદ કરવા બાબત. 

શ્રી આ�દવાસી િવકાસ મ�હલા મડંળ-ગાડ�યા સચંા�લત 

સરસ્વતી માધ્યિમક શાળા �.ુગાડ�યા તા.સતંરામ�રુ 

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

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી કલાસવા શારદાબેન ગગં�ભાઈ – પ્ર�ખુ 

(મ.િશક્ષક) તથા �જ.િશ.અશ્રી વાય. એચ. પટ�લ અને  

એસ. �. કાકા – િસ. ક્લાકર્  હાજર રહ્યા હતા.  

 �જ.િશ.અ.શ્રી- મ�હસાગરનો તા.૪/૮/૨૦૧૮નો 

પત્ર માધ્યિમક/૨૦૧૮/૪૨૯૪/૯૫ બાબતે જણાવવા�ુ ં

ક�, શ્રી આ�દવાસી િવકાસ મ�હલા મડંળ-ગાડ�યા 

સચંા�લત શ્રી સરસ્વતી માધ્યિમક શાળા �.ુગાડ�યા, 

તા.સતંરામ�રુ �જ.મ�હસાગર શાળાની 

અિનયિમતતાઓ બાબતે �જ.િશ.અ.શ્રીએ 

તા.૮/૨/૨૦૧૮ના રોજ �બ� �નુાવણી રાખેલ હતી 

શાળાની ત્રણ ત્રણ વારની આક�સ્મક સ્થળ તપાસમા ં

નીચે �જુબના તારણો નીકળે છે. 

(૧) શાળામા ં ન�ધાયેલ િવદ્યાથ�ઓ કરતા તેઓની 

ગેરહાજર��ુ ં પ્રમાણ વધાર� જોવા મળે છે શાળા 

દ્વારા ગેરહાજર િવદ્યાથ�ઓની હાજર�પત્રકમા ંખોટ� 

ર�તે હાજર� �રુાવામા ંઆવતી હોવા�ુ ંજણાય છે. 

(૨) શાળાને આઇ.સી.ટ�. યોજના હ�ઠળ �ુલ ૧૧ 

કોમ્પ્�ટુર સરકારશ્રી દ્વારા ફાળવવામા ં આવે છે 

�નો િવદ્યાથ�ઓના શૈક્ષ�ણક હ�� ુ માટ� કોઇજ 

ઉપયોગ થતો હોય તેમ જણા� ુનથી. 

(૩) શાળા�ુ ં માચર્-૨૦૧૮�ુ ં એસ.એસ.સી ધો-૧૦ 

પ�રણામ ૦૦% આવેલ છે. 

(૪) શાળામા ં�રુતી ભૌિતક �િુવધાઓનો અભાવ છે. 

(૫) શાળાના િવદ્યાથ�ઓના નામ િનયિમત ર�તે 
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જનરલ ર�સ્ટરમા ંન�ધવામા ંઆવતા નથી. 

(૬) શાળામા ંિશક્ષણ કાયર્ �ગેની દ� િનક ન�ધપોથીઓ 

િનભાવવામા ંઆવતી નથી. 

(૭) શાળા િનયિમત ર�તે સી.એ.ઓ�ડટ, ડ�ઇઓ 

ઓ�ડટ ક� ખાતાક�ય ઓ�ડટ પણ કરાવતી નથી. 

     વ�મુા ં આ શાળાના િશ�ક્ષકા શ્રીમતી ક�લાશબેન 

એ પ્ર�પિત દ્વારા સતંરામ�રુ પોલીસ સ્ટ�શને શાળાના 

ઇન્ચા� આચાયર્શ્રી �ુ�ંભાઇ નાનાભાઇ બાર�આ સામે 

�તીય સતામણી બાબતે ફર�યાદ કર�લ � 

�.ુર.ન.ં૦૨/૨૦૧૬ IPC 354(1)A (I) બી. થી ન�ધી શ્રી 

�ુ�ંભાઇ નાનાભાઇ બાર�આને તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૬ના 

રોજ અટક કર� તેઓ સબ �લ ગોધરામા ં હોવાની 

�ણ પો.સ.ઇ.શ્રી સતંરામ�રુના તા.૦૨/૦૨/૨૦૧૬ના 

પત્રથી ખાતાક�ય પગલા ં લેવા આ કચેર�ને 

જણાવવામા ંઆવેલ હ�.ુ 

    આરોપી બાર�આ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સસં્થાના 

કમર્ચાર� હોય તેઓની સામે ખાતાક�ય કાયર્વાહ� કરવા 

આ કચેર�ના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૬ના પત્રથી આરોપીના 

નોકર� દાતા શાળા સચંાલક મડંળને શ્રી બાર�આ સામે 

�જુરાત માધ્યિમક િશક્ષણ િવિનયમ ૧૯૭૪ અને 

માધ્યિમક િશક્ષણ ધારો ૧૯૭૨ની જોગવાઇ કર� શ્રી 

બાર�આ સામે કોઇ પણ પ્રકારની કાયર્વાહ� કર�લ 

નહતી આ બાબતે કોઇ પ્રત્�તુર પણ આ કચેર�ને 

પાઠવેલ ન હતો �થી આ બાબતે તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૬ના 

રોજ આ કચેર�મા ં �નુાવણી રાખવામા ં આવેલ �મા ં

શાળા મડંળના કોઇ પ્રિતિનધી હાજર રહ્યા ન હતા. 

    ફ�રયાદ� ક�લાશબેન �બાલાલ પ્ર�પિત દ્વારા 

નામ.હાઇકોટર્મા ં SCA No.7334/2016 દાખલ કરવામા ં

આવે �ની પ્રથમ �નુાવણી તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ 

હતી આ �નુાવણીમા ં પણ શાળા મડંળના કોઇ 

પ્રિતિનધી હાજર રહયા ન હતા �ની ગભંીર ન�ધ 

નામ.હાઇકોટ� લીધેલ આમ અતે્રની કચેર�ના આદ�શ�ુ ં

તેમજ નામ.હાઇકોટર્ના આદ�શ�ુ ં પણ શાળા મડંળે 

પાલન કર�લ ન હ� ુ 

     આમ શાળાની ત્રણ ત્રણ વખતની આક�સ્મક 

તપાસો દરમ્યાન ધ્યાન પર આવેલ ઉપરોક્ત 

અિનયિમતતાઓ/�તીય સતામણી �વા ગભંીર પ્ર�ો 

ઉભા કરવા અને તેના થક� �ક્રિમનલ ક�સ/ કોટર્  મેટર 



D:\RAHUL\KAROBARI-ALL\2018-KAROBARI\07-09--2018-KAROBARI.doc 16 
 

ઉભી કરવી તેમજ કચેર�ના આદ�શોનો અમલ ન કરવા 

�વી બાબતોને ધ્યાને લેતા આ શાળા ચા� ુ રાખી 

શકાય નહ�.    

    �જ.િશ.અ.શ્રી મહ�સાગરના અ�ભપ્રાય �જુબ અને 

�બ� �નુાવણીના �તે સદર ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં

આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� 

તે શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.   

AFAT S|DF\S o ૩૯૫/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૫/૨૦૧૮ 

એકલવ્ય એ��કુ્શન ટ્રસ્ટ, પાટણ સચંા�લત એકલવ્ય 

સ્�ુલ ઓફ સાયન્સ, તા.રાધન�રુ, �જ.પાટણની ગ્રાન્ટ 

િવનાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ 

કરવા બાબત. 

એકલવ્ય એ��કુ્શન ટ્રસ્ટ, પાટણ સચંા�લત એકલવ્ય 

સ્�ુલ ઓફ સાયન્સ, તા.રાધન�રુ, �જ.પાટણની ગ્રાન્ટ 

િવનાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ 

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા 

મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી અને �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી 

હાજર રહ્યા ન હતા.  

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી પાટણના 

તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાકં ક-૪/૬૫૬૦૧-૬૦૬ 

નોન-ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા એકલવ્ય સ્�લૂ 

ઓફ સાયન્સ તા.રાધન�રુ �જ.પાટણે તેમની શાળા 

�ૂન-૨૦૧૮ થી ખાતાના કોઇપણ પ્રકારની �વૂર્ મ�ૂંર� 

િસવાય બધં કર�લ છે. તથા િવદ્યાથ�ઓના એલ.સી 

તથા �ણુપત્રકો પણ આપવામા ંઆવેલ નથી. � અિત 

ગભંીર બાબત છે. અને િવદ્યાથ�ની ભાિવ કાર�કદ� 

સાથે ચેડા કયાર્ સમાન છે. 

�.ુમા..અને ઉ.મા.િશ. અિધિનયમ:-૧૯૭૨ના પ્રકરણ-

૭ની કલમ-૭૭ �જુબ કોઇપણ સચંાલકશ્રી શૈક્ષ�ણક 

વષર્ દરમ્યાન કોઇપણ સમયે અને � તાર�ખથી શાળા 

બધં કરવા ધા�ુર્ હોય તે તાર�ખથી ઓછામા ંઓછા (૬) 

મ�હના અગાઉ તેમ કરવાના પોતાના ઇરાદાની બોડર્ને 

લે�ખત નોટ�સ આપ્યા િવના તે શાળા બધં કર� શક� 

નહ�. તેવી જોગવાઇ હોવા છતા ંશાળા સચંાલક� સદર 

જોગવાઇ�ુ ંઉલધંન કર�લ છે �થી � તે િવદ્યાથ�ઓને 

તે�ુ ંએલ.સી તથા �ણુપત્રક  સમયમયાર્દામા ંઆપી 

શકાય અને િવદ્યાથ�ઓની ભાવી શૈક્ષ�ણક  કાર�કદ�ને 

ધ્યાનમા ંરાખી સદર સસં્થા�ુ ંશૈક્ષ�ણક ર�કડર્ જપ્ત કર� 
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શાળા સચંાલક સામે પોલીસ ફર�યાદ ન�ધાવવા અને 

�તે િવદ્યાથ�ઓને પોતાના દસ્તાવેજ તેમની �બ� 

આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

    શાળા સચંાલક મડંળે તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી 

િવદ્યાથ� ન મળતા શાળા બધં કરવા િનણર્ય લીધેલ છે. 

    કારોબાર� સિમિતમા ં શાળા મડંળના પ્રિતિનિધ 

હાજર રહ્યા ન હતા. આથી આગામી કારોબાર�મા ંશાળા 

મડંળને �બ� બોલાવી િનણર્ય કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે 

ઠરાવવમા ંઆવ્�ુ.ં   

AFAT S|DF\S o ૩૯૬/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૬/૨૦૧૮ 

�જુરાત �ક્રિ�યન સિવ�સ સોસાયટ� સચંા�લત 

આઇ.પી.મીશન ગલ્સર્ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) �ગુલીસરા 

�જ.�રુતની માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબત. 

�જુરાત �ક્રિ�યન સિવ�સ સોસાયટ� સચંા�લત 

આઇ.પી.મીશન ગલ્સર્ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) �ગુલીસરા 

�જ.�રુતની માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી �. 

ડ�. કલાસવા – આચાયર્ અને શ્રી ક�. એમ. �ક્રશ્ટ� – 

િન�તૃ આચાયર્  તથા �જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી સી. 

એચ. વસાવા – ADI હાજર રહ્યા હતા.  

    �જુરાત �ક્રિ�યન સિવ�સ સોસાયટ� સચંા�લત 

આઇ.પી.મીશન ગલ્સર્ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) �ગુલીસરા 

�જ.�રુતની માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબતે �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુતના તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી 

જણાવેલ છે ક� કચેર�ના તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮ના પત્રથી 

વગર્ ઘટાડો થતા જણાવેલ આદ�શથી �ુન-૨૦૧૮ ધો-

૧૦નો એક છેલ્લો વગર્ બધં થતા શાળામા ંમાધ્યિમક 

િવભાગમા ં એકપણ વગર્ ન રહ�તા શાળાએ તેમની 

માધ્યિમક િવભાગનો ઇન્ડ�ક્ષ નબંર ૬૮.૦૧૯ રદ કરવા 

દરખાસ્ત આ કચેર�એ ર�ુ કર�લ છે � સામેલ છે � 

અન્વયે િનયમો�સુારની કાયર્વાહ� કરવા જણાવેલ.     

     શાળા મડંળે માધ્યિમક િવભાગની ન�ધણી રદ 

કરવા �ગેનો ઠરાવ કર�લ છે તેજ પ્રમાણે ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબતે તેમના 

તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૭ના પત્રથી વગર્ ઘટાડો થતા  

જણાવેલ આદ�શથી �ુન-૨૦૧૭થી ધો-૧૨નો એક 

છેલ્લો વગર્ બધં થતા શાળામા ંસામાન્ય પ્રવાહ સ�ંણૂર્ 

બધં થતા શાળામા ં ઉચ્ચતર માધ્યિમક એકપણ વગર્ 

ન રહ�તા શાળાએ તેમની ઉચ્ચતર માધ્યિમક 
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િવભાગનો ઇન્ડ�ક્ષ નબંર ૧૮.૦૪૨ રદ કરવા દરખાસ્ત 

આ કચેર�ને ર�ુ કર�લ. � અન્વયે િનયમો�સુારની 

કાયર્વાહ� કરવા જણાવેલ શાળા મડંળે ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક િવભાગનો ન�ધણી રદ કરવા ઠરાવ કર�લ 

છે.   

     �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રીની ઉક્ત િવગતોને ધ્યાને 

લઇ આઇ.પી.મીશન ગલ્સર્ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) 

�ગુલીસરા �રુતની માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળા સામાન્ય પ્રવાહની ન�ધણી રદ કર�એ 

તેમજ બોડર્ દ્વારા ફાળવેલ ધો-૧૦નો ઇન્ડ�ક્ષ નબંર 

૬૮.૦૧૯ અને ધો-૧૨નો ઈન્ડ�ક્ષ નબંર ૧૮.૦૪૨ રદ 

કરવા ભલામણ કર�લ છે.  

    �જ.િશ.અ.શ્રી �રુતના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક તથા 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ંઅને 

ધો-૧૦નો ઇન્ડ�ક્ષ નબંર ૬૮.૦૧૯ અને ધો-૧૨નો 

ઈન્ડ�ક્ષ નબંર ૧૮.૦૪૨ રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે 

ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામા ં િનભાવવાનો 

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

સબંિંધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની 

રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની 

�ણ કરવી.  

AFAT S|DF\S o ૩૯૭/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૭/૨૦૧૮ 

�જુરાત �ક્રિ�યન સિવ�સ સોસાયટ� સચંા�લત 

આઇ.પી.મીશન બોઇઝ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) �ગુલીસરા 

�જ.�રુતની  ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ 

કરવા બાબત. 

�જુરાત �ક્રિ�યન સિવ�સ સોસાયટ� સચંા�લત 
આઇ.પી.મીશન બોઇઝ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) �ગુલીસરા 
�જ.�રુતની  ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ 
કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા 
મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી �. ડ�. કલાસવા – આચાયર્ અને 
શ્રી ક�. એમ. �ક્રશ્ટ� – િન�તૃ આચાયર્  તથા 
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી સી. એચ. વસાવા – ADI 
હાજર રહ્યા હતા.  
    �જુરાત �ક્રિ�યન સિવ�સ સોસાયટ� સચંા�લત 

આઇ.પી.મીશન બોઇઝ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) �ગુલીસરા 

�જ.�રુતની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ 

કરવા બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુતના 

તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� કચેર�ના 

તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રથી વગર્ ઘટાડો થતા 

જણાવેલ આદ�શથી �ુન-૨૦૧૮ ધો-૧૨નો એક છેલ્લો 
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વગર્ બધં થતા શાળામા ં સામાન્યપ્રવાહ સ�ંણૂર્ બધં 

થતા શાળામા ં ઉચ્ચતર માધ્યિમક એકપણ વગર્ ન 

રહ�તા શાળાએ તેમની ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગનો 

ઇન્ડ�ક્ષ નબંર ૧૮.૦૩૪ રદ કરવા દરખાસ્ત આ 

કચેર�એ ર�ુ કર�લ છે � સામેલ છે � અન્વયે 

િનયમો�સુારની કાયર્વાહ� કરવા જણાવેલ 

    શાળા મડંળે ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગની 

ન�ધણી રદ કરવા �ગેનો ઠરાવ કર�લ છે �ની નકલ 

સામેલ છે.  

     �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રીની ઉક્ત િવગતોને ધ્યાને 

લઇ આઇ.પી.મીશન બોઇઝ હાઇસ્�ુલ (ગ્રાન્ટ�ડ) 

�ગુલીસરા �રુતની ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા 

સામાન્યપ્રવાહની ન�ધણી રદ કર�એ તેમજ બોડર્ દ્વારા 

ફાળવેલ ધો-૧૨નો ઈન્ડ�ક્ષ નબંર ૧૮.૦૩૪ રદ કરવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

     �જ.િશ.અ.શ્રી �રુતના અ�ભપ્રાય �જુબ અને �બ� 

�નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં અને ધો-

૧૨નો ઈન્ડ�ક્ષ નબંર ૧૮.૦૪૨ રદ કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે 

ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે શાળામા ં િનભાવવાનો 

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

સબંિંધત શાળા દ્વારા વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની 

રહ�શે. તેમજ અન્ય શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની 

�ણ કરવી. 

AFAT S|DF\S o ૩૯૮/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૮/૨૦૧૮ 

મોટા પાચં દ�વડા ક�ળવણી મડંળ સચંા�લત માધ્યિમક 

શાળા �.ુમોટા પાચંદ�વડા તા.કાલાવડ 

�જ.�મનગરની ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા 

બાબત. 

મોટા પાચં દ�વડા ક�ળવણી મડંળ સચંા�લત માધ્યિમક 

શાળા �.ુમોટા પાચંદ�વડા તા.કાલાવડ �જ.�મનગરની 

ગ્રાન્ટ�ડ શાળની ન�ધણી રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી ડ�. 

વી. રાણીપા – આચાયર્ અને �જ.િશ.અ.શ્રી ડ�. એન. 

પરમાર – AEI હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� 

સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

   મોટા પાચં દ�વડા ક�ળવણી મડંળ સચંા�લત 

માધ્યિમક શાળા �.ુમોટા પાચંદ�વડા તા.કાલાવડ 

�જ.�મનગરની ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ કરવા 

બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �મનગરના 

તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� માધ્યિમક 
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શાળા મોટા પાચં દ�વડા તા.કાલાવડ �જ.�મનગરની 

શાળા બધં કરવા �ગેની દરખાસ્ત અતે્રની કચેર� દ્વારા 

તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૬ના પત્રથી મોકલાવેલ હતી �મા ં

બોડર્ના તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ના પત્રથી અતે્રથી સદર 

શાળાની �નુવણી તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ રાખવામા ં

આવેલ હતી �નો િનણર્ય બોડર્ના તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૮ના 

પત્રથી શાળા ચા� ુરાખવા જણાવેલ છે પરં� ુસદર� ુ

ચા� ુ રાખવાનો બોડર્નો િનણર્ય તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૬થી 

કરવામા ંઆવેલ હોઇ સદર� ુશાળા આજ�દન �ધુી શ� 

થયેલ ન હોઇ તેમજ ઘણો લાબંો સમય વીતી ગયેલ 

હોઇ શાળાના કમર્ચાર�ઓ � તે સમયે ફાજલ કર� આ 

�જલ્લાની અન્ય ગ્રાન્ટ�ડ શાળામા ંસમાવી લીધેલ હોઇ 

તો સદર�ુ શાળા બધં કરવા ભલામણ કર�લ છે. 

     �જ.િશ.અ.શ્રી �મનગરના અ�ભપ્રાય �જુબ અને 

�બ� �નુાવણીના �તે સદર ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં

આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� 

તે શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી.   

AFAT S|DF\S o ૩૯૯/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૩૯૯/૨૦૧૮ 

સવ�દય ક�ળવણી મડંળ સચંા�લત પી.એમ.બી.� 

હાઇસ્�ુલ �.ુબાગંા તા.કાલાવડ �જ. �મનગરની 

ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા બાબત. 

