
 

 

 
જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી કચેરી,  
A-3, જિલ્લા સેવા સદન-2, અઠવાલાઇન્સ,  

સરુત, જિલ્લો – સરુત. 
 

  
 



પ્રવેિ આપતી વખતે લેવાની કાળજી. 
• અન્ય િાળામાાંથી આવેલ શવદ્યાથીના િાળા છોડયાનાાં પ્રમાણપત્ર (LC) ની 

ચકાસણી કરવી. [શવ. 12(4),13,38(1)(ક)(3)] 
– LC નોંિાયેલ િાળાનુાં છે કે કેમ? (ખરાઈ) 

– LC માાં તમામ માહિતી નોંિાયેલ છે કે કેમ? (શવગતો ચકાસવી) 

– આચાયયનાાં સિી-શસક્કા છે કે નિીં? 
– LC માાં કરેલ સિુારાને પ્રમાણણત કયાય છે કે કેમ? 

– અન્ય રાજ્યમાાંથી આવનાર શવદ્યાથીના LC ની પાછળ સક્ષમ અશિકારીના 
પ્રશતિસ્તાક્ષર છે કે કેમ? [શવ.12(9)(ક)] 

– બાળકનુાં પહરણામ ચકાસવુાં. 

 

 



પ્રવેિ આપતી વખતે લેવાની કાળજી. 
 

• પ્રવેિ પ્રહિયા. 
– 31 જુલાઇ પછી જિલ્લા શિક્ષણાશિકારીશ્રીની માંજૂરી મળ્યા બાદિ પ્રવેિ આપવો. 

(પ્રવેિ માટેની માંજૂરીની તમામ પ્રહિયા િાળા દ્વારા િ કરવાની.) [શવ.12(16)] 

• પખુ્ત શવદ્યાથી અથવા તેના માતાશપતા કે વાલી પ્રવેિ માટેની અરજી કરી 
િકે. [શવ.12(2)(ક)(ખ)] 

• અમાન્ય િાળામાાંથી આવનાર બાળકને પ્રવેિ.(LC ના આિારે નિીં, 
સોગાંદના ુાં) [શવ.12(11)(ક)(ખ)] 

• પ્રાથશમક િાળામાાં િાિરી આપી િોય પણ અભ્યાસ પરૂો ન કયો િોય તેવા 
બાળકોને પ્રવેિ. [શવ.12(10)(1)] 
 

 



પ્રવેિ આપતી વખતે લેવાની કાળજી. 

• કોઈ પણ િાળામાાં અભ્યાસ માટે િાિરી ન આપી િોય તેવા 
બાળકોને પ્રવેિ. [શવ.12(10)(2)] 

• િોરણ 10માાં નાપાસ શવદ્યાથીઓને પ્રવેિ. [શવ.9(13)(3)] 
• વ્યાવસાશયક માાંથી સામાન્ય અને સામાન્ય માાંથી વ્યાવસાશયક 

િાળામાાં પ્રવેિ. [શવ.12(12)] 
• અન્ય રાજ્યમાાંથી આવનાર શવદ્યાથીને પ્રવિે. 
• અન્ય દેિમાાંથી આવનાર શવદ્યાથીને પ્રવિે. [શવ.12(9)(ઘ)] 



િનરલ રજીસ્ટર/ઉંમરવારી/સામાન્ય રજીસ્ટર/વયપત્રક 
[શવ.38(1)(ક)(1)] 

 

• જી.આર. ને પ્રમાણણત કરવો. (પેિ નાંબર આપવા અને છેલ્લા 
પાના પર પ્રમાણપત્ર આપવુાં) 

• બાળકોના જી.આર. નાંબર સળગ આપવા. 
• જી.આર.માાં ણબન િરૂરી નોંિ ન કરવી. (જુના એલ.સી.માાં િોય 

તેટલી િ શવગતો નોંિવી, ઉદા.:- આિાર નાંબર, બેંક ખાતા 
નાંબર) 

• જી.આર.માાં વાઈટનરનો ઉપયોગ ન કરવો. 
• જી.આર.માાં છેક છાક ન કરવી. અને થાય તો લૂ દેખાય તે 

રીતે લાઈન કરી સાચી શવગત બાજુ પર લખી આચાયયએ 
ફરજીયાત સિી કરવી. 



િનરલ રજીસ્ટર/ઉંમરવારી/સામાન્ય રજીસ્ટર/વયપત્રક 
[શવ.38(1)(ક)(1)] 

• જી.આર.માાં ખાલી િગ્યા ન છોડવી. 
• જી.આર. શવિાથીઓની નોંિ પ્રવિેના િમમાાં કરવી.(રોિની રોિ 

નોંિ કરવી) 
• ઓહરિનલ એલ.સી. મળ્યા બાદ િ જી.આર. માાં નોંિ કરવી. 