સવ�દય ક�ળવણી મડંળ સચંા�લત પી.એમ.બી.� 

હાઇસ્�ુલ �.ુબાગંા તા.કાલાવડ �જ. �મનગરની 

ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવાની 

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી મન�ખુભાઈ �ુદંાણીયા – આચાયર્ તથા 

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી ડ�. એન. પરમાર – AEI 

હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

     �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �મનગરના 

તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી શાળાની બધં કરવા 

બાબતની દરખાસ્ત મોકલી આપેલ છે તેમા ંજણાવેલ 

છે ક� સદર શાળામા ંજણાવ્યા �જુબ શાળા ખાતે ધો-૯ 

તથા ધો-૧૦ની િવદ્યાથ� સખં્યા “�નુ્ય” છે સવ�દય 

ક�ળવણી મડંળ શાળા બધં કરવા ઠરાવ કર�લ છે 

દરખાસ્તને ધ્યાને લઇ અતે્રની કચેર� દ્વારા 

તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ શાળા બધં કરવાની 

�નુાવણી રાખવામા ંઆવેલ હતી 
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    ઉક્ત શાળામા ંિવદ્યાથ� સખં્યા ન હોવાને કારણે તે 
શાળાના િશક્ષકોને અન્ય જગ્યાએ ફાજલ કર�ને 
�કુવામા ં આવેલ છે ઉક્ત તમામ બાબતોને ધ્યાને 
લેતા સદર શાળા બધં કરવાનો અ�ભપ્રાય થાય છે. 
    �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની ઉક્ત િવગતોને ધ્યાને 

લઇ સદર માધ્યિમક ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની ન�ધણી રદ 

કર�એ તેમજ બોડર્ દ્વારા ફાળવવામા ં આવેલ ઇન્ડ�ક્ષ 

નબંર ૫૬.૦૯૭ રદ કરવા ભલામણ કર�લ છે.  

    �જ.િશ.અ.શ્રી �મનગરના અ�ભપ્રાય �જુબ અને 

�બ� �નુાવણીના �તે સદર ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં અને ઈન્ડ�ક્ષ નબંર 

૫૬.૦૯૭ રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં 

શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે 

શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી. 

AFAT S|DF\S o ૪૦૦/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૦/૨૦૧૮ 

શ્રી સગંમ મ�હલા સઘં, ઘોઘા, ભાવનગર સચંા�લત 

નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી દ�વ સસં્�ૃિત િવદ્યાલય, એફ/૬, 

યોગે�ર મ�ંદર, �વાપર�  રોડ, ખે�તૂ વાસ, 

ભાવનગર �ૂન-૨૦૦૭ થી ધોરણ-૮, �જુરાતી 

માધ્યમની તા.૧૯/૦૩/૨૦૦૮ થી ન�ધણી કરાવી 

લેવાનો પત્ર રદ કરવા તથા �ૂન-૨૦૧૦ થી ફાળવેલ 

ધો-૧૦ નો ઈન્ડ�ક્ષ નબંર ૬૨.૩૮૫ �જુરાતી 

માધ્યમનો રદ કરવા બાબત.  

શ્રી સગંમ મ�હલા સઘં, ઘોઘા, ભાવનગર સચંા�લત 

નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી દ�વ સસં્�ૃિત િવદ્યાલય, એફ/૬, 

યોગે�ર મ�ંદર, �વાપર�  રોડ, ખે�ૂત વાસ, ભાવનગર 

�ૂન-૨૦૦૭ થી ધોરણ-૮, �જુરાતી માધ્યમની 

તા.૧૯/૦૩/૨૦૦૮ થી ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર રદ 

કરવા તથા �ૂન-૨૦૧૦ થી ફાળવેલ ધો-૧૦ નો ઈન્ડ�ક્ષ 

નબંર ૬૨.૩૮૫ �જુરાતી માધ્યમનો રદ કરવાની 

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી ધી�ભાઈ ડ�. કઠોડ�યા – સચંાલક તથા 

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી આર. ક�. પડં�ા – AEI 

હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

    શ્રી સગંમ મ�હલા સઘં, ઘોઘા, ભાવનગર 

સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી દ�વ સસં્�ૃિત 

િવદ્યાલય, એફ/૬, યોગે�ર મ�ંદર, �વાપર�  રોડ, 

ખે�તૂ વાસ, ભાવનગર �ૂન-૨૦૦૭ થી ધોરણ-૮, 

�જુરાતી માધ્યમની તા.૧૯/૦૩/૨૦૦૮ થી ન�ધણી 

કરવામા ંઆવેલ હતી. ત્યારબાદ �ૂન-૨૦૧૦ મા ં ધો-

૧૦ ની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવેલ હતી. �નો ઈન્ડ�ક્ષ 

નબંર ૬૨.૩૮૫ ફાળવેલ હતો.  

   શાળા મડંળે તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૬ થી કર�લ ઠરાવ 
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અન્વયે શ્રી સગંમ મ�હલા સઘં, ઘોઘા, ભાવનગર 

સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી દ�વ સસં્�ૃિત 

િવદ્યાલય, એફ/૬, યોગે�ર મ�ંદર, �વાપર�  રોડ, 

ખે�તૂ વાસ, ભાવનગરની શાળામા ં િવદ્યાથ� સખં્યા ન 

હોવાના કારણે શાળા બધં કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ન�� 

કરવામા ંઆવેલ.   

   �જ.િશ.અ.શ્રી ભાવનગરના અ�ભપ્રાય �જુબ અને 

�બ� �નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક 

શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં અને ઈન્ડ�ક્ષ નબંર 

૬૨.૩૮૫ રદ કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં આવ્�ુ.ં 

શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� તે 

શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી. 

AFAT S|DF\S o ૪૦૧/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૧/૨૦૧૮ 

શ્રી િસદ્ધકે્ષત્ર એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, �.ુપો.તા.પા�લતાણા, 

�જ.ભાવનગર સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી 

ઉ�મચદં છગનલાલ ગાધંી ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળા, �.ુપો.તા.પા�લતાણા, �જ.ભાવનગર �ૂન-

૨૦૦૯ થી ધોરણ-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ, �જુરાતી 

માધ્યમની ન�ધણી રદ કરવા તથા �ૂન-૨૦૧૦ થી 

�બનઅ�દુાિનત ધો-૧૨ નો પ્રથમ ક્રિમક વગર્નો 

ફાળવેલ ઈન્ડ�ક્ષ નબંર 12.164(G) રદ કરવા બાબત. 

શ્રી િસદ્ધકે્ષત્ર એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, �.ુપો.તા.પા�લતાણા, 

�જ.ભાવનગર સચંા�લત નોન નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી 

ઉ�મચદં છગનલાલ ગાધંી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા, 

�.ુપો.તા.પા�લતાણા, �જ.ભાવનગર �ૂન-૨૦૦૯ થી 

ધોરણ-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમની 

ન�ધણી રદ કરવા તથા �ૂન-૨૦૧૦ થી 

�બનઅ�દુાિનત ધો-૧૨ નો પ્રથમ ક્રિમક વગર્નો 

ફાળવેલ ઈન્ડ�ક્ષ નબંર 12.164(G) રદ કરવાની બાબત 

કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી ઘનશ્યામિસ�હ રાઠોડ – ટ્રસ્ટ� અને 

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી આર. ક�. પડં�ા - AEI 

હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.   

   શ્રી િસદ્ધકે્ષત્ર એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, �.ુપો.તા.પા�લતાણા, 

�જ.ભાવનગર સચંા�લત નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી 

ઉ�મચદં છગનલાલ ગાધંી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા, 

�.ુપો.તા.પા�લતાણા, �જ.ભાવનગર �ૂન-૨૦૦૯ થી 

ધોરણ-૧૧, સામાન્ય પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમની 

કાયમી ધોરણે કર�લ ન�ધણી રદ કરવા તથા �ૂન-

૨૦૧૦ થી �બનઅ�દુાિનત ધો-૧૨ નો પ્રથમ ક્રિમક 

વગર્નો ફાળવેલ ઈન્ડ�ક્ષ નબંર 12.164(G) રદ કરવા 

બાબતની દરખાસ્ત �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી, 

ભાવનગરના પત્ર ક્રમાકં: માધ્ય/ક-૧/૨૦૧૮/૨૫૫૬-
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૫૭/૪૩૪૬, તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ના પત્રથી શ્રી 

ઉ�મચદં છગનલાલ ગાધંી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા 

(સામાન્ય પ્રવાહ - �જુરાતી માધ્યમ), 

�.ુપો.તા.પા�લતાણા, �જ.ભાવનગરની શાળા બધં 

કરવાની અને �બનઅ�દુાિનત ઉ.મા. શાળાને ન�ધણી 

�ૂન-૨૦૧૫-૧૬ થી રદ કરવા શાળા મડંળના ઠરાવ 

સહ દરખાસ્ત ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
 
     શાળા મડંળે તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૬ થી ઠરાવ કર�લ છે 

ક� શ્રી િસદ્ધકે્ષત્ર એ��કુ�શન સોસાયટ� સચંા�લત શ્રી 

ચ.મો.િવદ્યાલય, �.ુપો.તા.પા�લતાણામા ં ૧૯૫૯ થી 

ગ્રાન્ટ�ડ છે અમારા ટ્રસ્ટ દ્વારા �ુન-૨૦૦૯ થી શ્રી 

ઉ�મચદં છગનલાલ ગાધંી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા 

(નોન ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ) શ� કર�લ છે � �ુન-

૨૦૧૫/૧૬ થી બધં કરવા જણાવવામા ંઆવે છે નોન 

ગ્રાન્ટ�ડ શાળા રદ કરવા�ુ ંકારણ શાળા મડંળને સળંગ 

એકમ �તગર્ત ઉચ્ચતર માધ્યિમક ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ 

મળેલ છે. તો સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળા શ્રી ઉ�મચદં 

છગનલાલ ગાધંી (ઉ.મા) શાળા બધં કરવા ઠરાવ 

કર�લ છે.      

     સદર ઠરાવ અન્વયે ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા શ્રી 

ઉ�મચદં છગનલાલ ગાધંી (ઉ.મા) બધં કરવા તથા 

ધોરણ-૧૨નો ઇન્ડ�ક્ષ નબંર- ૧૨.૧૬૪(�) રદ કરવા     

ભલામણ કર�લ છે.  

      �જ.િશ.અ.શ્રી ભાવનગરના અ�ભપ્રાય �જુબ અને 

�બ� �નુાવણીના �તે સદર નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાની ન�ધણી રદ કરવા�ુ ં અને ઈન્ડ�ક્ષ 

નબંર ૧૨૧૬૪(�) રદ કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ં

આવ્�ુ.ં શાળાનો ર�કડર્ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� િનયત કર� 

તે શાળામા ં િનભાવવાનો રહ�શે અને તેની �ણ 

િવદ્યાથ�ઓને થાય તે માટ� સબંિંધત શાળા દ્વારા 

વતર્માનપત્રમા ં�હ�રાત કરવાની રહ�શે. તેમજ અન્ય 

શાળાઓને પણ ઉક્ત િવગતની �ણ કરવી. 

AFAT S|DF\S o ૪૦૨/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૨/૨૦૧૮ 

સાધના એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત 

એપ્સીલોન સ્�ુલ �જ.રાજકોટની �ૂન-૨૦૧૮ ની નોન 

ગ્રાન્ટ�ડ બે માધ્યિમક અને બે ઉ.મા શાળાની 

કામચલાઉ મ�ૂંર� રદ કરવા બાબત.  

સાધના એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત 

એપ્સીલોન સ્�ુલ �જ.રાજકોટની �ૂન-૨૦૧૮ ની નોન 

ગ્રાન્ટ�ડ બે માધ્યિમક અને બે ઉ.મા શાળાની 

કામચલાઉ મ�ૂંર� રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 
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સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

�ુશલભાઈ �રુ�શભાઈ �ડુાસમા – પ્ર�ખુ, �રુ�શભાઈ 

છગનભાઈ �ડુાસમા – મેનેજર અને �જ.િશ.અ.શ્રી 

રાજકોટના પ્રિતિનિધશ્રી એમ. એમ. ખોખાણી – ADI 

હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા. 

     સાધના એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ 
સચંા�લત એપ્સીલોન સ્�ુલ �જ.રાજકોટની �ૂન-૨૦૧૮ 
ની નોન ગ્રાન્ટ�ડ બે માધ્યિમક અને બે ઉ.મા શાળાની 
કામચલાઉ મ�ૂંર� રદ કરવા બાબત નીચે �જુબ છે. 
     શાળા મડંળને કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાકં: 

૩૩૦/૨૦૧૮ અન્વયે ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની 

ન�ધણી કરાવી લેવાનો પત્ર ક્રમાકં: ૪૮૪૩/૪૪ થી 

મોકલેલ.  

    માન.સભ્યશ્રી િપ્રયવદન કોરાટની  ર�ુઆતને 

ધ્યાને લઇ માનનીય નાયબ અધ્યક્ષશ્રીએ એપ્સીલોન 

સ્�ુલની તપાસ માનનીય સ�ચવશ્રીને સ�પેલ તેમજ 

તપાસની કાયર્વાહ� �દન-૭મા �ણૂર્ કર� િવગતવાર 

અહ�વાલ માન.અધ્યક્ષશ્રીને સાદર કરવા જણાવેલ 

    માનનીય સ�ચવશ્રીએ એપ્સીલોન હાઇસ્�ુલ 

�.ુ�ત�રુ �જ.રાજકોટનો તપાસ અહ�વાલ નીચે �જુબ 

ર�ુ કર�લ છે. 

- એપ્સીલોન હાઇસ્�ુલ �.ુ�ત�રુ �જ.રાજકોટને �ુન-

૨૦૧૮થી,  

અ. G/18/458 ધો-9 �જુરાતી માધ્યમ 

બ. G/18/494 ધો-9 �ગે્ર� માધ્યમ 

ક. H/18/296 ધો-11 િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �જુરાતી 

માધ્યમ  

ડ.  H/18/302 ધો-11 સામાન્ય પ્રવાહ, �જુરાતી 

માધ્યમની કામચલાઉ મ�ુંર� આપવામા ં

આવેલ હતી.  

-  ઉપરોક્ત શાળા�ુ ંમકાન રહ�ણાકં િવસ્તારમા ંછે 

-  શાળાને લાયક મકાન નથી 

-  શાળાના ફોટોગ્રાફ આ સાથે સામેલ છે 

-  એકજ �બલ્ડ�ગમા ં બે માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાની મ�ુંર� આપેલ છે. 

- શાળાએ રમતગમત�ુ ં મેદાન ૧૨૭૧ ચો.મી 

દશાર્વેલ છે � શાળાથી ૯૯૦ મીટર �ુર 

ઓનલાઇન અર�મા ંદશાર્વેલ છે � રોડથી �તર 

માપતા ૩.૯ �કલોમીટર થયેલ છે એટલે ક� 
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શાળાએ ઓનલાઇન અર�મા ં ખોટ� િવગત 

દશાર્વેલ છે અને િનયમ �જુબ મકાનથી એક 

�કલોમીટરની �દર રમત-ગમત�ુ ં મેદાન હો�ુ ં

જોઇએ તેના બદલે ૩.૯ �કલોમીટર �ુર 

રમતગમત�ુ ંમેદાન દશાર્વેલ છે. 

   રમતગમતના મેદાનથી શાળા�ુ ં �તર એક 

�ક.મી.ની િત્ર�યામા ં આવે�ુ ં છે તે પ્રમાણપત્રની 

ચકાસણી (ખરાઈ) કરાવવા�ુ ંપણ ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં  

    ઉપરોક્ત આધારો ચકાસતા સદર શાળાની �ુન-

૨૦૧૮ની ચાર અર� રદ કરવા પાત્ર થાય છે.  

     સ�ચવશ્રીની �બ� સ્થળ તપાસના આધાર� અને 

�બ� �નુાવણીના �તે સદર શાળાની �ુન-૨૦૧૮ ની 

ધો-૯ �જુરાતી માધ્યમ, ધો-૯ �ગે્ર� માધ્યમ, ધો-

૧૧ િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમ અને ધો-૧૧ 

સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમની કામચલાઉ 

મ�ૂંર� રદ કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં  

AFAT S|DF\S o ૪૦૩/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૩/૨૦૧૮ 

શ્રી સરસ્વિત એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત એ સક્સેસ 

સ્�ુલ �ત�રુ �જ. રાજકોટની તપાસ અહ�વાલ ર�ુ 

કરવા બાબત. 

શ્રી સરસ્વિત એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત એ સક્સેસ 

સ્�ુલ �ત�રુ �જ. રાજકોટની તપાસ અહ�વાલ ર�ુ 

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા 

મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી ભરત�ુમાર બી. વૈષ્ણવ – પ્ર�ખુ 

અને �જ.િશ.અ.શ્રી રાજકોટના પ્રિતિનિધશ્રી એમ. એમ. 

ખોખાણી – ADI હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� 

સાભંળવામા ંઆવ્યા. 

    શ્રી સરસ્વિત એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત એ સક્સેસ 

સ્�ુલ, �ત�રુ �જ, રાજકોટની નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની 

તપાસ અહ�વાલ નીચે �જુબ છે.  

    માનનીય નાયબ અધ્યક્ષશ્રીએ સ�પેલ તપાસ 

અન્વયે માનનીય સ�ચવશ્રી એ એ સક્સેસ સ્�ુલ, 

�ત�રુ રાજકોટની સ્થળ તપાસ તા.૧૭/૮/૧૮ના રોજ 

�બ� �લુાકાત લીધેલ �નો અહ�વાલ નીચે �જુબ છે.  

-  એ સક્સેસ સ્�ુલ, �.ુ�ત�રુ �જ.રાજકોટ. 

- સદર શાળાને �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર� - 

રાજકોટના તા.૨૮/૩/૨૦૧૮ના પત્રથી ઉ.મા.શાળાનો 

સ્થળ ફ�રફાર કર�લ છે.  

- નાયબ કાયાર્લય ઇજનેરશ્રી - �ત�રુના 
તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૭ના પત્ર સી.બી./પ્રમાણપત્ર/૧૪૭૫થી 
જણાવેલ છે ક� શ્રી સરસ્વિત એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ દ્વારા એ 
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સકસેસ સ્�ુલ,�ત�રુની �ુના �બ�લ્ડ�ગથી નવી �બ�લ્ડ�ગ 
વચ્ચે�ુ ં �તર ૧ �ક.મી.િત્ર�યામા ં આવેલ છે તે� ુ
પ્રમાણપત્ર આપેલ છે.  
- અતે્રની કચેર�ના તા.૨૮/૮/૨૦૧૮ના 

પત્રક્રમાકં:૨૮/૮/૧૮ના પત્ર મઉમશબ/શાિન/૭૦૨૧ થી 

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટને સદર શાળાના 

મકાન ફ�રફારની મ�ુંર� આપેલ છે. તેની અસલ ફાઇલ 

�દન-૨ મા ં�દુ્દામ વ્ય�ક્ત સાથે �બ�મા ંઅતે્ર મોકલવા 

જણાવેલ છે.  

- �ુના  સ્થળથી નવા સ્થળ�ુ ં�તર માપતા �દા� 

૩.૩ �ક.મી થયેલ છે. 

- િશક્ષણ િવભાગના તા.૨૬/૩/૨૦૦૩ના ઠરાવ 

ક્રમાકં:મશબ/૨૦૦૨/૨૦૨૩/છ/સ્થળ ફ�રફારના ઠરાવમા ં

�તર શબ્દ વાપર�લ છે િત્ર�યાનો કોઇ ઉલ્લેખ કર�લ 

નથી � �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી રાજકોટ� ધ્યાનમા ં

લીધેલ નથી. 

    આ શાળાની અગાઉની ફર�યાદ બાબતે �વૂર્ 

સ�ચવશ્રી આર. આઈ. પટ�લ તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૭ ના 

રોજ �બ� સ્થળ તપાસ કર� અહ�વાલ આપેલ હતો 

અને �જ.િશ.અ.શ્રી �ુનાગઢ� તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ 

સ્થળ તપાસ અહ�વાલ આપેલ હતો.   

   નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેરશ્રીના તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૭ 

ના રોજ એ સક્સેસ સ્�ુલને પ્રમાણપત્ર આપેલ છે ક� 

�ૂના �બલ્ડ�ગથી નવા �બલ્ડ�ગ�ુ ં�તર એક �ક.મી. ની 

િત્ર�યામા ં આવેલ છે. ઉક્ત પ્રમાણપત્રની ખરાઈ 

કરાવીને અહ�વાલ માગંીએ. િશક્ષણ િવભાગના સ્થળ 

ફ�રફારના ઠરાવમા ં ફક્ત �તર શબ્દ વાપર�લ છે, 

િત્ર�યા શબ્દનો ઉલ્લેખ કર�લ નથી. સ�ચવશ્રીએ �બ� 

�ૂના સ્થળથી નવા સ્થળ�ુ ં�તર માપતા �દા� ૩.૩ 

�ક.મી. થયેલ છે. �થી પ્રમાણપત્રની ચકાસણી કરાવી 

પડ�. �તર પ્રમાણે સ્થળ ફ�રફારની સ�ા કારોબાર� 

સિમિતની છે. �થી �જ.િશ.અ.શ્રી રાજકોટ� તેમનો 

તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮ થી આપેલ સ્થળ ફ�રફારની મ�ૂંર� 

રદ કર� બોડર્ની કચેર�ને સદર ફાઈલ ભલામણ સાથે 

મોકલવા સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં              

AFAT S|DF\S o ૪૦૪/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૪/૨૦૧૮ 

િવઠ્ઠલપ્ર� ુ એ��કુ�શન & ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત 

એમ.ક�.સ્�ુલ, પાટણ �ૂન-૨૦૧૮ ના બદલે �ૂન-

િવઠ્ઠલપ્ર� ુ એ��કુ�શન & ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત 

એમ.ક�.સ્�ુલ, પાટણ �ૂન-૨૦૧૮ ના બદલે �ૂન-૨૦૧૯ 
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૨૦૧૯ થી મકાન સ્થળ ફ�રફાર કરવા બાબત. થી મકાન સ્થળ ફ�રફાર કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી અને 

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા.   

     િવઠ્ઠલપ્ર� ુ એ��કુ�શન & ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ 

સચંા�લત એમ.ક�.સ્�ુલ, પાટણની મકાન સ્થળ ફ�રફાર 

બાબતે તા.૧૬/૨/૨૦૧૮ કારોબાર� સિમિતની 

તા.૧૬/૨/૨૦૧૮ ઠરાવ ક્રમાકં:૨૩૨/૨૦૧૮થી હાલ આ 

જગ્યાએ શાળા ચા� ુ રાખવા�ુ ં ઠરાવ્�ુ ં �ુન-૨૦૧૮થી 

�ળૂ જગ્યાએ (માતરવાડ�) સ્થળ ફ�રફાર કરવાનો 

રહ�શે. િનયત ફ� હાલ ભરવાની રહ�શે,તેમ કારોબાર� 

સિમિતમા ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્� ુહ�.ુ 

     સદર શાળા મડંળના તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ના પત્રથી 

�ુન-૨૦૧૮થી એમ.ક�.સ્�ુલ �ળૂ જગ્યાએ જવાનો 

ઠરાવ હક�કતમા ંમાર� કારોબાર�મા ં હાજર� હતી અને 

�ુન-૨૦૧૯ થી ટ્રાન્સફર કરવાની હતી. � કારોબાર�મા ં

માર� હાજર�મા ં થયેલ િનણર્ય બાદ બોડર્ બાદ બોડર્ 

દ્વારા પાછળથી મનસ્વી ર�તે િનણર્ય બદલેલ અને 

પછ� ૨૦૧૮ કર�લ છે.� બાબત યોગ્ય નથી આ 

બાબતનો પત્ર પણ અમોએ પ્રાથિમક િશક્ષણ બોડર્ ના 

અ�સુધંાનીત પત્ર થી �લુાસો  કર�લ છે. �થી �ુન-

૨૦૧૮ થી સ્થળ ફ�રફારને વષર્-૨૦૧૮મા ં ટ્રાન્સફર 

કરવાના બોડર્ના િનણર્ય ને પાછળથી ઠરાવમા ં ચેડા 

થયેલ છે, આમ ઠરાવમા ં ફ�રફાર કરવો એ બોડર્ના 

કારોબાર� સભ્યો/સ�ાધીશો સામે CRPC �જુબ �નુાને 

પાત્ર છે.�ની ગભંાર ન�ધ લેશો.  

    બી. સરદાર પટ�લ કોમ્પ્લેક્ષમા ંએમ.ક�. સ્�ુલ ચાલે 

છે �ની માન્યતા વષર્-૨૦૦૨થી છે અને હાલમા ંચા� ુ

છે, જય �બે સ્�ુલ, નામની કોઇ સ્�ુલ બી સરદાર 

પટ�લ કોમ્પ્લેક્ષમા ં ચાલતી નથી, �ની ન�ધ લેશો, 

હો�ડ�ગ લગાવવાથી � તે સ્�ુલને માન્યતા ક� કોઇ પણ 

પ્રકારની કાયદ�સરતા પ્રાપ્ત થતી નથી, �ની ગભંીર 

ન�ધ લેશો.  

    કારોબાર� સિમિતમા ં શાળા મડંળના પ્રિતિનિધ 

હાજર રહ્યા ન હતા. આથી આગામી કારોબાર�મા ંશાળા 

મડંળને �બ� બોલાવી િનણર્ય કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે 

ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

AFAT S|DF\S o ૪૦૫/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૫/૨૦૧૮ 

શ્રી રામાનદં� સવ�દય િવકાસ મગંલાશ્રમ સચંા�લત શ્રી રામાનદં� સવ�દય િવકાસ મગંલાશ્રમ સચંા�લત શ્રી 
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શ્રી સસં્કાર િવદ્યાલય, સજનપર, તા.ટંકારા, �જ.મોરબી 

ની નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો મકાન સ્થળ 

ફ�રફાર કરવા બાબત. 

સસં્કાર િવદ્યાલય, સજનપર, તા.ટંકારા, �જ.મોરબીની 

નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો મકાન સ્થળ ફ�રફાર 

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા 

મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી બા�દુાસ  છગનદાસ �ુબાવત – 

સચંાલક અને �જ.િશ.અ.શ્રી મોરબીના પ્રિતિનિધશ્રી �. 

�.ુ મેર� – AEI હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� 

સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

    શ્રી રામાનદં� સવ�દય િવકાસ મગંલાશ્રમ 

સચંા�લત શ્રી સસં્કાર િવદ્યાલય, સજનપર, તા.ટંકારા, 

�જ.મોરબી ની નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો મકાન 

સ્થળ ફ�રફાર કરવા બાબતે �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

મોરબીએ નીચે �જુબની િવગતો ર�ુ કર�લ છે.  

 સસં્થાને માન્યતા સજનપર, તા.ટંકારા ગામે 
માન્યતા મળેલ છે અને મહ�ન્દ્રનગર, તા.મોરબી 
ખાતે સ્થળ ફ�રફારની દરખાસ્ત કર�લ છે.  

 સસં્કાર િવદ્યાલય, સજનપરને સ્થળ ફ�રફારની 
મ�ૂંર� મળ્યા િવના હાલમા ંપીપળ� ગામે સ્વ�સ્તક 
િવદ્યાલયમા ંબેસે છે.  

 સસં્કાર િવદ્યાલય ધો-૯ મા ં૯ અને ધો-૧૦ મા ં૯ 
િવદ્યાથ�ની સખં્યા છે. આમ શાળામા ં િવદ્યાથ� 
સખં્યા �રૂતા પ્રમાણમા ંનથી.  

 શાળાને �ૂન-૨૦૧૭ થી ધો-૮ ની માન્યતા મળેલ 
છે અને શાળા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� કચેર�ના 
તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૨ ના સ્થળ તપાસ અહ�વાલ 
�જુબ મહ�ન્દ્રનગરમા ં િવના મ�ૂંર�એ ફ�રવેલ છે 
એ�ુ ંજણાવેલ છે.  

 બોડર્ના તા.૦૮/૦૪/૨૦૦૫ ના પત્ર 
ક્રમાકં:મઉમશબ/ગ/ટ�-૬/૩૦૨૬૫/૩૫૧ �જુબ 
ક�મ્પસ બદલા� ુ ંહોય તો જ સ્થળ ફ�રફારની મ�ૂંર� 
આપી શકાય.  

 નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર માગર્ અને મકાન�ુ ં
મોરબી�ુ ં પ્રમાણપત્ર સજનપર ગામથી �ુના 
મકાન�ુ ં �તર ૧૦ �ક.મી. દશાર્વેલ છે. પણ 
સજનપર ગામથી મહ�ન્દ્રનગર  ગામ �ધુી�ુ ં
�તર�ુ ંપ્રમાણપત્ર જોઈએ સજનપર પરથી ગામ 
�ધુી�ુ ં�તર ૨૫ �ક.મી. �ટ�ુ ંછે.  

 ભાડા કરારના મકાનના નકશામા ંસવ� નબંર નથી, 
૭/૧૨ અને ૮/અ દસ્તાવેજની નકલ નથી.             

    �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી મોરબીએ મકાન સ્થળ 
ફ�રફારની ભલામણ કર�લ નથી.  
    �જ.િશ.અ.શ્રી મોરબીના ઉક્ત અ�ભપ્રાય �જુબ 
કારોબાર� સિમિતમા ં સદર શાળાનો મકાન સ્થળ 
ફ�રફાર નામ�ૂંર કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં       
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AFAT S|DF\S o ૪૦૬/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૬/૨૦૧૮ 

�ધ અપગં સહાયક સઘં C/o િવકલાગં હાઇસ્�ુલ 

�.ુદહ�ગામ �જ.ગાધંીનગરની શાળાને િવકલાગં 

હાઇસ્�ુલમાથંી સામાન્ય શાળામા ં ફ�રફાર કરવાની 

શાળાની માન્યતા રદ કરવા બાબત. 

�ધ અપગં સહાયક સઘં C/o િવકલાગં હાઇસ્�ુલ 

�.ુદહ�ગામ �જ.ગાધંીનગરની શાળાને િવકલાગં 

હાઇસ્�ુલમાથંી સામાન્ય શાળામા ં ફ�રફાર કરવાની 

શાળાની માન્યતા રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતનિધશ્રી અને 

�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી હાજર રહ્યા ન હતા.  

     �ધ અપગં સહાયક સઘં C/o િવકલાગં હાઇસ્�ુલ 

�.ુદહ�ગામ �જ.ગાધંીનગરની શાળાને િવકલાગં 

હાઇસ્�ુલમાથંી સામાન્ય શાળામા ં ફ�રફાર કરવાની 

શાળાની માન્યતા રદ કરવાની િશક્ષણ િવભાગના 

તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૮ના પત્રથી સદર શાળાની નીચે 

�જુબ િવગતો ધ્યાને આવેલ છે. 

- િવકલાગં હાઇસ્�ુલને સામાન્ય શાળામા ં ફ�રફાર 

કરવાની દરખાસ્ત અતે્રની કચેર�ના 

તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૭ના પત્રથી િશક્ષણ િવભાગને 

જ�ર� કાયર્વાહ� �ગે શાળા મડંળની અસલ 

દરખાસ્ત મોકલેલ હતી. 

- િશક્ષણ િવભાગના તા.૧૨/૪/૨૦૧૮ના પત્રથી 

નીચેની બાબતો ધ્યાને આવેલ છે. 

- પ્રસ્�તુ શાળામા ંહાલમા ંકોઇ િવકલાગં િવદ્યાથ� નથી 

તેમજ શાળામા ંધોરણ-૯ તેમજ ધોરણ-૧૦મા ં િનયત 

ધોરણો કરતા િવદ્યાથ�ઓની સખં્યા �બુજ ઓછ� છે. 

- શાળા�ુ ંછેલ્લા છ વષર્�ુ ંપ�રણામ �બુજ નબ� છે. 

- શાળા�ુ ં મકાન દહ�ગામ ર�ખયાલ હાઇવે રોડ પર 

અને શોપ�ગ સેન્ટરમા ંઆવેલ હોય િવદ્યાથ�ઓની 

સલામતી માટ� જોખમ�પ છે. 

- શાળામા ં ભૌિતક �િુવધાઓનો અભાવ છે તથા 

રમતગમતના મેદાનની પણ સગવડ નથી. 

    આમ ઉપરની તમામ બાબતોને ધ્યાને લેતા 

િવકલાગં હાઇસ્�ુલ, દહ�ગામ, �જ.ગાધંીનગરની પ્રવાહ 

ફ�રફાર કરવાની દરખાસ્તનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવે 

છે સાથોસાથ આ શાળાની ન�ધણી અને માન્યતા રદ 

કરવાનો િનણર્ય િશક્ષણ િવભાગે કર�લ છે.  

    કારોબાર� સિમિતમા ં શાળા મડંળના પ્રિતિનિધ 

હાજર રહ્યા ન હતા. આથી આગામી કારોબાર�મા ંશાળા 

મડંળને �બ� બોલાવી િનણર્ય કરવા�ુ ં સવાર્�મુતે 

ઠરાવવમા ંઆવ્�ુ.ં        
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AFAT S|DF\S o ૪૦૭/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૭/૨૦૧૮ 

સવ�દય હાઇસ્�લૂ �.ુ�નુખોસલા તા.�જ.દાહોદ અને 

સ્વ.બી.એમ.પ્ર�પિત હાઇસ્�લૂ �.ુધાવ�ડયા 

તા.�જ.દાહોદની શાળાઓમા ં માચર્-૨૦૧૭ની 

એસ.એસ.સી પર�ક્ષા ક�ન્દ્વમા ં થયેલ ગેરર�તી સદંભ� 

શાળાઓની માન્યતા રદ કરવા બાબત. 

સવ�દય હાઇસ્�લૂ �.ુ�નુખોસલા તા.�જ.દાહોદ અને 

સ્વ.બી.એમ.પ્ર�પિત હાઇસ્�લૂ, �.ુધાવ�ડયા 

તા.�જ.દાહોદની શાળાઓમા ં માચર્-૨૦૧૭ની 

એસ.એસ.સી પર�ક્ષા ક�ન્દ્વમા ં થયેલ ગેરર�તી સદંભ� 

શાળાઓની માન્યતા રદ કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા તપાસ અિધકાર�શ્રી આર. સી. 

પટ�લ હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ� સાભંળવામા ં

આવ્યા.  

સવ�દય હાઇસ્�લૂ �.ુ�નુખોસલા તા.�જ.દાહોદ 

અને સ્વ.બી.એમ.પ્ર�પિત હાઇસ્�લૂ �.ુધાવ�ડયા 

તા.�જ.દાહોદની શાળાઓમા ં માચર્-૨૦૧૭ની 

એસ.એસ.સી પર�ક્ષા ક�ન્દ્વમા ં થયેલ ગેરર�તી સદંભ� 

શાળાઓની માન્યતા રદ કરવા બાબતની િવગતો 

નીચે �જુબ છે. 

 અતે્રની કચેર�ના તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૮ના પત્રથી 

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્વનગરને આ પર�ક્ષા 

ક�ન્દ્વમા ં થયેલ ગેરર�તી સદંભ� શાળાની માન્યતા 

રદ કરવા �બ� સ્થળ તપાસ કર� 

તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ �ધુીમા ંર�ૂ કરવ જણાવેલ હ� ુ

 �જલ્લા િશક્ષણિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્રનગર (શ્રી 

આર.સી.પટ�લ) દ્વારા સવ�દય હાઇસ્�લૂ 

�.ુ�નુખોસલા �જ.દાહોદ અને સ્વ. 

બી.એમ.પ્ર�પિત હાઇસ્�લૂ, ધાવડ�યા, 

�જ.દાહોદની માચર્-૨૦૧૭ની એસ.એસ.સીની 

પર�ક્ષામા ં તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૭�ુ ં પેપર વાયરલ 

કરવા �ગે સોપવામા ં આવેલ તપાસ બાબતે 

માન્ય �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્રનગરનો 

તપાસ અહ�વાલ તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૮ના સદંભર્ 

પત્રથી �બ� સ્થળ �લુાકાત અને સબંિંધતોના 

િનવેદનો તથા સાધિનક દસ્તાવેજોનો  અભ્યાસ 

કર� તપાસ અહ�વાલ ર�ૂ કર�લ છે. �ની િવગતો 

નીચે �જુબ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્રનગરના 
તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ સવ�દય હાઇસ્�લૂ 
�નુખોસલા તા.�જ.દાહોદની �લુાકત લીધેલ અને 
સ્વ. બી.એમ.પ્ર�પિત હાઇસ્�લૂ �.ુઘાવડ�યા 
�જ.દાહોદના આચાયર્ તથા સ્ટાફને પણ સવ�દય 
હાઇસ્�લૂ �.ુ�નુખોસલા ખાતે હાજર રાખેલ સદર 
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શાળાની સ્થળ તપાસ દરમ્યાન નીચેની બાબતો 
ધ્યાન પર આવેલ છે. 

1. બ�ેં શાળા એકજ ટ્રસ્ટ સચંા�લત છે અને બ�ેં 

શાળાના એક એક કમર્ચાર�ને પેપર વાયરલ 

કરવાના �નુામા ંધરપકડ કરવામા ંઆવેલ છે. 

2. FSL ના ર�પોટર્  �જુબ વષર્-૨૦૧૫ અને વષર્-

૨૦૧૬ દરમ્યાન પણ આ પ્રકારની ગેરર�તી 

આચરવામા ંઆવેલ તે�ુ ં કબ� લેવામા ંઆવેલ 

લેપટોપ મોબાઇલથી ફ�લત થાય છે. 

3. સવ�દય હાઇસ્�લૂના બે �િુનટ આ પર�ક્ષા માટ� 

હતા. બ�ેં �િુનટના સ્થળ સચંાલક� તેઓને 

પ્ર�પત્ર સીલબધં હાલતમા ં મળેલ હોવા�ુ ં

જણાવે છે પરં� ુપેપર ખર�ખર વાયરલ થયેલ જ 

હ� ુ ં અને આ બ�ે શાળાના કમર્ચાર�ઓ આ 

�ૃત્યમા ં સામેલ હોવાથી કોઇ એક પેક�ટમાથંી 

પ્ર�પત્ર કાઢ�ને ફર� સીલ કરવાનો પ્રયત્ન કર�લ 

હોવાથી, પ્ર�પત્રો સીલબધં હાલતમા ં મળે તે 

શકય નથી. 

4. સવ�દય હાઇસ્�લૂ, �નુખોસલા ધો-૧૦ના વાિષ�ક 

પર�ણામની િવગત જોતા વષર્ -૨૦૧૫મા ં૮૬% 

અને માચર્-૨૦૧૬મા ં ૬૭.૦૬% અને માચર્-

૨૦૧૭�ુ ં પ�રણામ ૮૭.૫૦ છે � ગ્રામ્ય 

િવસ્તારના બાળકોની ક્ષમતા જોતા વધાર� હોય 

એમ જણાય છે તેમજ પોતાની શાળાના 

પર�ણામ વધાર� સારા લાવવા જ આ પ્રકાર�ુ ં

�ૃત્ય આચરતા ં હોવા�ુ ં જણાય છે તેમજ આ જ 

કારણોસર આ શાળાઓમા ં પ્રવેશ�ુ ં પ્રમાણ 

િવશેષ રહ�� ુ ંહોય તેમ જણાય છે. 

5. બ�ે શાળાઓના િશક્ષકો લે�ખત િનવેદનોમા ં

પેપર વાયરલ થવાની ઘટનાથી અ�ણ હોવા�ુ ં

જણાવે છે પરં� ુશાળા સચંાલક મડંળના ભયના 

કારણે િનવેદનો આપેલ હોવા�ુ ંજણાય છે. 

6. સ્થળ તપાસ દરમ્યાન સવ�દય હાઇસ્�લૂ 

�નુખોસલાના વષર્ ૨૦૧૭-૧૮ના ધો-૧૦ના 

િપ્ર�લિમનર� પર�ક્ષાની જવાબવહ�ઓ જોવા 

માગંતા તેઓ તે પસ્તીમા ં આપી દ�ધી હોવા�ુ ં

જણાવે છે આ શાળા�ુ ં વષર્ ૨૦૧૭-૧૮ના 

િપ્ર�લિમનર� પર�ક્ષાના બધા િવષય�ુ ં પર�ણામ 
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૧૦૦% દશાર્વે છે � શકય જણા� ુ ંનથી આ �ગે 

રોજકામ કરવામા ંઆવેલ છે. 