(ઓહરજિનલ એલ.સી. મળવાની અપેક્ષાએ જી.આર.માાં ખાના 
ખાલી ન છોડવા) 

• પ્રવિે મેળવલે શવિાથીના એલ.સી. ની ખરાઈ કરાવવી. (બિીિ 
શવગતો ચકાસ્યા બાદ એલ.સી. ની પાછળ જી.આર. નાંબર, િોરણ, 
પ્રવેિ તારીખ અને આચાયયની શસક્કા સાથ ેસિી કરવી.) 



િનરલ રજીસ્ટર/ઉંમરવારી/સામાન્ય રજીસ્ટર/વયપત્રક 
[શવ.38(1)(ક)(1)] 

• ખરાઈ કરાવવા છતાાં LC માાં શવગતો ખાલી િોય તો LC ના આિારે 
નોંિ કરવી, જાતે કોઈ નોંિ કરવી નિીં.(િરૂર લાગે તો શવશનયમ 
– 12ક ની પ્રહિયા અનસુરવી)  

• િનરલ રજીસ્ટર ફરજીયાત અંગે્રજીમાાં લખવુાં. (િો ગિુરાતીમાાં 
લખતા િો તો અંગે્રજીમાાં પણ લખવુાં) 

• મળેલ એલ.સી. ગિુરાતીમાાં િોઈ તો ગિુરાતીમાાંથી અંગે્રજીમાાં ચેક 
લીસ્ટ (ફોમય) બનાવી વાલીની સિી લેવી. 

• પ્રવેિ સમયે વાલી પાસેથી ફોમય ભરાવવાનો આગ્રિ રાખવો િ. 
(એલ.સી. આપવા માટે) 



િનરલ રજીસ્ટર/ઉંમરવારી/સામાન્ય રજીસ્ટર/વયપત્રક 
[શવ.38(1)(ક)(1)] 

• જી.આર.માાં વર્ષેના અંતે અને શનરીક્ષણના હદવસે તારીિ 
કાઢવી. 

• વગય શિક્ષકોએ િાિરી રજીસ્ટરમાાં તમામ નોંિ જી.આર. માાંથી 
કરવી. 

• જી.આર.માાં સિુારો કરવાનો થાય ત્યારે શવશનયમ 12-ક િુબ 
જિલ્લા શિક્ષણાશિકારીની માંજુરી વગર સિુારો ન કરવો. 

• િાળાના આચાયય દ્વારા એહફડેશવટ, ગેઝેટ કે અન્ય પરુાવાના 
આિારે જી.આર.માાં સિુારો ન કરવો. 

 

•  



િાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર કાઢતા પિલેા 
ધ્યાનમાાં રાખવા જેવી બાબતો. 

• અરજી વગર LC કાઢવ ું નહીં. 
• LC ની અરજી કરનારને ચકાસવા. 
• પ્રાથમિક શાળાિાું મ ખ્ય મશક્ષક કે પ્રભારી આપી    
  શકે. 
• િા. અને ઉ.િા. શાળાિાું આચાયય કે સુંચાલક િુંડળે     
  અમિકતૃ કરેલા અને DEO એ િુંજૂર રાખેલા વ્યક્તત  
  આપી શકે. [ગ્રા.ઇ.એ.કો.1964, મન. 32.2] 
 



• અરજી િળ્યાના 7 દિવસિાું આપવ ું.(પ્રાથમિક શાળાિાું 
િુંડની જોગવાઈ, પ્રથિ અમનયમિતતા 10000/- રૂ. અને 
બીજી િરેક અમનયમિતતા 25000/- રૂ. પાુંચ વખત થાય 
તો િાન્યતા રિ કરવાની કાયયવાહી) [ગ્રા.ઇ.એ.કો.1964, 
મન. 29,30.2] 

• વયપત્રકની નોંિ પ્રિાણેજ ઉતારા કરવા. 
• િા. અને ઉ. િા. શાળાિાું અંગે્રજી અને ગ જરાતી બુંને 

ભાષાિાું આપવ ું.(મનયત નમનૂા મ જબ) 
• ટાઈપ કરેલ ું નહીં પરુંત   શાહી વળે હાથથી લખેલ ું જ 

આપવ ું. [ગ્રા.ઇ.એ.કો.1964, મન. 33] 
 

 

િાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર કાઢતા પિલેા 
ધ્યાનમાાં રાખવા જેવી બાબતો. 



• એલ.સી. ઇસ્  ુકરતી વખતે જી.આર.માાં તેની નોંિ કરી 
તારીખ સાથે આચાયયનાાં સિી અને શસકકા કરવા.  

• ઇસ્  ુકરેલા એલ.સી. માાં કલાકયની સિી, વગય શિક્ષક્ની 
સિી અને આચાયયના સિી અને શસકકા ફરજિયાત કરવા. 