   સામાન્ય ર�તે િપ્ર�લિમનર� પર�ક્ષા 
ફ��આુર�-૨૦૧૮મા ં �ણૂર્ થાય અને આ 
જવાબવહ�ઓ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની 
કચેર� દ્વારા આગામી િનર�ક્ષણ કરવામા ંઆવે 
તેઓને બતાવ્યા પછ� એટલે ક� સામાન્ય ર�તે 
એક વષર્ �ધુી ઉ�રવહ�ઓ સાચવવાની હોય 
છે. પરં� ુ શાળાએ માચર્-૨૦૧૮મા ં પસ્તીમા ં
વેચાણ આપે છે � શકંાસ્પદ છે. 

7. આ �સ્ટની બ�ે શાળાઓના કમર્ચાર� વષ�થી 

આપ્રકારની ગેરર�તી આચરતા હોય શાળાના 

આચાયર્ ક� મડંળની �ણકાર� બહાર હોય તે�ુ ં

શકય જણા� ુ ંનથી. 

8. આિથ�ક લાભ મેળવવા તેમજ િવદ્યાથ�ઓની 

સખં્યા મળે તે હ�� ુ થી શાળાઓની પણ આ 

બાબતે સામેલગીર� હોવા�ુ ં માની શકાય તેમ 

નથી. 

9. શાળાના મેનેજ�ગ �સ્ટ� પોતે બોડર્ને આપેલ 

�લુાસામા ંરમણ �ડુા પ્ર�પિત અને �કિત� પટ�લ 

કૌભાડ� હોવા�ુ ં જણાવે છે તો આવા 

કમર્ચાર�ઓને પર�ક્ષાની ગોપનીય કામગીર�મા ં

રાખવા�ુ ંપ્રયોજન �ુ ંહોય શક� ?  

      સદર મડંળના બે કમર્ચાર� દ્વારા �તૂકાળમા ં

આ� ુ �ૃત્ય કરવામા ં આવેલ છે અને માચર્-૨૦૧૭મા ં

પણ આ બાબત�ુ ં�નુરાવતર્ન કર�લ છે તે�ુ ંસચંાલક 

મડંળ જણા� ુ હોવા છતા ં અથાર્ત સચંાલકશ્રીના �તુ્ર 

�નુખોસલામા ં સ્થળ સચંાલક તર�ક� ફરજ બ�વતા 

હોવાથી �ટૂ�લા સીલબધં  પેક�ટો નજર �દાજ કરવામા ં

આવ્યા હોય એ�ુ ંઅમા� સ્પષ્ટ પણે માન�ુ ંછે. 

      આમ ઉપરોકત હક�કત ધ્યાને લેતા ં તપાસ�ુ ં

તારણ નીચે �જુબ છે. 

તારણ:- 

     � બે કમર્ચાર� (૧) રમણ �ડુા પ્ર�પિત અને ૨) 

�કિત� પટ�લ ધો-૧૦ના પેપર વાયરલ કયાર્ તે હક�કત 

સાચી છે એફ.એસ.એલના ર�પોટર્મા ં પણ અગાઉના 

વષ�મા ંપણ આ ઘટના બની છે તેવો ર�પોટર્  છે તેમ 

છતા ં તથા સચંાલક મડંળના િનવેદનમા ં કૌભાડ� છે 

તે� ુ જણાવે છે તે જોતા તેઓને પર�ક્ષા �વી 
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અગત્યની અને ગોપનીય કામગીર�મા ં રાખવા માટ� 

શાળાના  આચાયર્ (સચંાલકશ્રીના �તુ્ર) દોિષત જણાય 

છે અને આ કમર્ચાર�ઓ સચંાલક મડંળના ન�કના 

સગા હોવાથી સચંાલક મડંળની સામેલગીર� પરોક્ષ 

ર�તે હોય તે નકાર� શકાય નહ�. 

    ઉપરોકત બાબતો ધ્યાને લેતા ભિવષ્યમા ં પર�ક્ષા 

�વી અગત્યની કામગીર� અિતસવેંદનશીલ 

કામગીર�મા ં આવી બાબતો�ુ ં �નુરાવતર્ન ન થાય 

અને રાજયના આશર� ૧૭ લાખ �ટલા બાળકોના 

ભિવષ્યનો િવચાર કરતા તથા આ �ૃત્યની ગભંીરતા 

ધ્યાને લેતા આ શાળાની ન�ધણી કાયમી ધોરણે રદ 

કરવા /શાળા વહ�વટ� સરકારશ્રી હસ્તક લેવા ભલામણ 

કરવામા ંઆવે છે. 

   કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાકં:-૨૯૮/૨૦૧૮ 

અન્વયે િવિનયમ-૯(ક) �જુબ �જલ્લા આમ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્વનગર દ્વારા નોટ�સ તૈયાર કર� 

તેમને �બ� સાભંળ� અહ�વાલ મેળવવા�ુ ં ઠરાવવામા ં

આવ્�.ુ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્વનગર� તેમન 

તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી નીચે �જુબ સ્થળ તપાસ 

અહ�વાલ ર�ૂ કર�લ છે.  

    આમ સચંાલક મડંળ સામે �કુવામા ંઆવેલ �ુલ-

૧૦ આરોપો પૈક� આરોપન:ં-૦૨,૦૭, અને ૧૦ તપાસ 

અિધકાર�શ્રી તર�ક� અમો સહમત છ�એ. જયાર� આરોપ 

ન:ં-૦૧,૦૩,૦૪,૦૫,૦૬,૦૮ એમ �ુલ-૦૬ આરોપો સાથે 

સમો અસહમત છ�એ. અને આરોપ ન;ં-૦૯મા ં�શત: 

સહમત છ�એ. 

 આમ સમગ્ર તપાસ અહ�વાલ અને તેના 

આધાર �રુાવાઓ જોતા સચંાલક મડંળ તેઓના 

કમર્ચાર�ઓ દ્વારા ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ની �હ�ર 

પર�ક્ષાઓના સચંાલકમા ં બોડર્ દ્વારા િનયત થયેલ 

આચારસ�ંહતા (ફરજો)�ુ ં સર�આમ ઉલ્લધંન કરવામા ં

આવેલ છે. સચંાલક મડંળે તેઓની ઉકત બનેં શાળાના 

કમર્ચાર�ઓ ઉપર તેઓની ફરજ બાબતે િનયતં્રણ 

રાખવાની ફરજમા ં �કૂ કર�લ છે. જો તમામ 

કમર્ચાર�ઓ ઉપર પહ�લેથી જ િનયતં્રણ રાખવામા ં

આવેલ હોત તો આવી સા��ુહક ગેરર�તી ટાળ� શકાઇ 

હોત. આ સમગ્ર ગેરર�તીમા ં મડંળ સીધીર�તે 

સકંળાયે�ુ ં હોય તે�ુ ં આ તબ�ે સા�બત થઇ શક� ુ
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નથી. હાલ આ બાબત પોલીસ તપાસ કાયર્વાહ� હ�ઠળ 

છે. 

પરં� ુતેઓના મડંળ સચંા�લત ઉકત બનેં શાળાઓના 

કમર્ચાર�ઓ દ્વારા આવી ગેરર�તી કરવામા ંઆવેલ છે 

�થી. સચંાલક મડંળની નૈિતક ફરજ બને ક� આવા 

દોિષતો સામે સમાજમા ં દાખલો બેસે તેવી કાયર્વાહ� 

કરવી જોઇએ. સમગ્ર ધટનાક્રમ જોતા આ પ્રકારની 

ગેરર�તીથી માત્ર દાહોદ �જલ્લામા ંજ નહ� પરં� ુસમગ્ર 

રાજયના પર�ક્ષા તતં્રને છ��ભી� કરવાની અક્ષમ્ય 

ગેરર�તી આચરવામા ંઆવેલ છે. �થી શાળા મડંળ�ુ ં

તેઓના કમર્ચાર�ઓ ઉપર િનયતં્રણ ન રાખી શકવાની 

બેદરકાર� બદલ ઉકત શાળાઓની ન�ધણી કાયમી 

ધોરણે રદ થવાને પાત્ર છે.  

   પરં� ુઆ�ુબા�ુના ગ્રામ્ય િવસ્તારના િવદ્યાથ�ઓના 

શૈક્ષ�ણક હ�તને ધ્યાને લઇ શાળાનો વહ�વટ સરકાર 

હસ્તક લેવા અમાર� સ્પષ્ટ ભલામણ છે તથા 

જવાબદાર કમર્ચાર�ઓ સામે કાયદ�સરની કાયર્વાહ� 

સત્વર� કરવા ભલામણ છે.  

     તપાસ અિધકાર� �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

�રુ�ન્દ્રનગરના ઉક્ત તપાસ અહ�વાલના આધાર� 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ 

િવિનયમ-૧૯૭૪ ની કલમ – ૯ (ક) �જુબ કાયર્વાહ� 

કયાર્ બાદ સદર શાળાની ન�ધણી �ગે કાયર્વાહ� 

કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં            

AFAT S|DF\S o ૪૦૮/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૮/૨૦૧૮ 

એમ.એન્ડ પી હાઇસ્�લૂ �.ુ�જ.દાહોદ ની શાળામા ં

માચર્-૨૦૧૮ની એસ.એસ.સી પર�ક્ષા ક�ન્દ્વમા ં થયેલ 

ગેરર�તી સદંભ� શાળાઓની માન્યતા રદ કરવા 

બાબત. 

એમ.એન્ડ પી હાઇસ્�લૂ �.ુ�જ.દાહોદ ની શાળામા ંમાચર્-

૨૦૧૮ની એસ.એસ.સી પર�ક્ષા ક�ન્દ્વમા ં થયેલ ગેરર�તી 

સદંભ� શાળાઓની માન્યતા રદ કરવાની બાબત 

કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા તપાસ અિધકાર�શ્રી આર. 

સી. પટ�લ હાજર રહ્યા હતા. તેમને �બ� સાભંળવામા ં

આવ્યા.  

એમ.એન્ડ પી હાઇસ્�લૂ �.ુ�જ.દાહોદ ની શાળામા ં

માચર્-૨૦૧૮ની એસ.એસ.સી પર�ક્ષા ક�ન્દ્વમા ં થયેલ 

ગેરર�તી સદંભ� શાળાઓની માન્યતા રદ કરવા બાબત 

ની િવગતો નીચે �જુબ છે. 

દાહોદ �જલ્લાની એમ.એન્ડ પી હાઇસ્�લૂ 

દાહોદની શાળામા ં માચર્-૨૦૧૮ની ધો-૧૦ની પર�ક્ષા 

ક�ન્દ્વોમા ં થયેલ ગેરર�િત બાબતે શાળાની માન્યતા રદ 
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કરવા બાબતે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્વનગરને 

તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ �ધુીમા ં આ શાળાની �બ� સ્થળ 

તપાસ કર� સબંિંધતોના િનવેદન તથા સાધિનક 

દસ્તાવોજોનો અભ્યાસ કર� તપાસ અહ�વાલ અસલ 

ફાઇલ  સાથે ર�ૂ કરવા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

�રુ�ન્દ્વનગર� તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૮ના સદંભર્ પત્રથી 

જણાવેલ હ�.ુ 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્વનગર )શ્રી 

આર.સી.પટ�લ( દ્વારા તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ 

એમ.એન્ડ પી હાઇસ્�લૂ �.ુ�જ.દાહોદ ખાતે એસ.એસ.સી 

પર�ક્ષામા ં �જુરાતી િવષયમા ં થયેલ સદંભ� શાળાની 

માન્યતા રદ કરવા સોપવામા ં આવેલ તપાસ તેમજ 

સબંિધતોના િનવેદનો તથા સાધિનક દસ્તાવેજોનો 

અભ્યાસ કર� તપાસ અહ�વાલની ફાઇલ અતે્રની કચેર�ને 

તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૮ના સદંભર્ પત્રથી માન.સ�ચવશ્રીના 

નામ જોગ ર�ૂ કર�લ છે �ની િવગતો નીચે �જુબ છે 

 તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ના અને 

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ ઉકત શાળાની �બ� સ્થળ 

તપાસ કરવામા ં આવેલ છે સ્થળ તપાસ કરતા નીચે 

�જુબની બાબતો ધ્યાને આવેલ છે. 
 
૧( તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ના �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

દાહોદના અહ�વાલનો અભ્યાક કરતા સ્પષ્ટ જણાય છે 

ક� અથાર્ત સા�બત થાય છે ક� શાળા દોિષ�ત નહોતી તો 

શકંાસ્પદ �મની ચાવી આપવામા ંઆશર� એક કલાક 

�ટલો િવલબં કરવા�ુ ંકારણ �ુ ં ? શાળા માટ� ચાર�ય 

�મ તાળા માર�ને બધં કરવામા ં આવેલ હતા તેના 

તાળા તાત્કા�લક તોડ�ને પોતાની િનદ�ષતા સા�બત 

ક�મ ના કર� ? આ બાબત સા�બત કર� છે ક� શાળા 

મડંળ અને શાળાના કમર્ચાર� ગેરર�તીમા ંસકંળાયેલ 

છે 

૨( ચાર�ય �મો બધં હતા તે પૈક� � �મમા ંફોટોકોપીયર 

તથા તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ના �જુરાતી પ્ર�પત્રો ના 

�ુકડા તા�ુ ં �લુાબ�ુ ં �લ �જુરાતી િવષય�ુ ં �સુ્તક 

તેમજ બેઠક વ્યવસ્થા માટ� ટ�બલ અને �રુસીઓ મળ� 

આવેલ � �મ ઘણા સમયથી બધં હોઇ ��ુ ંજણાય છે 

આ �મની ચાવી �ની પાસે હતી તેણેજ આ �મ ખોલી 

વ્યવસ્થા ગોઠવી આ �ૃત્ય કર�લ જણાય છે આ �મની 
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ચાવી તે �દવસે ફરજ બ�વતા સ્થળ સચંાલક 

આચાયર્ પટ્ટાવાળા �પુરવાઇઝર પૈક� કોઇ એકની 

પાસેજ હોવી જોઇએ અને તેના દ્વારા આ �મ 

ખોલવામા ંઆવ્યો હોય અને પેપરની ફોટોકોપી કર� 

અને માસ કોપી�ુ ં સા�હત્ય તૈયાર કરવામા ં આવ્� ુ

હોય. 

૩( સી.સી.ટ�.વી ક�મેરા ગોઠવવા અને પર�ક્ષાની તમામ 

ગિતિવિધ�ુ ં બેકઅપ લે�ુ ં તેમજ સી.ડ� તૈયાર કર�ને 

આપવી તેવી બોડર્ની સ્પષ્ટ �ચુના આપવામા ં

આવેલ હોવા છતા ંશકંાસ્પદ �મ � ક�મેરામા ંઆવર� 

લેવમા ંઆવ્યો હોવા છતા ંત્યા ક�મેરા બધં હતા તેમજ 

તમામ બ્લોકના  બેક-અપ વ્યવ�સ્થત લેવામા ંઆવેલ 

નથી અને તમામ બ્લોકના ક�મેરા પણ યોગ્ય ર�તે 

ગોઠવેલ નથી ફકત અ�કુજ બેન્ચીસ બધા �મમા ં

જોઇ શકાય છે તે�ુ ંસી.ડ�ના ર�પોટર્ના આધાર� ન�� 

થાય છે ઉપરાતં ન�કમા ંજ આવેલ બ્લોક ન-ં૧,૨,૩, 

અને ૪ ના બેક-અપ �રુા પાડવામા ંઆવે નથી. આ 

તમામ બાબતો એ વાતનો િનદ�શ છે ક� આમા ંશાળાના 

સ્થળ સચંાલકની બેદરકાર� છતી થાય છે અને 

શાળામા ંગેરર�તી કરવાની મોટાપાયે યોજના હતી. 

૪( બ્લોક ન-ં૪ મા ં સીડ� વ્�ઇુન્ગ ર�પોટર્  બ્લોક �પુર-

વાયઝર પ્ર�પત્ર�ુ ં બડંલ તોડ�લ હાલતમા ં બ્લોકમા ં

પ્રવેશી પ્રથમ બ�ચની િવદ્યાથ�ની પાસે સહ� કરાવતા 

જોઇ શકાય છે શા માટ� �પુરવાઇઝર ક�મેરા સમક્ષ આ 

પ્ર�પત્ર�ુ ંબડંલના તોડ� ુઆ �ગે બોડર્  દ્વારા સ્પષ્ટ 

�ચુના આપવામા ં આવેલ છે. તે�ુ ં પાલન થયેલ 

નથી. 

૫( શાળાના પ�રસરમા ંપ�રક્ષાના ં૨ �િુનટ આવેલ હોવા 

છતા ં શાળાના અ�કુ િશક્ષકોને બહારની શાળામા ં

�પુરિવઝન માટ� અને બહારની શાળાના િશક્ષકો અહ� 

બોલાવી  � બાબત પણ શકંા ઉપ�વે તેવી છે 

)�પુરવાઇઝરો�ુ ંલીસ્ટ સામેલ છે )૧૬ થી૧૭( 

૬( શાળામા ં � �મમા ં આ �ૃત્ય કરવામા ં આવ્� ુ તે 

સ્ટોર�મ �વો છે તેમા ંવ્યવસ્થા કરવા માટ� શાળાના 

જ કમર્ચાર�ઓ હોય તે�ુ ંજણાય છે પેપર�ુ ંસોલ્�શુન 

કરવા માટ� પણ બે-ત્રણ િશક્ષકોને રાખવામા ં આવેલ 

હોઇ તે�ુ ંબેઠક વ્યવસ્થાથી જણાય છે. 

૭( મેનેજ�ગ �સ્ટ� નજ�દુ્દ�ન ક� �ઓ અત્યાર� શાળાનો 
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વહ�વટ કર� છે અને મડંળને તેમજ પ્ર�ખુશ્રી વચ્ચે 

શાળાના વહ�વટ બાબતે મતભેદ જોવા મળે છે 

નજ�દુ્દ�ન ક� �ઓ મેનેજ�ગ �સ્ટ� છે � �દવસે બનાવ 

બન્યો ત્યાર� ચાવી નહ� આપી અડધો કલાકમા ંઆ�ુ ં

�ં કહ�ને નહ� આવી ચાવી નહ� મોકલાવી 

મામલતદારશ્રી દાહોદને પચંના�ુ ં કર� તા� 

તોડવાની ફરજ પડ� � મેનેજ�ગ �સ્ટ�ની સીધી 

સડંોવણી જોવા મળે છે. ) પચંના�ુ ં પેજ ૧૦૨ થી 

૧૦૩(  

૮( �પુરવાઇઝરશ્રીઓ અને સ.પ્ર અને શાળાના તમામ 

કમર્ચાર�ઓ તેમના િનવેદનમા ં ઘેર ગયા પછ� આ 

ઘટનાનો ખ્યાલ આવ્યો હોઇ તે�ુ ંિનવેદન આપે છે � 

શકંા પે્રરક છે. )િનવેદનો પેજ ૨૯ થી ૮૬( 

૯( સરકાર� પ્રિતિનિધ તેમના િનવેદનમા ં જણાવે છે ક� 

સી.સી.ટ�.વી �ટ�જ�ુ ં મોનીટર�ગ કરતા હતા છતા ં

બ્લોક ૧,૨,૩,૪ તેમજ લોબી તેમજ વગર્ખડંમા ં

સીસીટ�વી બરાબર ગોઠવેલ નહોતા તેની કોઇ 

ફર�યાદ ક� તેમના િનવેદનમા ં પણ કઇ જણાવતા 

નથી � ક�ટલે �શે વાજબી છે )િનવેદનો પેજ ૮૧ થી 

૮૨( 

૧૦( મડંળના પ્ર�ખુશ્રી એ બનેં સ્થળ સચંાલકોને ફરજ 

મો�ફ કયાર્ અને મે.�સ્ટ�શ્રીએ બનેંને િનયમ િવ�ુધ્ધ 

�નુ:સ્થાિપત કયાર્ તે તેમની સામેલગીર� બતાવે છે. 

૧૧( બનાવમા ં વપરાયેલ ઝેરોક્ષ મશીન શાળાના ડ�ડ-

સ્ટોક ઉપર નથી તે�ુ ં આચાયર્શ્રી તેમના િનવેદનમા ં

જણાવે છે. 

૧૨( મેનેજ�ગ �સ્ટ� નજ�દુ્દ�ન�ુ ંિનવેદન પોતે આ ઘટના 

િવષે કઇ �ણતા નથી તેમજ મામલદાર શ્રી એ 

માગેંલ �મની ચાવી પોતે મોકલેલ છે તેમજ બનેં 

કમર્ચાર�ઓ�ુ ંબાળકોના �હતમા ંફર�થી હાજર કરવા 

અને ઘટના િવષે પોતે કઇ જણાતા નથી. તથા 

દોિષતો સામે કાયર્વાહ� કરવા મીટ�ગ ન બોલાવી તે 

દશાર્વે છે ક� તેઓ બનાવ �ગે �પૂણ મા�હતગાર છે 

શાળા સચંાલક મડંળને પાઠવેલ બે નોટ�સ નો જવાબ 

ર�ૂ નહ� કરવાની ઘટના તેમની સામેલગીર� સ્પષ્ટ 

કર� છે.  

૧૩( પ્ર�ખુશ્રી ના પ્રિતિનિધશ્રી ��ુમા રજતઅલી 

પીટોલવાળા પોતાના િનવેદનમા ં જણાવે છે ક� 



D:\RAHUL\KAROBARI-ALL\2018-KAROBARI\07-09--2018-KAROBARI.doc 38 
 

પેપરલીક સોલ્�શુન અને િવદ્યાથ�ઓ �ધુી તે 

પહોચાડવાની ઘટનામા ં શાળાના આચાયર્શ્રી અને 

�પુરવાઇઝર સામેલ હતા અને આ બનેંને સસપેન્ડ 

કાયર્ હોવા છતા ંશાળામા ં તેમજ શાળાના �બલ્ડ�ગમા ં

આવીને બેસે છે તે�ુ ંતેમના િનવેદનમા ંજણાય છે � 

બાબત પણ સ્થળ સચંાલકશ્રીઓની સામેલગીર� 

સ્પષ્ટ  કર� છે. 

૧૪( સ્થળ સચંાલકશ્રીઓ પોતાના િનવેદનમા ં આ 

ઘટનાની �ણકાર� ન હોવાની વાત કર� છે � વાજબી 

નથી અને માનવા�ુ ં કારણ પણ નથી શાળાના 

કંમ્પાઉન્ડમા ં �િુનટ-૧ની બા�ુમા ં એક અલાયદા 

�મમા& આ ઘટના આચરવામા ં આવી છે શાળાને 

એકજ પ્રવેશદ્વાર છે શાળામા ં અન્ય કોઇ વ્ય�કત 

દાખલ થઇ શક� તેમ નથી ક� અન્ય વ્ય�કતએ આ �ૃત્ય 

કર�લ હોઇ તે�ુ ંમાનવાને કોઇ કારણ નથી આ કાયર્ને 

વ્યવ�સ્થત શાળાન જ કમર્ચાર�ઓ દ્વારા જ કરવામા ં

આવેલ હોઇ તે�ુ ં જણાય છે શાળાને સમગ્ર �મ�ુ ં

સચંાલન સ્થળ સચંાલકશ્રી ઓ પાસેજ હોય છે આમ 

તેમની �ણ બહાર કોઇ ઘટના બને તે માની શકાય 

તેમ નથી. 

   તપાસ દરમ્યાન સ્થળ ઉપર િનર�ક્ષણ કર�લ તથા 

લેવામા ંઆવેલ િનવેદનો અને ઉપરોકત હક�કતો ધ્યાને 

લેતા તપાસ�ુ ંતારણ નીચે �જુબ છે.  

૧( તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ �જુરાતી િવષય�ુ ં ધોરણ-

૧૦�ુ ંપ્ર�પત્ર ફોટોકોપી કર� સોલ્�શુન કર� મોટાપાયે 

�વૂર્યો�જત ઘટના ઘટ� તે હક�કત સાચી છે. 

૨( મામલતદાર શ્રી દાહોદ�ુ ં રોજકામ તેમજ પર�ક્ષા 

દરમ્યાનના સીડ� વ્�િુવ�ગનો ર�પોટર્  જોતા પણ તે 

હક�કત સા�બત કર� છે ક� શાળામા ંઆ ઘટના બનવા 

પામેલ છે. 

૩( તમામ �પુરવાઇઝરોના િનવેદન જોતા સ્પષ્ટ થાય છે ક� 

તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ તથા ત્યારપછ�ના �દવસોમા ં

ગેરર�તી થયેલ નથી. 

૪( મડંળના મેનેજ�ગ �સ્ટ� શ્રી નજન્�દુ�ન ગાગંડ�વાળ�ુ ં

િનવેદન જોતા તેઓએ બનેં ફરજ મો�ુફ� હ�ઠળના 

કમર્ચાર�ઓને �નુ;સ્થાપોત કર�લ છે જો આ બે દોિષત 

નહોતા તો શાળામ ંઆ ઘટના ઘટ� તે માટ� જવાબદાર 

કોણ ? તે સચંાલક મડંળના જવાબદાર મતં્રી તર�ક� 
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તેઓ તપાસ કર� દોિષતો સામે કોઇ પગલા ભયાર્ નથી 

એટલે ક� તેઓ મતં્રીશ્રી તર�ક� ફરજ બ�વવામા ં

બેદરકાર અને િનષ્ફળ નીવડ�ા છે તે�ુ ંસા�બત થાય 

છે. 

૫( શાળાના તમામ સેવકોના િનવેદનોનો અભ્યાસ કરતા 

તેઓ આ બાબતે કઇ જણતા નથી તે�ુ ંજણાય છે તો 

પ્રથમ મળે કોપીયર મશીન ટ�બલો �રુશીઓ તેમના 

દ્વારાજ �કૂાઇ હોઇ તે�ુ ંઅમા�ંુ દ્વઢપણે માન�ુ ંછે પરં� ુ

હાલ આ પ્ર�કયા પોલીસ તપાસ હ�ઠળ છે. 

૬( મડંળના પ્ર�ખુશ્રી ના પ્રિતિનિધએ આ ઘટના બાબતે 

િનવેદન આપી તેઓ�ુ ંિનવેદન જોતા તેઓ જણાવે છે 

ક� આ ઘટના શાળામા ંજ બની છે તે હક�કત સાચી છે 

આ ગેરર�તીમા ંશાળાના આચાયર્ શ્રી ડ�.ક�.પટ�લ તથા 

�પુરવાઇઝર શ્રી પી.એમ.પટ�લ સામેલ હતા. �થી 

મડંળના પ્ર�ખુશ્રી એ આ બનેં કમર્ચાર�ઓને 

તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ ફરજ મો�ુફ� હ�ઠળ �કુવામા ં

આવેલ હતા પરં� ુમતં્રીશ્રી એ િનયમ િવ�ુધ્ધ આ બનેં 

કમર્ચાર�ઓને �નુ: સ્થાિપત કર�લ છે. 

૭( શાળમા ંબનેલ ઘટના �ગે શાળાનો તમામ સ્ટાફ તેમજ 

મતં્રી સ�હત બધાજ સ�ંણૂ અ�ણ છે � સા�બત કર� છે 

ક� આ તમામની આ ઘટનામા ંસડંોવણી નકાર� શકાય 

નહ�. 

 ઉપરોકત તમામ િનવેદનો સાધિનક ર�કડર્  જોતા 

આ શાળામા ં તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ ધોરણ-૧૦ની 

�જુરાતી િવષય� ુપ્ર�પત્ર કોટોકોપી કર� સોલ્�શુન કર� 

સા��ુહક ચોર� કરાવવા�ુ ં �વૂર્યો�જત ષડયતેં્ર શાળાના 

આચાયર્શ્રી સ્થળ સચંાલક મેનેજ�ગ �સ્ટ�, �પુરવાઇઝરો 

પટ્ટાવાળાના મેળાપીપણા થી થયેલ હો�ુ ં જોઇએ ? આ 

ઘટનામા ં કોણ દોિષત છે તેની પોલીસ તપાસ ચા� ુ છે 

િવશેષમા ં આખી ઘટના શાળામાજં બની હોવાથી 

રાજયના તમામ િવદ્યાથ�ઓ ના હોતને ધ્યાને લેતા આવી 

ઘટના �નુરાવિત�ત ના થાય તે માટ� શાળાને કાયમી 

ન�ધણી રદ કરવા અથાર્ત શાળાને આપવામા ં આવેલી 

લ�મુતીના તમામ લાભો રદ કરવા ભલામણ થાય છે. 

કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાકં:-૨૯૯/૨૦૧૮ 

અન્વયે િવિનયમ-૯)ક( �જુબ �જલ્લા આમ �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્વનગર દ્વારા નોટ�સ તૈયાર કર� 

તેમને �બ� સાભંળ� અહ�વાલ મેળવવા�ુ ં ઠરાવવામા ં
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આવ્�.ુ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુ�ન્દ્વનગર� તેમન 

તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૮ના પત્રથી નીચે �જુબ સ્થળ તપાસ 

અહ�વાલ ર�ૂ કર�લ છે.  

આમ તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૮ અને 

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ની અમાર� �બ� ૂસ્થળ તપાસ મડંળ�ુ ં

લે�ખત બચાવના� ુ �નુાવણી દરમ્યાન મડંળને કર�લ 

ર�ૂઆત તથા ર�ૂઆત સમયે ર�ૂ કર�લ આધાર �રુવાને 

ધ્યાને લઇ અમો સચંાલક મડંળ સામે �કુવામા ંઆવેલ 

�ુલ-૧૦ આરોપો પૈક� આરોપ ન;ં-૦૧ થી ૦૮ અને ૧૦ 

તપાસ અિધકાર�શ્રી તર�ક� અમો સહમત છ�એ. જયાર� 

આરોપ ન;ં-૦૯ સાથે અમો અસહમત છ�એ. 

 આમ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસના �દુ્દા અને 

આધાર �રુાવાઓને જોતા આયોજનબધ્ધ ર�તે 

પર�ક્ષામા ંગેરર�તી કરાવવા માટ��ુ ં�વુ્યવ�સ્થત ષડયતં્ર 

ગોઠવાયે� ુહ� ુ ં� હક�કત છે.  

સમગ્ર પર�ક્ષા દરમ્યાન ફરજ પરના સ્ટાફના 

િનવેદન તેમજ મેનેજ�ગ �સ્ટ� વગેર�ના િનવેદનો લેતા 

એક પણ કમર્ચાર� દ્વારા આ હક�કતને સ્વીકાર�લ નથી. ક� 

એને સમથર્ન આપેલ નથી. પરં� ુઆ શાળાના પ્ર�ખુશ્રી 

દ્વારા ર�ૂ થયેલ બચાવના� ુ અને �નુાવણી દરમ્યાન 

કર�લ લેખીત ર�ૂઆત �જુબ આ ક�સની તપાસ CID 

ક્રાઇમને સોપવી જોઇએ એ બાબત સાથે તપાસ 

અિધકાર� તર�ક� અમો પણ સહમત છ�એ. 

આ પ્રકારની ગેરર�તીથી હોિશયાર 

િવદ્યાથ�ઓના ભિવષ્ય સાથે �િુનયો�ત છેતરિપડ�, 

િશક્ષણ જગત સાથે સકંળાયેલ િશક્ષકો અને આચાયર્ દ્વારા 

જ કરવામા ં આવે તે શરમ જનક બાબત છે સમગ્ર 

પ્રકરણની તપાસ હાલ પોલીસ કાયર્વાહ� હ�ઠળ થાય છે. 

�થી આ ષડયતં્રમા ંસ�ંણૂ પણે કોણ કોણ દોિષત છે તે 

આ તબ�ે કહ� શકાય નહ�. 

 પરં� ુ મામલતદારશ્રીએ કર�લ તપાસ અને 

રોજકામના આધાર� એ વાત ૧૦૦% સાચી છે. ક� આવી 

ગેરર�તી આ શાળા મડંળના ક�મ્પસમા ંઅને �િુનટ-૧મા ં

થયેલ છે �નો લાભ અન્ય �િુનટ-૨ને મળેલ છે.  

આ ગેરર�તીમા ંશાળા એટલે ક� પ્ર�ખુશ્રી કયાયં 

પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે સકંળાયેલ નથી. તેઓ�ુ ં

બચાવના�ુ ં જોતા તે બાબત સ્પષ્ટ થાય છે ક� તેઊ 

શૈક્ષ�ણક સસં્થામા ં આવી કોઇ પણ પ્રકારની ગેરર�તી 



D:\RAHUL\KAROBARI-ALL\2018-KAROBARI\07-09--2018-KAROBARI.doc 41 
 

ચલાવવા માગંતા નથી. તેઓ � કાયર્વાહ� કર� છે તે 

કાયર્વાહ�ને મેનેજ�ગ �સ્ટ� નજ�દુ્દ�ન ગાગંરવાડ� રદ કર� 

છે. આ  પ્ર�ક્રયાને કારણે જ ગેરર�તીમા ં સકંળાયેલ 

કમર્ચાર�ઓ સામે કોઇ ન�ર કાયર્વાહ� થઇ શક�લ નથી.  

આમ પ્ર�ખુશ્રી મતં્રીશ્રી ગાગંરડ�વાળા અને 

શાળાના તમામ કમર્ચાર�ઓ ત્રણેય વચ્ચેના �દરો-

�દરના ઝઘડાના કારણે િવદ્યાથ�ઓની કારક�દ� સાથે 

સકંળાયેલ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ �વી �હ�ર પર�ક્ષાઓમા ં

ગેરર�તી આચર� સમગ્ર �જુરાતની પર�ક્ષા પ્ર�ક્રયાને 

�ુિષત કરવા�ુ ં આ� ુ ગેરકા�નુી �ૃત્ય તેમજ �જુરાત 

માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્  

ગાધંીનગર દ્વારા િનયત થયેલ પર�ક્ષા િનયમો� ુ

સર�આમ ભગં કર�લ છે. �થી પ્રથમ દ્રષ્ટ�એ શાળાની 

માન્યતા )ન�ધણી( રદ કરવા પાત્ર જણાય છે. પરં� ુઆ 

સસં્થાના પ્ર�ખુશ્રીએ એ�ુ ં જણાવેલ છે ક� એકાદ બે 

વ્ય�કતઓની પર�ક્ષામા ં ગેરકાયદ�સરની પ્ર�િૃતને કારણે 

શાળાની માન્યતા રદ ન કરવા પરં� ુ દોિષતો સામે 

કાયદ�સરની કાયર્વાહ� કરવા જણાવેલ છે. �ની સામે 

અમો સહમત છ�એ. 

શાળા મડંળના િવવાદ અને પર�ક્ષા �વી અિત 

પિવત્ર પ�ક્રયાને છ�� ભી� કરવા બદલ આ શાળાનો 

વહ�વટ જયા ં�ધુી મડંળના �ત�રક િવવાદનો ઉક�લ ન 

થાય ત્યા ં �ધુી તાત્કા�લક સરકાર હસ્તક લેવા માટ� 

અમાર� સ્પષ્ટ ભલામણ છે તથા વહ�લામા ં વહ�લી તક� 

મડંળના પ્ર�ખુશ્રીની ર�ૂઆત ધ્યાને લેતા જવાબદાર 

સામે િનયમો�સુાર પગલા લેવામા ં આવે �થી 

ભિવષ્યમા ંઆ�ુ ં�ૃત્ય કરવાની કોઇ �હ�મત પણ ન કર�.  

તપાસ અિધકાર� �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

�રુ�ન્દ્રનગરના ઉક્ત તપાસ અહ�વાલના આધાર� �જુરાત 

માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ િવિનયમ-

૧૯૭૪ ની કલમ – ૯ )ક( �જુબ કાયર્વાહ� કરવા�ુ ંઅને 

પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર રદ કરવા�ુ ં તથા �હૃ િવભાગના 

િનયતં્રણની કચેર� દ્વારા જ�ર� તપાસ કરાવવા�ુ ં

સવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

AFAT S|DF\S o ૪૦૯/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૦૯/૨૦૧૮ 

તક્ષિશલા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ  સચંા�લત તક્ષિશલા હાયર 

સેકન્ડર� �ગ્લીશ સ્�ુલ (માધ્યિમક શાળા), ટિન�ગ 

પોઇન્ટ, વલાસણા રોડ, ઇડર, �જ.સાબરકાઠંા 

તક્ષિશલા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ  સચંા�લત તક્ષિશલા હાયર 

સેકન્ડર� �ગ્લીશ સ્�ુલ (માધ્યિમક શાળા), ટિન�ગ 

પોઇન્ટ, વલાસણા રોડ, ઇડર, �જ.સાબરકાઠંા 
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મકાન/સ્થળ ફ�રફાર કરવા બાબત મકાન/સ્થળ ફ�રફાર કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

સોની જનક�ુમાર ક�શવલાલ – મતં્રી તથા �જ.િશ.અ.શ્રી 

આર. એસ. ઉપાધ્યાય અને શ્રી એસ. આર. સગર – 

E.I. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ં

આવ્યા. �જ.િશ.અ.શ્રી સાબરકાઠંાની માધ્યિમક શાળાની 

મકાન સ્થળ ફ�રફાર કરવાની ભલામણ અન્વયે સદર 

માધ્યિમક શાળાનો નીચે પ્રમાણે સ્થળ ફ�રફાર કરવા�ુ ં

ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં  

શાળા�ુ ં�ુ�ુ ંસરના�ુ ં

તક્ષિશલા �ગ્લીશ સ્�ુલ,  

ટિન�ગ પોઇન્ટ, 

વલાસણા રોડ, ઇડર, 

�જ.સાબરકાઠંા 

શાળા�ુ ંન�ુ ંસરના�ુ ં

તક્ષિશલા �ગ્લીશ સ્�ુલ,  

�.ુસવગઢ છાવણી,પો.�ુકડ�યા 

તા. ઇડર, �જ.સાબરકાઠંા 

 
AFAT S|DF\S o ૪૧૦/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૦/૨૦૧૮ 

તક્ષિશલા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ  સચંા�લત તક્ષિશલા હાયર 

સેકન્ડર� �ગ્લીશ સ્�ુલ (ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા), 

ટિન�ગ પોઇન્ટ, વલાસણા રોડ, ઇડર, �જ.સાબરકાઠંા 

મકાન/સ્થળ ફ�રફાર કરવા બાબત. 

તક્ષિશલા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ  સચંા�લત તક્ષિશલા હાયર 

સેકન્ડર� �ગ્લીશ સ્�ુલ (ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા), 

ટિન�ગ પોઇન્ટ, વલાસણા રોડ, ઇડર, �જ.સાબરકાઠંા 

મકાન/સ્થળ ફ�રફાર કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

સોની જનક�ુમાર ક�શવલાલ – મતં્રી તથા �જ.િશ.અ.શ્રી 

આર. એસ. ઉપાધ્યાય અને શ્રી એસ. આર. સગર – 

E.I. હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ં

આવ્યા. �જ.િશ.અ.શ્રી સાબરકાઠંાની ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાની મકાન સ્થળ ફ�રફાર કરવાની ભલામણ 

અન્વયે સદર ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાનો નીચે 

પ્રમાણે સ્થળ ફ�રફાર કરવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં  

શાળા�ુ ં�ુ�ુ ંસરના�ુ ં

તક્ષિશલા હાયર 

એકન્ડર� �ગ્લીશ સ્�ુલ,  

ટિન�ગ પોઇન્ટ, 

વલાસણા રોડ, ઇડર, 

�જ.સાબરકાઠંા 

શાળા�ુ ંન�ુ ંસરના�ુ ં

તક્ષિશલા હાયર એકન્ડર� 

�ગ્લીશ સ્�ુલ,  

�.ુસવગઢ છાવણી,પો.�ુકડ�યા 

તા. ઇડર, �જ.સાબરકાઠંા 

 
AFAT S|DF\S o ૪૧૧/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૧/૨૦૧૮ 

મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક સેકન્ડર� સ્�ુલ 

(�જુરાતી માધ્યમ), સરદાર પટ�લ પાકર્ , બાલા� 

હોલ પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, તા.�જ.રાજકોટની 

મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક સેકન્ડર� સ્�ુલ 

(�જુરાતી માધ્યમ), સરદાર પટ�લ પાકર્ , બાલા� હોલ 

પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, તા.�જ.રાજકોટની નોન 
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નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર 

કરવા બાબત.  

ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર કરવાની 

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી વસતં�ુમાર �. પાઠક – પ્ર�ખુ અને 

વષાર્બેન વી. પાઠક – �સ્ટ� હાજર રહ્યા હતા. તેઓને 

�બ� સાભંળવામા ં આવ્યા. સ્ટાફ અને અગાઉના 

મડંળની આિથ�ક જવાબદાર� સ્વીકારવા ન�ુ ં મડંળ 

સહમત થતા નીચે પ્રમાણે કારોબાર� સિમિતમા ંનોન 

ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક િવભાગ �જુરાતી માધ્યમની 

શાળાનો વહ�વટ ફ�રફારની મ�ુંર� આપવા�ુ ં

ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

�ુ� ુટ્રસ્ટ 

મા ંશારદા એ��કુ�શનલ 

ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  

“સાગર હ�ર�ટ�ઝ”, સરદાર 

પટ�લ પાકર્ , નાના મવા સકર્લ 

પાસે, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ,  

રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૫. 