• ઇસ્  ુકરેલ એલ.સી. માાં ઇસ્  ુકયાયની તારીખ ફરજિયાત 
લખવી. 

• ઇસ્  ુકરેલ એલ.સી. ના અડિીયામાાં પણ કલાકયની સિી, 
વગય શિક્ષક્ની સિી અને આચાયયના સિી અને શસકકા 
ફરજિયાત કરવા. (કાબયન પેપર કૂી સિી ન કરવી) 
[શવ.38(1)(ક)(4)]   
 

િાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર કાઢતા પિલેા 
ધ્યાનમાાં રાખવા જેવી બાબતો. 



• પ્રથિ વખત ફ્રી પછીના િરેક દકસ્સાિાું 5/- રૂ. 
ફી લેવી. [ગ્રા.ઇ.એ.કો.1964, મન. 31] 

• LC બાળકના િાતા મપતા કે પ ખ્ત બાળકને જ 
આપી શકાય. 

• ડ પ્લલકેટ LC આપવાના મનયિોન ું પાલન કરવ ું. 
• LC િાું પ્રમતહસ્તાક્ષર શાળા દ્વારા જ કરાવવ ું 

ફરજજયાત. 
• કોઈ શાળા બાળકનો જન્િનો િાખલો આપી શકે 

નહીં, પરુંત   વયપત્રકનો ઉતારો આપી શકાય. 

િાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર કાઢતા પિલેા 
ધ્યાનમાાં રાખવા જેવી બાબતો. 



• િાળામાાં શનભાવવાના તમામ રેકડયસ અને રજીસ્ટરો અધ્યતન રાખવાના રિિેે. 

• શવશવિ ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરો તૈયાર રાખવા. (ઉદા.લાઈબ્રેરી, લેબોરેટરી, ફશનિચર, 
કમ્પ્ ટુર, વપરાિી વસ્તઓુ વગેરેના ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરો) 

• માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમકનુાં સમય પત્રક અલગ અલગ િોવુાં િોઈિે. 
તાસની ફાળવણી િુબ દરેક શિક્ષકોએ શિક્ષણ કાયય કરેલુાં િોવુાં િોઈિે અને તે 
અંગેની નોટ કુો તૈયાર િોવી િોઈિે. (ઉદા. શનબાંિપોથી, પ્રયોગપોથી, 
નકિાપોથી, ણચત્રપોથી વગેરે તૈયાર રાખવી) અને જેની સમયાાંતરે ચકાસણી 
થયેલી િોવી િોઈિે. વગયખાંડમાાં ઉપયોગી ટીચીંગ એઇડ્સનો વપરાિ વગયખાંડમાાં 
યોગ્ય રીતે થાય તેની પરૂતી કાળજી લેવાની રિિેે. 

• વર્ષય ૨૦૧૬-૧૭ નાાં પહરણામ પત્રકો અને િાળાકીય સવયગ્રાિી લુ્યાાંકન માટેના 
FA અને SA નાાં તમામ આિારો તૈયાર રાખવાના રિિે.ે 

 

િાળામાાં શનભાવવાના અન્ય દસ્તાવેિો 



• તમામ કમયચારીઓની સશવિસ કુ જુલાઈ ૨૦૧૭ સિુીની અપડેટ િોવી િોઈિે. 
• દરેક વગયના િાિરી પત્રકો તૈયાર રાખવાનાાં રિિેે. (દૈશનક નોંિ પોથી સિીત ) 

• િાળાનાાં કમયચારીઓનુાં િાિરીપત્રક, શિક્ષકોની દૈશનક નોંિપોથી અને આચાયયની 
લોગ કુ તૈયાર િોવા િોઈિે. 

• િાળા દ્વારા િૈક્ષણણક અને સિ િૈક્ષણણક પ્રવશૃિઓમાાં કોઈ શવિેર્ષ યોગદાન આપેલ 
િોય તો તેના ફોટોગ્રાફ સાથેનાાં અિવેાલ તૈયાર રાખવાના રિિેે. 

• શવિાથીઓને મળતા લાભ અંગેનો રેકોડય તૈયાર રાખવો. (ઉદા.શિષ્યવશૃિ, શવદ્યાલક્ષ્મી 
બોન્ડ, ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગ્લસય વગેરે) 

• શવિાથીઓના UDISE ID, આિાર નાંબર અને બેંક એકાઉન્ટને લગતી શવગતોની 
માહિતી િાળામાાં અપડેટ િોવી િોઈિે. 

• ગ્રાન્ટેડ િાળાઓ માટે ગ્રાન્ટ માટેનાાં રજીસ્ટરો, ગ્રાન્ટ મેમો, ખચયના હિસાબો વગેરે રજૂ 
કરવાના રિિેે.  
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આભાર 