ન�ુ ંટ્રસ્ટ 

મા ંશારદા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  

સનાળા રોડ,  

મોરબી. 

 
AFAT S|DF\S o ૪૧૨/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૨/૨૦૧૮ 

મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક સેકન્ડર� સ્�ુલ 

(�ગે્ર� માધ્યમ), સરદાર પટ�લ પાકર્ , બાલા� હોલ 

પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, તા.�જ.રાજકોટની નોન 

ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર કરવા 

બાબત. 

મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક સેકન્ડર� સ્�ુલ 

(�ગે્ર� માધ્યમ), સરદાર પટ�લ પાકર્ , બાલા� હોલ 

પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, તા.�જ.રાજકોટની નોન 

ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર કરવાની 

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી વસતં�ુમાર �. પાઠક – પ્ર�ખુ અને 

વષાર્બેન વી. પાઠક – �સ્ટ� હાજર રહ્યા હતા. તેઓને 

�બ� સાભંળવામા ં આવ્યા. સ્ટાફ અને અગાઉના 

મડંળની આિથ�ક જવાબદાર� સ્વીકારવા ન�ુ ં મડંળ 

સહમત થતા નીચે પ્રમાણે કારોબાર� સિમિતમા ં નોન 

ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક િવભાગ �ગે્ર� માધ્યમની શાળાનો 

વહ�વટ ફ�રફારની મ�ુંર� આપવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

�ુ� ુટ્રસ્ટ 

મા ંશારદા એ��કુ�શનલ 

ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  

“સાગર હ�ર�ટ�ઝ”, સરદાર 

પટ�લ પાકર્ , નાના મવા સકર્લ 

પાસે, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ,  

રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૫. 

ન�ુ ંટ્રસ્ટ 

મા ંશારદા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  

સનાળા રોડ,  

મોરબી. 

 
AFAT S|DF\S o ૪૧૩/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૩/૨૦૧૮ 
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મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક હાયર સેકન્ડર� 

સ્�ુલ (િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમ), સરદાર 

પટ�લ પાકર્ , બાલા� હોલ પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, 

તા.�જ.રાજકોટની નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર કરવા બાબત. 

મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક હાયર સેકન્ડર� સ્�ુલ 

(િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �જુરાતી માધ્યમ), સરદાર પટ�લ 

પાકર્ , બાલા� હોલ પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, 

તા.�જ.રાજકોટની નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

વસતં�ુમાર �. પાઠક – પ્ર�ખુ અને વષાર્બેન વી. 

પાઠક – �સ્ટ� હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� 

સાભંળવામા ં આવ્યા. સ્ટાફ અને અગાઉના મડંળની 

આિથ�ક જવાબદાર� સ્વીકારવા ન�ુ ંમડંળ સહમત થતા 

નીચે પ્રમાણે કારોબાર� સિમિતમા ં નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગ િવજ્ઞાન પ્રવાહ - �જુરાતી 

માધ્યમની ઉ.મા.શાળાનો વહ�વટ ફ�રફારની મ�ુંર� 

આપવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

�ુ� ુટ્રસ્ટ 

મા ંશારદા એ��કુ�શનલ 

ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  

“સાગર હ�ર�ટ�ઝ”, સરદાર 

પટ�લ પાકર્ , નાના મવા સકર્લ 

પાસે, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ,  

રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૫. 

ન�ુ ંટ્રસ્ટ 

મા ંશારદા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  

સનાળા રોડ,  

મોરબી. 

 
AFAT S|DF\S o ૪૧૪/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૪/૨૦૧૮ 

મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક હાયર સેકન્ડર� 

સ્�ુલ (િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �ગે્ર� માધ્યમ), સરદાર પટ�લ 

પાકર્ , બાલા� હોલ પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, 

તા.�જ.રાજકોટની નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર કરવા બાબત. 

મા ં શારદા એ��કુ�શનલ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ 

સચંા�લત શ્રીમતી એસ. ક�. પાઠક હાયર સેકન્ડર� સ્�ુલ 

(િવજ્ઞાન પ્રવાહ, �ગે્ર� માધ્યમ), સરદાર પટ�લ પાકર્ , 

બાલા� હોલ પાછળ, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ, 

તા.�જ.રાજકોટની નોન ગ્રાન્ટ�ડ ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી 

વસતં�ુમાર �. પાઠક – પ્ર�ખુ અને વષાર્બેન વી. 

પાઠક – �સ્ટ� હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� 

સાભંળવામા ં આવ્યા. સ્ટાફ અને અગાઉના મડંળની 

આિથ�ક જવાબદાર� સ્વીકારવા ન�ુ ંમડંળ સહમત થતા 

નીચે પ્રમાણે કારોબાર� સિમિતમા ં નોન ગ્રાન્ટ�ડ 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગ િવજ્ઞાન પ્રવાહ – �ગે્ર� 

માધ્યમની ઉ.મા.શાળાનો વહ�વટ ફ�રફારની મ�ુંર� 

આપવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

�ુ� ુટ્રસ્ટ ન�ુ ંટ્રસ્ટ 



D:\RAHUL\KAROBARI-ALL\2018-KAROBARI\07-09--2018-KAROBARI.doc 45 
 

મા ંશારદા એ��કુ�શનલ 
ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  

“સાગર હ�ર�ટ�ઝ”, સરદાર 
પટ�લ પાકર્ , નાના મવા સકર્લ 
પાસે, ૧૫૦ �ટ ર�ગ રોડ,  
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૫. 

મા ંશારદા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ,  
સનાળા રોડ,  

મોરબી. 

 
AFAT S|DF\S o ૪૧૫/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૫/૨૦૧૮ 

શ્રી �ક્રષ્ના એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, રાજકોટ સચંા�લત 

રાજ�ુમાર િવદ્યાલય, આયર્નગર મેઈન રોડ, 

રાજકોટની નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ 

ફ�રફાર કરવા બાબત. 

શ્રી �ક્રષ્ના એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, રાજકોટ સચંા�લત 
રાજ�ુમાર િવદ્યાલય, આયર્નગર મેઈન રોડ, 
રાજકોટની નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ 
ફ�રફાર કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ 
કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી જગદ�શભાઈ ટ�. 
વેકર�યા – પ્ર�ખુ અને શ્રી કૌિશકભાઈ �પાપરા – 
પ્ર�ખુ હાજર રહ�લ હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ં
આવ્યા. સ્ટાફ અને અગાઉના મડંળની આિથ�ક 
જવાબદાર� સ્વીકારવા ન�ુ ંમડંળ સહમત થતા નીચે 
પ્રમાણે કારોબાર� સિમિતમા ં નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક 
શાળાનો વહ�વટ ફ�રફારની મ�ુંર� આપવા�ુ ં
ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

�ુ� ુટ્રસ્ટ 

શ્રી �ક્રષ્ના એ��કુ�શન 

ટ્રસ્ટ,  

રણછોડનગર, પેડક રોડ,  

ત્રાસંીયો રોડ, રાજકોટ.  

ન�ુ ંટ્રસ્ટ 

સ્વ. �ન્તીભાઈ હંસરાજભાઈ 

�પાપરા એ��કુ�શન એન્ડ 

ચેર�ટ�બલ  ટ્રસ્ટ,  

આયર્નગર મેઈન રોડ, પેડક રોડ,  

રાજકોટ.  
AFAT S|DF\S o ૪૧૬/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૬/૨૦૧૮ 

જ્ઞાન સાગર એ��કુ�શન ફાઉન્ડ�શન ટ્રસ્ટ મ�ણનગર 

અમદાવાદ સચંા�લત  ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સૌમીલ 

હાઇસ્�ુલ કણાર્વતી બગં્લોઝ  સોસાયટ� એક્ષપે્રસ વેની 

પાસે સીટ�એમ અમદાવાદ (�જુરાતી માધ્યમ) ની 

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર 

કરવા બાબત. 

જ્ઞાન સાગર એ��કુ�શન ફાઉન્ડ�શન ટ્રસ્ટ મ�ણનગર 

અમદાવાદ સચંા�લત  ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સૌમીલ 

હાઇસ્�ુલ કણાર્વતી બગં્લોઝ  સોસાયટ� એક્ષપે્રસ વેની 

પાસે સીટ�એમ અમદાવાદ (�જુરાતી માધ્યમ) ની 

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ માધ્યિમક શાળાનો વહ�વટ ફ�રફાર 

કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા 

મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી મહ�ન્દ્રભાઈ ક�. પર�ખ – 

મેને.ટ્રસ્ટ�, �દપકભાઈ વી. પટ�લ – ટ્રસ્ટ� તથા �પુ્તા 

પ્રદ�પિસ�હ – મેને. ટ્રસ્ટ� અને �જ.િશ.અ.શ્રી 

અમદાવાદના પ્રિતિનિધશ્રી �. વી. ગાધંી – હ�ડ ક્લાકર્  

હાજર રહ�લ હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા. 

સ્ટાફ અને અગાઉના મડંળની આિથ�ક જવાબદાર� 

સ્વીકારવા ન�ુ ં મડંળ સહમત થતા ં નીચે પ્રમાણે 

કારોબાર� સિમિતમા ં નોન ગ્રાન્ટ�ડ માધ્યિમક શાળાનો 

વહ�વટ ફ�રફારની મ�ુંર� આપવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 
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�ુ� ુટ્રસ્ટ 

જ્ઞાન સાગર એ��કુ�શન 
ફાઉન્ડ�શન ટ્રસ્ટ  

૩૧, પ્ર��ંુુજ સોસાયટ� દ�ક્ષણી 

સોસાયટ�ની પાસે, મ�ણનગર 

અમદાવાદ. 

ન�ુ ંટ્રસ્ટ 

  ભારતી એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ 

  ૪ અક્ષર બગં્લોઝ 
સ્�િૃતમ�ંદર 

   સામે, ઇસન�રુ, 

અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩   
 

AFAT S|DF\S o ૪૧૭/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૭/૨૦૧૮ 

મોડર્ન એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત ન્� ુ �ગ્લીશ સ્�ુલ, 

મહાવીરનગર, �.ુ�હ�મતનગર �જ.સાબરકાઠંા ર�માન્ડ 

શાળાના િનણર્યમા ં�ધુારો કરવા બાબત. 

મોડર્ન એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત ન્� ુ �ગ્લીશ સ્�ુલ, 

મહાવીરનગર, �.ુ�હ�મતનગર �જ.સાબરકાઠંા ર�માન્ડ 

શાળાના િનણર્યમા ં�ધુારો કરવાની બાબત કારોબાર� 

સિમિતમા ં ર�ુ કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી ડ�. 

એમ. પટ�લ – ચેરમેન, શ્રી �. સી. મોદ� – મતં્રી, શ્રી 

ડ�. એસ. ભટ્ટ – આચાયર્, શ્રીમતી એન. �. ભટ્ટ – 

મ.િશ., શ્રી વી. �. રાવલ, મ.િશ., શ્રી ડ�. પી. પટ�લ – 

ક્લાકર્ , શ્રી એલ. એચ. પ્ર�પિત – પ્�નુ અને 

�જ.િશ.અ.શ્રી આર. એસ. ઉપાધ્યાય અને િશક્ષણ 

િનર�ક્ષકશ્રી એસ. આર. સગર હાજર રહ્યા હતા. તેઓને 

�બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

    મોડર્ન એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત ન્� ુ �ગ્લીશ 

સ્�ુલ, મહાવીરનગર, �.ુ�હ�મતનગર �જ.સાબરકાઠંાની 

અપીલ ર�માન્ડ અર� મ�ુંરમા ં�ધુારો કરવા બાબતે 

�ુન.૨૦૧૭ની નવી માધ્યિમક શાળાની અપીલ 

ર�માન્ડ થતા બોડર્ની તા.૧૫ અને ૧૬/૫/૨૦૧૮ની 

કારોબાર� સિમિતમા ં �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

�હ�મતનગરનો અહ�વાલ ર�ુ કરવામા ંઆવેલ. 

    કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાકં:૩૦૭/૨૦૧૮ ના 

ઠરાવથી આજ ટ્રસ્ટ મડંળ દ્વારા ધો.૯/૧૦ �ગે્ર� 

માધ્યમની ગ્રાન્ટ�ડ શાળા ચાલે છે તે બધં કર� �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી મારફતે શાળાની ન�ધણી રદ કરાવ્યા 

બાદ જ સદર �બન અ�દુાિનત શાળા �.૧૦,૦૦૦/- દંડ 

ભર� શ� કર� શકશે તે �જુબ�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં 

    બોડર્ની તા.૨૧/૭/૨૦૧૮ની કારોબાર� સિમિતમા ં

સદર શાળાનો િનણર્યમા ં �ધુારો કરવા બાબત ર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ. 

    કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ ક્રમાકં: ૩૭૮/૨૦૧૮થી 

આજ ટ્રસ્ટ મડંળ દ્વારા ધો-૯/૧૦ �ગે્ર� માધ્યમની 

શાળા ચાલે છે તે બધં કર� �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

મારફતે શાળાની ન�ધણી રદ કરાવ્યા બાદ જ સદર 
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�બન અ�દુાિનત શાળા �.૧૦,૦૦૦/- દંડ ભર� શ� કર� 

શકશે તે �જુબનો ઠરાવ કર�લ હતો. 

    સચંાલક મડંળ, તમામ શૈક્ષ�ણક અને �બન 

શૈક્ષ�ણક સ્ટાફ તેમજ �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીને �બ� 

સાભંળ� િનણર્ય કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ ં

હ� ુ.ં  

    �ખુ્ત િવચારણાને �તે સદર ગ્રાન્ટ�ડ શાળાની 
ન�ધણી રદ કરવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ ંઅને ધો-૯ ની 
નોન ગ્રાન્ટ�ડ �બનઅ�દુાિનત શાળા �.૧૦,૦૦૦/- દંડ 
ભર� શ� કર� શકશે. ધો-૧૦ નોન ગ્રાન્ટ�ડ શાળાના 
િવદ્યાથ�ઓના ફોમર્ અન્ય શાળામાથંી ભરાવવા 
�જ.િશ.અ.શ્રીએ વ્યવસ્થા કરવાની રહ�શે.          

AFAT S|DF\S o ૪૧૮/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૮/૨૦૧૮ 

એિશયા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ 

તેમજ �બન અ�દુાિનત શાળા એિશયા ઇગ્લીશ સ્�ુલ, 

એશીયા ક�મ્પસ, ડ્રાઇવ-ઇન-રોડ, અમદાવાદ શાળા 

િવ�દ્ધ ફર�યાદ�શ્રી એન.પી.શાહ અને શ્રી �.ક�.ફળ�ુ 

દ્વારા િવિવધ ગેરર�િતઓ બાબતે મળેલ ફર�યાદ 

અન્વયે. 

એિશયા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ 

તેમજ �બન અ�દુાિનત શાળા એિશયા ઇગ્લીશ સ્�ુલ, 

એશીયા ક�મ્પસ, ડ્રાઇવ-ઇન-રોડ, અમદાવાદ શાળા 

િવ�દ્ધ ફર�યાદ�શ્રી એન.પી.શાહ અને શ્રી �.ક�.ફળ�ુ 

દ્વારા િવિવધ ગેરર�િતઓ બાબતે મળેલ ફર�યાદની 

બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા મડંળના 

પ્રિતિનિધશ્રી �. પી. રાજ�રુો�હત ઈ.આચાયર્, 

અરજદારશ્રી �. ક�. ફળ�ુ – મ.િશ. અને શ્રી એન. પી. 

શાહ - મ.િશ. તથા �જ.િશ.અ.શ્રી ના પ્રિતિનિધશ્રી ક�. 

એચ. રાવલ - E.I. અને શ્રી �. ક�. દ�સાઈ – િસ.ક્લાકર્  

હાજર રહ�લ હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

      �જ.િશ.અશ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્યના િશ.િન. શ્રીમિત 

એસ.�. ગોહ�લ, શ્રી �.ક�.નાઇ (મ.િશ.ની) શ્રી 

વી.ક�.મગરવાડ�યા (મ.િશ.ની) ના તા.૨૧/૫/૨૦૧૮નો 

સ્થળ તપાસ અહ�વાલ નીચેની િવગતે ર�ુ કરવામા ં

આવે છે.  

(૧)  SCA NO- 8330/2018 ની પીટ�શન પેરા-૩મા ં

દશાર્વેલી �બનશૈક્ષ�ણક કમર્ચાર�શ્રી �.એન.�ની, 

શ્રીમિત ઉમા િત્રવેદ� અને શ્રી બી.એ ચાવડા ગ્રાન્ટ�ડ 

શાળાના કમર્ચાર� છે � સત્ય છે �ઓને અમાર� સમક્ષ 

�બ� બોલાવી અરજદારની ફર�યાદ બાબતે પ્ર�ોતર� 

કરતા ં તેઓએ નોન ગ્રાન્ટ�ડ િવભાગમા ં ઓગષ્ટ-

૨૦૧૬થી વહ�વટ� કાયર્ કર� છે તેમ સ્વીકા�ુ� છે અને 

તેઓ આ માટ� �.૩૫૦૦/- વેતન પ્રાપ્ત કર�લ છે 

(૨)  શૈક્ષ�ણક વષર્-૨૦૧૨-૧૩ થી શૈક્ષ�ણક વષર્ 

૨૦૧૬-૧૭મા ંઅરજદારની ફર�યાદના એનેક્ષર-બ મા ં
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દશાર્વેલી િવદ્યાથ�ઓનો સમાવેશ થતો હોય તેવા વગર્ 

ર�સ્ટરો આચાયર્ની સહ�થી પ્રમા�ણત કર� મેળવેલ છે 

�મા ં ચકાસણી કરતા ં અરજદાર જયતં ફળ�ુ વગર્ 

િશક્ષક છે તેવા ર�સ્ટરમા ં પણ એનેક્ષર-બ મા ં હોય 

તેવા િવદ્યાથ�ઓની હાજર� જોવા મળેલ છે અરજદાર� 

દશાર્વેલ �ફઝીક્સના ર�સ્ટરમા ંઆચાયર્ની સહ� વગર્ 

િશક્ષકની સહ� શાળા િસ�ા ક� એવા કોઇ ઉલ્લેખ જોવા 

મળ્યો નથી ક� �થી આ વગર્ ર�સ્ટર શાળા દ્વારા 

પ્રમા�ણત થયેલ હોય તેમજ સ્પષ્ટપણે સમ� સકાય 

તે ર�તે પ્રાયોગીક કાય�થી તાર�ખ ક� માસ દશાર્વેલ 

નથી પરં� ુ શાળાના વગર્ર�સ્ટરની ચકાસણી કરતા ં

અન્ય િવદ્યાથ�ઓની �મજ અરજદાર� ફર�યાદ�મા ં

દશાર્વેલ િવદ્યાથ�ઓની હાજર� પણ જોવા મળેલ છે 

એ�ુ ંજણાય છે.  

(૩)  શાળાના ઇન્ચા� આચાયર્શ્રી �. પી. �રુોહ�ત 

અરજદારશ્રીની ફર�યાદ અ�સુાર ૨૦૧૨ થી શૈક્ષ�ણક 

કાયર્ કરતા નથી પરં� ુ તપાસ સમયે શાળા દ્વારા 

છેલ્લા બે વષર્ના સમયપત્રક ર�ુ કરવામા ં આવેલ 

�મા ં ધોરણ-૧૧ અને ધોરણ-૧૨ના વગ�મા ં �ુલ-૧૬ 

તાસની ફાળવણી તેમના નામ સાથે કરવામા ંઆવેલ 

છે �મા ં �કડાશા� અને વા�ણ�યવ્યવહાર �વા 

િવષયો દશાર્વેલ છે અને તેઓના િવષય�ુ ં પર�ણામ 

૧૦૦% આવેલ છે તેઓ�ુ ંઅમાર� સમક્ષ આ બાબતે 

લે�ખત િનવેદન આપેલ છે તે �બડાણ સામેલ છે 

સમયપત્રકમા ંદશાર્વેલી તાસની ચકાસણી ભોિતક ર�તે 

તપાસ દરમ્યાન વેક�શન હોવાથી શ� થયેલ નથી.  

(૪) અરજદારશ્રી � ક� ફળ�ુ ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

િવભાગના િશક્ષક હોઇ તેઓની એન્ટ્ર� લેવલ સ્ક�લ 

મળવાપાત્ર છે � �ગે�ુ ં �બલ�ુ ં �કુવ�ુ ં

િનયામા�સુાર સમયમયાર્દામા ં થઇ ગયેલ છે �થી 

અરજદારની ફર�યાદનો અથર્ રહ�તો નથી પરં� ુ શ્રી 

એન.પી શાહ માધ્યિમક િવભાગના િશક્ષક હોવાથી જો 

તેઓની એન્ટ્ર� લેવલ પે સ્ક�લની માગંણી હોય તો તેમ 

માગંણી થઇ શક� નહ�. 

    આમ, કારોબાર� સિમિતમા ં ઉપરોક્ત ચચાર્ 

િવચારણાને �તે �જ.િશ.અ.શ્રી અમદાવાદ ગ્રામ્ય પાસે 

િવગતવાર અહ�વાલ મેળવવા�ુ ંઅને અહ�વાલ આવ્યા 

બાદ િનણર્ય કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં    
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AFAT S|DF\S o ૪૧૯/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૧૯/૨૦૧૮ 

�પુર એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

શાળા �પુર હાઇસ્�ુલ, ઓઢવ, અમદાવાદ શાળાની 

નામ.�જુરાત હાઇકોટર્ની પીટ�શન ન ં SCA NO- 

8957/2016 ના તા.૧૩/૮/૨૦૧૮ના ઓરલ ઓડર્ર 

અન્વયે બોડર્ને તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૮ �ધુીમા ં મા�હતી 

ર�ુ કરવા બાબત. 

�પુર એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 
શાળા �પુર હાઇસ્�ુલ, ઓઢવ, અમદાવાદ શાળાની 
નામ.�જુરાત હાઇકોટર્ની પીટ�શન ન ં SCA NO- 
8957/2016 ના તા.૧૩/૮/૨૦૧૮ના ઓરલ ઓડર્ર 
અન્વયે બોડર્ને તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૮ �ધુીમા ંમા�હતી ર�ુ 
કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરતા શાળા 
મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી રા�શ�ુમાર ડ�. સોડવડ�યા – 
મેને.ટ્રસ્ટ�, િવરલ�ુમાર આર. શાહ – ટ્રસ્ટ� તથા 
�જ.િશ.અ.શ્રીના પ્રિતિનિધશ્રી �. વી. ગાધંી – હ�ડ ક્લાકર્  
હાજર રહ્યા હતા. તેઓને �બ� સાભંળવામા ંઆવ્યા.  
    �પુર એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ સચંા�લત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 
શાળા �પુર હાઇસ્�ુલ, ઓઢવ, અમદાવાદ શાળાની 
માન્યતા ગત બોડ�ર્ની કારોબાર� સિમિતમા ં
તા.૧,૨,૩,૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ૩૫૬/૨૦૧૬ થી 
શાળામા ં મેદાન નથી તે�ુ ં ફલીત થતા ં �ુન-૨૦૧૬થી 
ધોરણ-૯ અને ૧૧ના વગર્ બધં કરવાના અને �ુન-
૨૦૧૭ થી ક્રમશઃ ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ના વગ� બધં 
કરવા�ુ ંઠરાવેલ હ� ુ,ં  
    સદર ઠરાવ અન્વયે બોડર્ના તા.૪/૬/૨૦૧૬ના પત્રથી 
�જ.િશ.અશ્રી અમદાવાદ શહ�રને તથા શાળામડંળને સદર 
ઠરાવ અન્વયે �ુન-૨૦૧૬ થી ધોરણ-૯ અને ૧૧ના 
તમામ વગ� તાત્કા�લક અસરથી બધં કરવા જણાવેલ,  
   શાળામડંળના તા.૬/૬/૨૦૧૬ના પત્રથી �નુ: િવચારણા 
કર� શાળાની માન્યતા ચા� ુરાખવા િવનતંી કર�લ.  
    ત્યારબાદ શાળામડંળે શ્રી જયિંતભાઇ ગોપાળભાઇ 
પટ�લ િવ�દ્ધ નામ.�જુરાત હાઇકોટર્ના SCA NO- 
8957/2016 થી પીટ�શન દાખલ કરતા ં પીટ�શન- 
8957/2016 અન્વયે નામ.�જુરાત હાઇકોટર્ના 
તા.૧૩/૮/૨૦૧૮ના ઓરલ ઓડર્રમા ં જણાવ્યા�ુસંાર 
તા.૧૮/૯/૨૦૧૮ �ધુીમા ં નામદાર વડ� અદાલતમા ં
આ �ગેનો પ્રત્�તુર પાઠવવાનો હોઇ આ બાબતે 
બોડર્ના કા�નુી સલાહકારશ્રીનો અ�ભપ્રાય મગંાવવામા ં
આવતા ંતેઓશ્રીના તા.૧/૯/૨૦૧૮ના પત્રથી અ�ભપ્રાય 
આપેલ. 
       શાળા મડંળે નવા મેદાનના આધારો ર�ુ કર�લ છે. 
પરં� ુ તે મેદાન COP �ુ ંહોવાથી કારોબાર� સિમિતએ 
માન્ય રાખેલ નથી. પરં� ુ કારોબાર� સિમિતએ �ખુ્ત 
િવચારણાના �તે શાળામા ં ધો-૯ થી ૧૨મા ં એસ.સી 
જ્ઞાિતના �ુમાર-૨૬ અને કન્યા-૧૬ એસ.ટ� જ્ઞાિતના 
�ુમાર-૧ કન્યા-૧ બક્ષીપચં જ્ઞાિતના �ુમાર-૧૬૩ કન્યા-
૧૨૧, અન્ય જ્ઞાિતના �ુમાર-૬૭ કન્યા-૬૫,લ�મુતી 
�ુમાર-૫ કન્યા-૭ આમ એકંદર� �ુમારની-૨૬૨ તેમજ 
કન્યા-૨૧૦ એમ �ુલ-૪૭૨ િવદ્યાથ�ઓની સખં્યા તેમજ 
શહ�ર� િવસ્તારની અ�દુાિનત શાળા હોવાથી તથા 
ઔદ્યો�ગક િવસ્તારમા ંઆવેલી છે, અને આ િવસ્તારના 
મધ્યમ અને ગર�બ પર�વારના િવદ્યાથ�ઓની સખં્યા 
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વ� ુ હોવાથી કારોબાર� સિમિતએ છ માસમા ં �ટૂતા 
મેદાનનો િવસ્તાર સપં્રાપ્ત કર�ને આધાર �રુાવાઓ 
બોડર્મા ં ર�ૂ કરવાની શરતે હાલ ન�ધણી ચા� ુ
રાખવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં   

AFAT S|DF\S o ૪૨૦/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૨૦/૨૦૧૮ 
�ૂન-૨૦૧૭ થી ઓનલાઇન અર� નામ�ૂંર થયેલ 
દરખાસ્તો સદંભ� િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા ર�માન્ડ કર�લ 
દરખાસ્તોનો િનણર્ય કરવા બાબત. (૪ શાળાઓ) 

�ૂન-૨૦૧૭ થી ઓનલાઇન અર� નામ�ૂંર થયેલ 
દરખાસ્તો સદંભ� િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા ર�માન્ડ કર�લ 
દરખાસ્તોનો િનણર્ય કરવામા ંઆવ્યો.  
આ સાથે પત્રક – અ સામેલ છે. 

AFAT S|DF\S o ૪૨૧/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૨૧/૨૦૧૮ 
�ૂન-૨૦૧૭ થી ગ્રાન્ટ િવનાની મ�ૂંર થયેલ નવી 
માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની �જ.િશ.અ.શ્રી 
દ્વારા Not Recommend અન્વયે િનણર્ય કરવા 
બાબત. 

�ૂન-૨૦૧૭ થી ગ્રાન્ટ િવનાની મ�ૂંર થયેલ નવી 
માધ્યિમક/ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની �જ.િશ.અ.શ્રી 
દ્વારા Not Recommend અન્વયે િનણર્ય કરવામા ં
આવ્યો.  
આ સાથે પત્રક – બ સામેલ છે. 

AFAT S|DF\S o ૪૨૨/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૨૨/૨૦૧૮ 

શ્રી રહ�ડા િવકાસ મડંળ, રહ�ડા, �.ુપો.રહ�ડા, તા.વડાલી 

�જ.સાબરકાઠંા સચંા�લત શ્રી ��િૃત િવદ્યામ�ંદર, 

�.ુપો.રહ�ડા, તા.વડાલી �જ.સાબરકાઠંાની શાળાના 

નામ ફ�રફાર કરવા બાબત. 

શ્રી રહ�ડા િવકાસ મડંળ, રહ�ડા, �.ુપો.રહ�ડા, તા.વડાલી 

�જ.સાબરકાઠંા સચંા�લત શ્રી ��િૃત િવદ્યામ�ંદર, 

�.ુપો.રહ�ડા, તા.વડાલી �જ.સાબરકાઠંાની શાળાના નામ 

ફ�રફાર કરવાની બાબત કારોબાર� સિમિતમા ં ર�ુ 

કરતા શાળા મડંળના પ્રિતિનિધશ્રી પટ�લ �ળુાભાઈ 

ર�વાભાઈ – પ્ર�ખુ, રહ�ડા િવકાસ મડંળ અને પ્ર�પિત 

હસ�ખુભાઈ એ. – ��િૃત િવદ્યાલયના �ુ.ક્લાકર્  તથા 

�જ.િશ.અ.શ્રી આર. એસ. ઉપાધ્યાય અને એસ. આર. 

સગર – િશ.િન. હાજર રહ�લ હતા. તેઓને �બ� 

સાભંળવામા ંઆવ્યા.  

    શ્રી રહ�ડા િવકાસ મડંળ, રહ�ડા, �.ુપો.રહ�ડા, 

તા.વડાલી, �જ.સાબરકાઠંા સચંા�લત શ્રી ��િૃત 

િવદ્યામ�ંદર, �.ુપો.રહ�ડા, તા.વડાલી, �જ.સાબરકાઠંાની 

શાળાના નામ ફ�રફાર�ુ ં ન�ુ ં નામ શ્રી બી ડ� પટ�લ 

હાઇસ્�ુલ,રહ�ડા કરવા માટ� મડંળે તા.૧૪/૩/૨૦૧૫નો 

પત્ર ર�ુ કર�લ છે. 

      શ્રી રહ�ડા િવકાસ મડંળ, રહ�ડા, �.ુપો.રહ�ડા, 

તા.વડાલી, �જ.સાબરકાઠંા સચંા�લત શ્રી ��િૃત 

િવદ્યામ�ંદર, �.ુપો.રહ�ડા શાળાના નામ ફ�રફાર કરવા 

માટ� �.વ.ન.ં૧૮૧ તા.૭/૩/૨૦૦૬થી િનયત ન�નુાના 

ફોમર્મા ંજ�ર� આધારો સ�હત દરખાસ્ત ર�ુ કર�લ પરં� ુ

શાળાના વહ�વટ� પ્ર�ોના કારણે નામદાર �જુરાત 

હાઇકોટર્મા ં અર� નબંર ૧૩૪૮૧/૨૦૧૦ નો ક�સ 

પેન્ડ�ગ હોવાથી નામ ફ�રફાર થયેલ ન હ� ુ.ં પરં� ુ

�કુાદો તા.૨૯/૧/૨૦૧૫ એ આવતા �નુ: દરખાસ્ત 



D:\RAHUL\KAROBARI-ALL\2018-KAROBARI\07-09--2018-KAROBARI.doc 51 
 

તા.૧૨/૩/૨૦૧૫ના રોજ જ�ર� આધારો �રુાવા સ�હત 

અતે્રની કચેર�ને ફાઇલ ર�ુ કર�લ. 
 
     તેમજ શ્રી સવાર્ગી િવકાસ ક�ળવણી મડંળ 

�.ુપો.કપોડા, તા.ઇડર �જ.સાબરકાઠંા સચંા�લત શ્રી 

��િૃત િવદ્યામ�ંદર રહ�ડાના નામ ફ�રફાર બાબતે 

તા.૨૪/૩/૨૦૧૫ નો પત્ર ર�ુ કર�લ છે પત્રમા ંજણાવ્યા 

પ્રમાણે શ્રી સવાર્ગી િવકાસ ક�ળવણી મડંળ 

�.ુપો.કપોડા, તા.ઇડર, �જ.સાબરકાઠંા સચંા�લત શ્રી 

��િૃત િવદ્યામ�ંદર રહ�ડા માધ્યિમક શાળા�ુ ંર�સ્ટ્ર�શન 

માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્મા ંશ્રી સવાર્ગી િવકાસ ક�ળવણી 

મડંળ �.ુપો.કપોડા, તા.ઇડર ના નામે થયેલ છે અને 

હાલ મડંળના નામે ર�સ્ટ્ર�શન થયેલ છે �થી આ 

માધ્યિમક શાળા�ુ ંનામ જયારથી શ� કરવામા ંઆવેલ 

છે ત્યારથી કોઇ પણ ભોગે ન બદલવાની શરતે 

રાખવામા ં આવેલ છે. તેમ છતા સરકાર અને 

માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ વડ� હંગામી ધોરણો �બન 

કાયદ�સર ફકત અને ફકત શ્રી ��િૃત િવદ્યામ�ંદર 

રહ�ડાનો વહ�વટશ્રી રહ�ડા િવકાસ મડંળને સ�પવામા ં

આવેલ છે અને આ વહ�વટ અમને �ધારામા ંરાખીને 

અને સરકારશ્રીમા ં મડંળે માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ના 

િનણર્ય િવ�ધ્ધ અપીલ કર� હોવા છતા સ�પેલ છે.  

      શ્રી રહ�ડા િવકાસ મડંળ, રહ�ડા વડ� શ્રી ��િૃત 

િવદ્યામ�ંદર રહ�ડાના નામને બદલે અન્ય નામ દાખલ 

કરવાની અર� કરવામા ં આવેલ છે. તેની સામે 

મડંળનો સખત વાધંો છે તેમ છતા નામ બદલવામા ં

આવશે તો આગળની કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે તેથી 

નામ ન બદલવા િવનતંી કર�લ છે અને વહ�વટ પાછો 

લેવાની કાયર્વાહ� ચા� ુ છે. આ બાબતે શ્રી સવાર્ગી 

િવકાસ ક�ળવણી મડંળે એપ્લીક�શન ર�સ્ટ્ર�શન 

૧૩૬૮/૨૦૧૬ થી પીટ�શન કર�લ છે.    

     ઉક્ત બાબતે ચચાર્ િવચારણાને �તે સદર શાળા�ુ ં

નામ ફ�રફાર કરવા�ુ ંસવાર્�મુતે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ.ં     

AFAT S|DF\S o ૪૨૩/૨૦૧૮ ઠરાવ S|DF\S o ૪૨૩/૨૦૧૮ 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષા, િવજ્ઞાન 

પ્રવાહની ઉ�રવહ�ના અવલોકન કામગીર� માટ�ના 

�રુસ્કારના દરોમા ં�ધુારો કરવા બાબત.    

ઉચ્ચતર માધ્યિમક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષા, િવજ્ઞાન 

પ્રવાહની ઉ�રવહ�ના અવલોકન કામગીર� 

માટ�ના �રુસ્કારના દરોમા ં �ધુારો સવાર્�મુતે 

મ�ૂંર કરવામા ંઆવ્યો.સાથે પત્રક – ક સામેલ છે.      
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પત્રક – અ 

�ુન –૨૦૧૬-૧૭ થી ઓનલાઇન દરખાસ્ત નામ�ુંર થયેલ દરખાસ્તો સદંભર્  

િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા બોડર્ને ર�માન્ડ કર�લ દરખાસ્તનો નીચે પ્રમાણે િનણર્ય કરવામા ંઆવ્યો. 

ક્રમ �જલ્લો શાળા�ુ ંનામ આઈ ડ� 

ક્રમાકં 

�જ.િશ.અ.શ્રીનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલની િવગતો    કારોબાર� સિમિતનો િનણર્ય 

૧.  �ુનાગઢ  શ્રી જ્ઞાનદ�પ 

િવદ્યાપીઠ, �ુની 

ધાર� �ુદંાળ�, 

તા.ભેસાણ  

 
G/17/241 

       �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �ુનાગઢના તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ ના પત્રથી નીચે �જુબનો 

અહ�વાલ મોકલેલ છે.  

૧) સદર�ું શાળામા ંમકાન/મેદાનની જમીન �બનખેતી કરવા બાબતે તલાટ� કમ મતં્રી 

�ુની ધાર� �ુદંાળ�ના તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૭ અ�સુાર જમીન �ુના ગામતળમા ં આવેલ 

હોવાથી પ્રથમથીજ �બનખેતી િવષયક છે.  

૨) સદર�ું શાળાના મેદાન માટ� શાળા મડંળ દ્વારા આશર� ૨૦૫૫ ચો.મી. જમીન ભાડ� 

રાખેલ છે.  

૩) શાળામા ંમકાન અને મેદાનના ફોટોગ્રાફ્સ આ સાથે સામેલ છે.  

૪) ટ્રસ્ટના તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮ ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� �ુ�ુ ંગામતળ હોવાથી ૨ નબંરનો 

દાખલો નીકળ� શકતો નથી.  

૫) અતે્રના તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૮ થી મેન્�અુલી ર�સ્ટરના ગામ ન�નુા ન.ં૨ ની નકલ 

મોકલી આપવા જણાવેલ હ� ુ.ં  

૬) ટ્રસ્ટના તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૮ ના પત્રથી જણાવેલ છે ક� રમત-ગમતના મેદાનની ગામ 

ન�નુા ન.ં૨ �ુના ગામતળ લેખવાળ� જમીન હોવાથી દાખલો નીકળ� શકતો નથી, તેથી 

રમત-ગમત�ુ ંમેદાન માટ� નવો ૧૦ વષર્નો ભાડા કરાર મોકલેલ છે. તેના ગામ ન�નુા 

ન.ં૭/૧૨ ના આધારો ર�ુ કર�લ છે.  

૭) તલાટ� કમ મતં્રી શ્રી ગ્રામ પચંાયત કચેર� �ુની ધાર� �ુદંાળ�ના તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮ 

થી દાખલો આપેલ છે ક� મેદાનથી શાળા�ુ ં�તર ૩૦૦ મીટર થાય છે.    

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�.૧૦,૦૦૦/- લઈ મ�ૂંર 

કા.સ. તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ 

ઠરાવ ક્રમાકં :- ૪૨૨/૨૦૧૮ 
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૨.  દ�વ�િુમદ્વા

રકા 

સસં્કાર માધ્યિમક 

િવદ્યાલય �.ુબાકંોડ� 

તા.કલ્યાણ�રુ 

�જ.દ�વ�િુમદ્વારકા 

 
G/17/196 

�જ.િશ.અ.શ્રી દ�વ�િુમદ્વારકાના તા. ૧૨/૦૬/૨૦૧૮ ના પત્રથી ર�માન્ડ �દુાઓ બાબતે 

તપાસ અહ�વાલ ર�ુ કરવા�ુ ંજણાવતા અતે્રની કચેર� દ્વારા સવાલવાળ� બાબતે સ્થળ 

તપાસ કરતા લગત �દુ્દાઓ બાબતે નીચે �જુબનો અહ�વાલ પાઠવી રહ્યા છ�એ  

 સસં્થાએ ભાડ� રાખેલ શાળા�ુ ંમકાનનો દસ વષર્ની �દુતનો ભાડા કરારની નકલ ર�ુ 

કર�લ છે ભાડ�થી રાખેલ આ મકાન બાબતે સસં્થાએ �જલ્લા પચંાયત દ�વ�િુમદ્વારકાના 

શૈક્ષ�ણક હ�� ુમાટ�ની �બનખેતીના �કુમની નકલ ર�ુ કર�લ છે તેમજ ગામ ન�નુા 

ન.ં૭/૧૨ ૮/અ અને ન�નુા નબંર.૨ની નકલ ર�ુ કર� છે 

 સસં્થાએ ગ્રામ પચંાયત, બાકંોડ�/ક�શવ�રુના તલાટ� કમ મતં્રીશ્રી સહ� િસ�ા સાથે�ુ ં

બી�પુી (મકાન વપરાશ�ુ ંપ્રમાણપત્ર) ઝેરોક્ષ નકલ ર�ુ કર�લ છે 

 સસં્થાએ ગ્રામ પચંાયત, બાકંોડ�/ક�શવ�રુના તલાટ� કમ મતં્રીશ્રી સહ� િસ�ા સાથેનો 

નકશાની ઝેરોક્ષ ર�ુ કર�લ છે સસં્થા દ્વારા �બલ્ડ�ગના તા�તરના ફોટોગ્રાફ્સની ઝેરોક્ષ 

નકલ ર�ુ કર�લ છે 

ઉપરોક્ત િવગતો જોતા અને સ્થળ તપાસ દરમ્યાન �બલ્ડ�ગનો િવગતો જોતા આ 

�બલ્ડ�ગ શાળાને અ��ુપ જ�ર� �રુતા ઓરડાઓવા� તથા શાળાને અ��ુપ 

સેનીટ�શન બ્લોકવા� યોગ્ય �િુવધાઓ સાથે�ુ ં�રુતી ફિન�ચર વ્યવસ્થાઓ સાથે�ુ ં

�બલ્ડ�ગ છે � શાળાની માન્યતા યોગ્ય જણાય છે.  

માન.અધ્યક્ષશ્રીની ન�ધ પરના આદ�શ અ�સુાર બાધંકામનો નકશો મ�ુંર કરવાની 

સ�ા ટાઉન પ્લાનરને હોય છે તે ર�ુ કરવા સસં્થાને જણાવો તલાટ� કમ મતં્રીશ્રીને 

સ�ા નથી. માન.અધ્યક્ષશ્રી ની ઉક્ત ન�ધ પરના આદ�શ અ�સુાર અતે્રની કચેર�ના 

તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૮ના પત્રથી બાધંકામનો નકશો ટાઉન પ્લાનર પાસેથી મ�ુંર કરાવી 

મોકલી આપવા જણાવેલ  

શાળા મડંળે તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૮ના પત્રમા ં જણાવેલ છે ક� અમાર� શાળા ગ્રામ્ય 

િવસ્તારમા ંહોવાથી ટાઉન પ્લાનરનો નકશો અને બી�પુીની મ�ુંર� આપવાની સ�ા 

અમાર� નથી તેમના જણાવવા પ્રમાણે તે સ�ા અિધક મદદનીશ ઇજનેર તા�કુા 

પચંાયત કલ્યાણ�રુની આવે છે તો તે પ્રમાણે મકાનનો નકશો (પ્લાન) અને બી�પુી 
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અિધક મદદનીશ ઇજનેર તા�કુા પચંાયત કલ્યાણ�રુ પાસે મ�ુંર કરાવી આ સાથે 

મોકલી આપવામા ંઆવે છે.     

૩. �રુત �િુનક �હન્દ� સ્�ુલ 

�દલદારનગર �ભ�ડ� 

બ�ર ઉન �રુત 

 
G/16/576 

એન ક� એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત �િુનક �હન્દ� સ્�ુલ �દલદારનગર 

�ભ�ડ� બ�ર ઉન �રુતની �ુન-૨૦૧૬મા ંએપ્લીક�શન નબંર:- G/16/576 કર�લ હતી. � 

�ળૂ અર�મા ં બ્લોક નબંર ૨૪૧/૩, ૩૨૬,૩૨૭ વાળ� જમીન ક� �મા ં પ્લોટ નબંર:- 

૧,૨,૩,૪,૫,૬ A-1 અને ૨૦૧ દશાર્વેલ હતા. અને ��ુ ં �ુલ કે્ષત્રફળ ૮૬૮.૬૪ ચો.મી 

દશાર્વેલ હ� ુ.ં તે અર�મા ંપ્લે ગ્રાઉન્ડનો િવસ્તાર ૧૫૬.૧૩ ચો.મી દશાર્વેલ હતો. 

ઉપરોક્ત ઓનલાઇન અર�ના સદંભર્મા ં કારોબાર� સિમિતના ઠરાવના અ�સુધંાને 

તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૬ના અતે્રના પત્રથી અલગ અલગ કારણો દશાર્વીને શાળાની અર� 

નામ�ુંર કરવાનો િનણર્ય કર�લાની �ણ કર�લ હતી. � સદંભર્મા ંિશક્ષણ િવભાગમા ંઅપીલ 

ર�ૂ કરતા એપેલેટ અિધકાર�શ્રીએ અતે્રની કચેર�ને �નુ:ર�માન્ડ કર�લ હતી. � બાબતની 

િવચારણા કર� �નુ:કારોબાર� સિમિતએ અર� નામ�ુંર કર�લ હતી. � બાબતે 

�નુ:અપીલ થતા ંિશક્ષણ િવભાગના તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૮ના �ુકમથી બોડર્ની કચેર�ને ક�સ 

ર�માન્ડ કરવામા ં આવેલ છે. તે સદંભ� �નુ: �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીનો અહ�વાલ 

મગંાવતા �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુતના તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રથી અહ�વાલ 

મોકલેલ છે. � અહ�વાલમા ંત્રણ િશક્ષણ િનરક્ષકશ્રીએ સ્થળ તપાસ કર�લ છે � મોકલેલ 

છે.�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુતે તેઓના પત્રમા ંભલામણ �ગે કોઇ ઉલ્લેખ કર�લ નથી. 

ત્રણ િશક્ષણ િનર�ક્ષકશ્રીના અહ�વાલમા ંસસં્થા દ્વારા શાળાનો મકાન માટ� ૧૦ વષર્નો ભાડા 

કરાર કર�લ છે. તેની િવગતો જોતા નીચે �જુબની િવગતો જણાઇ આવે છે. 

(૧) મો�-ઉન-તા.ચોયાર્સીના ર�વેન્� ુસવ� નબંર ૨૪૧/૩ની જમીનમા ં�દલદારનગર 

સોસાયટ�મા ંઆવેલ પ્લોટ નબંર:- ૧ થી ૮ની પાકા બાધંકામવાળ� િમલકત દશાર્વેલ છે. 

� ભાડા કરાર તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૬ની તાર�ખનો છે. 

(૨) બીજો ભાડા કરાર તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૮ના રોજનો ર�ૂ કર�લ છે. �ની �દુત 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી ૩૧/૦૧/  ૨૦૨૭ ની છે. આ િમલકતમા ંર�વેન્� ુસવ�નબંર:- ૨૫૧, 

૨૫૧-૧, (બ્લો નબંર:-૩૨૨ ,૩૨૩)ની જમીનમા ંઆયો�જત �લુશનનગર સોસાયટ�મા ં

 

 

 

 

 

 

નામ�ૂંર 
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પાડવામા ં આવેલ પ્લોટો પૈક� પ્લોટ નબંર:- ૧૦૪,૧૦૫,, ૧૦૪-A વાળા પાકા 

બાધંકામવાળ� િમલકત દશાર્વી છે. 

(૩) �િુનક ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટના તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૮ના પત્રમા ં ઉક્ત શાળાના 

રમતગમતના મેદાન માટ� શાળાની બા�ુના પ્લોટો પૈક� પ્લોટ નબંર:- ૫,૬,૧૦૪,૧૦૫, 

અને ૧૦૪-A દશાર્વેલ છે �યાર� ભાડા કરારમા ં૧ થી ૮ પ્લોટો બાધંકામ વાળા દશાર્વેલ 

છે. આમ સસં્થા દ્વારા ખોટા ડો�મેુન્ટ ર�ૂ કર�લ છે. તેજ પ્રમાણે નબંર:- ૧૦૪,૧૦૫,૧૦૪-

A વાળા િમલકતમા ંઉલ્લેખ તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૮ના ભાડા કરારમા ંપાકા બાધંકામવાળ� 

િમલકત તર�ક� દશાર્વેલ છે આમ આ બાબતે સસં્થા દ્વારા ખોટ� ર�તે ગેરકાયદ�સર પ્લોટો 

બતાવીને મેદાન તર�ક� દશાર્વી શાળાની મ�ુંર� મેળવવાનો પ્રયત્નો કર�લ હોય તેમ સ્પષ્ટ 

જણાય છે.વળ� �ળૂ ર�ૂઆતમા ં જ રમતગમત�ુ ં મેદાન �બુજ ઓછા કે્ષત્રફળવા�ં 

દશાર્વેલ છે. � બાબતે પણ ધ્યાને લેવી આવશ્યક છે. 

(૪) મેદાનને મા�લક�ના આધાર તર�ક� � કબજો વેચાણ સ�હતનો દશાર્વેલ છે. તે 

દસ્તાવેજો ર�સ્ટર નથી ર�સ્ટડર્ દસ્તાવેજ િસવાય મા�લક� હક મળ� શક� નહ�. �મા ં

પ્લોટ નબંર ૫�ુ ંકે્ષત્રફળ ૭૦૦ ચોરસ�ટ અને પ્લોટ નબંર ૬�ુ ંકે્ષત્રફળ ૭૦૦ ચોરસ�ટ 

દશાર્વેલ છે ર�સ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજ િસવાયની િમલકતની મા�લક� ગ્રાહ્ય રાખે શકાય 

નહ� આમ સસં્થા દ્વારા છેતરિપ�ડ� કર�ને શાળા મ�ુંર કરવાની ગેરકાયદ�સર કાયર્વાહ� 

થઇ રહ� છે. ઉપરોક્ત તમામ કારણો હોઇ સાથે નામ�ુંર કર�એ. ખોટા ડો�મેુન્ટ ર�ૂ 

કરવા બદલ સસં્થા સામે પોલીસ કાયર્વાહ� કર�એ. 

૪. �રુત ઇ�ન્ડયન પબ્લીક 

સ્�ુલ �હન્દ� માધ્યમ 

�.ુતાિંતથૈયા 

તા.પલસાણા 

�જ.�રુત 

G/17/315 સ્વ.શ્રી લ�મણરામ વમાર્ એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત ઇ�ન્ડયન પબ્લીક સ્�ુલ 

�હન્દ� માધ્યમ �.ુતાિંતથૈયા તા.પલસાણા �જ.�રુતની અપીલ ર�માન્ડ થતા �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રીના તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૮નો સ્થળ તપાસ અહ�વાલ બોડર્ની તા.૨૬ અને 

૨૭/૦૪/૨૦૧૮ની કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કરવામા ંઆવેલ કારોબાર� સિમિતના ઠરાવક્રમાકં 

૨૭૨/૨૦૧૮ પત્રક-અથી �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુતનો �નુ: અ�ભપ્રાય મેદાન માટ� 

મેળવવા માટ� ન�� કરવામા ંઆવ્�.ુ 

 
 

નામ�ૂંર 
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 કારોબાર� સિમિતના ઉક્ત ઠરાવ અન્વયે બોડર્ના તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રથી �જલ્લા 

િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુતનો મેદાન માટ� �નુ: અ�ભપ્રાય મોકલી આપવા જણાવેલ હ�.ુ 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી �રુતે તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રમા ંજણાવેલ છે ક� બોડર્ના 

ટ��લફોનીક સદં�શ અન્વયે સ્થળતપાસ કરાવી િશક્ષણ િન�રક્ષકનો અહ�વાલ ર�ુ કર�લ છે. 

 િશક્ષણ િન�રક્ષકના તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રમા ંજણાવેલ છે ક� આ અગાઉના તપાસ 

ર�પોટર્  જમા કરાવેલ છે � �તગર્ત શાળાના નવા મેદાન માટ� �જલ્લ િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની ફ�ર 

સ્થળતપાસ માટ� મૌ�ખક આદ�શ કરતા શાળાની અને શાળાના મેદાનની �બ� સ્થળતપાસ 

કરતા નીચેની િવગતો �ણવા મળેલ છે. 

- શાળા�ુ ંન�ુ ંમેદાન શાળાથી �દા�જત ૧.૨૫ �ક.મી �ટલા �તર� આવેલ છે 

- શાળાના નવા મેદાન�ુ ંકે્ષત્રફળ ૪૨૦૦ ચો.�ટ �ટ� ુથાય છે. 

- શાળાના નવા મેદાન �ગે શાળા દ્વારા દસ વષર્નો ભાડા કરાર, જમીન �ગેના 

એન.એ.ના આધારો અને ૭/૧૨ની નકલના આધારો છે. 

 શાળાના મેદાનના આધારો આ સાથે ર�ુ કર�લ છે આ �ગે યોગ્ય થવા િવનતંી. 

   �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર�ના િશક્ષણ િન�રક્ષકશ્રીનો ઉક્ત અહ�વાલ આગામી 

કારોબાર� સિમિતમા ંર�ુ કર� િનણર્ય લઇએ આદ�શ અથ� ર�ુ.  
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પત્રક –બ   
 

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ Not Recommend  કર�લ દરખાસ્તોની િવગતો 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા 
 

S|D lH<,FG]\ 
GFD 

VF.P0LPS|DF\
S 

XF/FG]\ GFD lHPlXPVPzLGF GM8Z[SMD[g0GF SFZ6M SFZMAFZL ;lDlTGM lG6"I 

૧.  બનાસકાઠંા H/17/342 ગેલેક્ષી સ્�ુલ ઓફ 

સાયન્સ, �.ુલાખણી 

�જ.બનાસકાઠંા 

�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી બનાસકાઠંાના તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૮ના પત્રથી 

�ુન-૨૦૧૭થી કાયમી ધોરણે નવી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા 

િવજ્ઞાનપ્રવાહનો અહ�વાલ મોકલી આપેલ છે � નીચે �જુબ છે. 
 
શ્રી રતનબેન એ��કુ�શન એન્ડ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ સચંા�લત ગેલેક્ષી સ્�ુલ 

ઓફ સાયન્સની અતે્રની કચેર�ના મ.િશ.િન શ્રી  દ્વારા �બ� સ્થળતપાસ 

કરતા નીચે �જુબની બાબતો ધ્યાને આવેલ છે. 
 
(૧) ટ્રસ્ટ� શાળાના જ�ર� આધારો સાથેની ફાઇલ ર�ુ કર� નથી. 

(૨) શાળામા ં�રુતી ભૌિતક સગવડો નથી.  

(૩) ફાયર સેફ્ટ�, સીસીટ�વી ક�મેરા, ર�કોડ�ગની વ્યવસ્થા તથા વગેર�ની 

વ્યવસ્થા નથી.  

(૪) �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી તથા ટ્રસ્ટના સ�ંકુ્ત નામે બ�કમા ંડ�પોઝીટ 

પણ ભર�લ નથી.  
 
    ઉપરોક્ત બાબતો ધ્યાને લેતા શાળા મડંળને નવીન માગંણી વાળ� 

શાળાની ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

કામચલાઉ મ�ૂંર� રદ 

 

 

કા.સ. તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ 

ઠરાવ ક્રમાકં :-૪૨૧/૨૦૧૮ 
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પત્રક – ક  

(કારોબાર� સિમિત તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮, ઠરાવ ક્રમાકં: ૪૨૩/૨૦૧૮) 
 

બોડર્ ખાતે િવજ્ઞાન પ્રવાહની ઉ�રવહ�ની અવલોકન કામગીર� માટ�� ુ ં 

મહ�કમ અને પ્રપોઝ મહ�નતાણાનંા દર 
 

ક્રમ મહ�કમ સખં્યા 

પ્રિત�દન 

�રુસ્કાર  

�ુના દર 

પ્રિત�દન �રુસ્કાર  

નવા દર 
િવગત 

૧ 
અવલોકન �મના કો-ઓડ�નેટર 

(વગર્-૧) ના અિધકાર� 
જ�ર�યાત �જુબ  �.૬૦૦/- �.૮૦૦/- 

દ� િનક ધોરણે 

(અવલોકન �મની સખં્યાને ધ્યાનમા ં

રાખીને) 

૨ 
િવષય િનષ્ણાત 

(િવષય દ�ઠ / �મ દ�ઠ) 
જ�ર�યાત �જુબ �.૩૦૦/- �.૪૦૦/- 

દ� િનક ધોરણે 

(અવલોકન �મની સખં્યાને ધ્યાનમા ં

રાખીને) 

૩ બોડર્ના વગર્-૨ ના અિધકાર� જ�ર�યાત �જુબ �.૩૦૦/- �.૪૦૦/- દ� િનક ધોરણે 

૪ 
બોડર્ના વગર્-૩ ના કમર્ચાર� 

(મદદનીશ) 
જ�ર�યાત �જુબ �.૨૦૦/- �.૨૫૦/- દ� િનક ધોરણે 

૫ બોડર્ના વગર્-૪ ના કમર્ચાર� - �.૬૫/- �.૧૦૦/- દ� િનક ધોરણે 

ન�ધ :- બોડર્ િસવાયના કમર્ચાર� રોકવામા ંઆવેલ હોય તો સરકારશ્રીના િનયમો�સુાર ભાડા-ભથ્થા મળવાપાત્ર રહ�શે. 
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પત્રક – ડ 

માન. અધ્યક્ષ સ્થાને ર�ુ થયેલ બાબત ક્રમાકં: 

�ુન –૨૦૧૭ થી ઓનલાઇન દરખાસ્ત નામ�ુંર થયેલ દરખાસ્તો સદંભર્ િશક્ષણ િવભાગ દ્વારા બોડર્ને ર�માન્ડ કર�લ દરખાસ્તનો િનણર્ય િનણર્ય કરવામા ંઆવ્યો.  

ક્રમ �જલ્લો શાળા�ુ ંનામ આઈ ડ� 
ક્રમાકં 

�જ.િશ.અ.શ્રીનો સ્થળ તપાસ અહ�વાલની િવગતો    કારોબાર� સિમિતનો િનણર્ય 

૧. ગાધંીનગર  પે્રિસડ�ન્ટ 

સ્�ુલ, ગોપાલ 

નગર, પચંવટ� 

બોર�સણા, 

તા.કલોલ, 

�જ.ગાધંીનગર  

G/17/378  બૉડર્ની તા.૧૯,૨૦,૨૪,૨૫,૨૬/૪/૨૦૧૭ની કારોબાર� સિમિતના ઠરાવ 

ક્રમાકં:૪૫/૨૦૧૭ના ઠરાવ અન્વયે અતે્રની કચેર�ના તા.૬/૫/૨૦૧૭ના સદંભર્ પત્રથી 

ઓનલાઇન દરખાસ્ત નામ�ુંર કરવામા ંઆવી હતી. 

 િશક્ષણ િવભાગને અપીલ અર� કરતા ંતા.૨૨/૧૨/૨૦૧૭ના પત્રથી બોડર્ને અપીલ 

ર�માન્ડ (પરત) કરવામા ંઆવેલ. 

 ર�માન્ડ અન્વયે બોડર્ના તા.૮/૧/૨૦૧૮ના પત્રથી �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

ગાધંીનગરના સ્થળ તપાસ અહ�વાલ મગંાવેલ. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ગાધંીનગર� તા.૨૫/૪/૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાકં: ગધન/ઘ-

૧/ન�ધણી/૨૦૧૮-૧૯/૩૦૦૮-૦૯ના સદંભર્ પત્રથી સ્થળ તપાસ અહ�વાલ મોકલી 

આપેલ છે. 

 શાળાના મકાન/ મેદાનની �બનખેતી થયાનો �કુમ �જલ્લા િવકાસ અિધકાર�શ્રી 

મહ�સાણાના તા.૨૦/૧/૧૯૯૨ના �કુમની નકલ ર�ુ કર�લ છે. 

 બી.�.ુપી. તલાટ� કમ મતં્રીશ્રી બોર�સણાના પ્રમાણપત્રની નકલ ર�ુ કર�લ છે. 

 શાળા મકાનનો નકશો સરપચંશ્રી દ્વારા પ્રમા�ણત કરાવી ર�ુ કર�લ છે. �ની નકલ 

સામેલ છે. 

 શાળા મકાનનો � ભાડા કરાર નોટરાઇઝ કર�લ છે �ની નકલ ર�ુ કર�લ છે. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ગાધંીનગરનો સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય ર�ુ કર�લ નથી. 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી ગાધંીનગરના ઉકત અહ�વાલને ધ્યાને લઇ સદર શાળાની 

િશક્ષણ િવભાગના ર�માન્ડ અન્વયે આગામી કારોબાર� સિમિતમા ંબાબત િનણર્ય સા�ં 

ર�ુ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�.૧૦,૦૦૦/- લઈ મ�ૂંર 

કા.સ. તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ 

ઠરાવ ક્રમાકં :- ૪૨૪/૨૦૧૮ 
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