
તાલકુ ગ્રૂ 
ાલા ાલાનુું નામ ાલામાું શક્ષકની 

કુ શુંખ્યા
સુરશળઝનમાું જનાર 
શક્ષકની શુંખ્યા તારીખ સુરશળઝનમાું જનાર  

શક્ષકનુું નામ સુરશળઝનમાું જનાર  ાલાનુું નામ રીમાર્કશસ

(૮) શમયત્રક પ્રમાણે સુરશળઝન શાણી કરતી ળખતે શક્ષકને અરશ રશ ાલામાું મકળાના રષેે નષીં.

(૨) જે ાલામાું ૬ થી ૧૦ શક્ષક ષય તયાું ૨ શક્ષકને મનીટરીંગ/સુરશળઝનની કામગીરી માટે અન્યાલામાું મર્કળાના રષેે.

(૩) જે ાલામાું ૧૦ શક્ષક થી ળધ ુષય તયાું ૩ શક્ષકને મનીટરીંગ/સુરશળઝનની કામગીરી માટે અન્યાલામાું મર્કળાના રષેે.

(૪) આ આયજન ગ્રુાલાએ કરળાનુું છે. જેમાું સુરશળઝનમાું શક્ષકને ગ્રુાલા ફષાર મકળાના રષેે નષીં. 
(૫) સુરશળઝનમાું આળનાર શક્ષકને શફુંશધત ાલાના મખુ્ય શક્ષકે ણૂસ શમય સુરશળઝનની કામગીરી શળાની રષેે.  તથા સુરશળઝન કયાસ અંગેનુું ષાજરી પ્રમાણત્ર 
શુંફુંશધત શક્ષક ને આળાનુું રષેે, જે પ્રમાણત્ર  શુંફુંશધત શક્ષકએ તાની મલૂ ાલા માું જમા કરળાનુું રષેે.

(૧) જે ાલામાું ૫ કે તેથી ઓછા શક્ષક  તથા ૨ શક્ષક ષય તયાું ૧ શક્ષકને મનીટરીંગ/સુરશળઝનની કામગીરી માટે અન્યાલામાું મર્કળાના રષેે.

૨૯-૧૦-૨૦૧૮

૩૦-૧૦-૨૦૧૮

૦૧-૧૧-૨૦૧૮

આ માહષતી એર્કશ 
ીટમાું અને શ્રશુત 
પૉન્ટમાું મેલળળાની 

રષેે.

(૭) શમયત્રક પ્રમાણે સુરશળઝન શાણી કરતી ળખતે ાલાના ધરણ ૩ થી ૮ ના તમામ શક્ષકને રટેનળાઈઝ અગ અગ ાલામાું મકળાના રષેે.

સતં્રાત રીક્ષા (પ્રથમ સત્ર)૨૦૧૮ ન  ંમોનીટરીંગ/સ રવિઝન કામગીરી આયોજન જજલ્ો:- કચ્છ

(૬) ધરણ: ૧ અને ૨ માું પ્રજ્ઞા ળગસન અભ્યાશક્રમ ચાલ ુષઈ ખાશ હકસ્શા શશળાય સુરશળઝન માું તે શક્ષકને મકળાના રષેે નષીં.

(૪) જે ાલામાું ૧ શક્ષક કે ૦ શક્ષક ળાલી( જે વ્યળસ્થામાું ચાતી ષય તયાું ) ાલાના શક્ષકને સુરશળઝનમાું મકળાના રષેે નષીં રુંત ુઅન્ય ાલામાુંથી કઈશક્ષકને તે 

૨૪-૧૦-૨૦૧૮

૨૫-૧૦-૨૦૧૮

૨૬-૧૦-૨૦૧૮

૨૭-૧૦-૨૦૧૮



ાલા  કુ 
શુંખ્યા ાલા  કુ 

શુંખ્યા ાલા  કુ 
શુંખ્યા ાલા  કુ 

શુંખ્યા ાલા  કુ 
શુંખ્યા

(4) શુંફશધત ાલાના મખુ્ય શક્ષકે તમામ ધરણ/શળવય ળાઈઝ ઉત્તરળષીની શુંખ્યાના 10%  નુું મડરેન કરળાનુું રષેે.

( 5 ) શફુંશધત ાલા મખુ્ય શક્ષકે ાલાના શળવયશક્ષક ાશે થી ચકાશણી કરાળે ઉત્તરળષીઓનુું ગણુાુંકનત્રક તૈયાર કરાળી જે તે ાલાના મખુ્યશક્ષકને શનયત કરે શમયમયાસદા માું શાણી 
કરળાની રષેે.

(6) ઉત્તરળષીની આ - ે કરતી ળખતે શામે નમનૂા મજુફની ષચ મેલળી ાલા કક્ષાએ રાખળાની રષેે.

ધ-૫ હષન્દી  ઉત્તરળષીની 
શણી

ધ-૩ થી ૫ યાસળરણ 
ઉત્તરળષીની શણી

ધ- ૫ અંગે્રજી ઉત્તરળષીની 
શણી

(1) ફાષય મલૂયાુંકન/ઉત્તરળષી ચકાશણીનુું આયજન ગ્રુ ાલા કક્ષાએ કરળાનુું રષેે.

(2) ઉત્તરળષી શણી કરતી ળખતે ાલાના મખુ્ય શક્ષકે હરક્ષાના જે ધરણ/શળવય ણૂસ થાયતે જ હદળશે શાુંજે ધરણ/શળવય ળાઈઝ શફુંશધત ાલાના મખુ્ય શક્ષક ને શળાનુું રષેે.

(3) શફુંશધત ાલા મખુ્ય શક્ષકે ધરણ/શળવય ળાઈઝ તાની ાલાના શળવયશક્ષકને શણી કરી શમય મયાસદામાું ચકાશણી કરાળળાની રષેે.

સતં્રાત રીક્ષા (પ્રથમ સત્ર)૨૦૧૮ન  ંબાહય મલૂ્યાકંન/ઉત્તરિહી ચકાસણી આયોજન જજલ્ો:- કચ્છ
ધોરણ : 3 થી ૫

ધ-૩ થી ૫ ગણણત 
ઉત્તરળષીની શણી

ધ-૩ થી ૫ ગજુરાતી 
ઉત્તરળષીની શણીાલાનુું નામગ્રૂ 

ાલાતાલકુ



ાલા  કુલ 
શુંખ્યા ાલા  કુલ 

શુંખ્યા ાલા  કુલ 
શુંખ્યા ાલા  કુલ 

શુંખ્યા ાલા  કુલ 
શુંખ્યા ાલા  કુલ 

શુંખ્યા ાલા  કુલ 
શુંખ્યા

સતં્રાત રીક્ષા (પ્રથમ સત્ર)૨૦૧૮ન  ંબાહય મલૂ્યાકંન/ઉત્તરિહી ચકાસણી આયોજન જજલ્ો:- કચ્છ

તાલકુ ગ્રૂ 
ાલા ાલાનુું નામ

ધ-૬ થી ૮ ગણણત 
ઉત્તરળષીની શણી

ધ-૬ થી ૮ ગજુરાતી 
ઉત્તરળષીની શણી

ધ-૬ થી ૮ શા.શળ 
ઉત્તરળષીની શણી

(6) ઉત્તરળષીની આ - ે કરતી ળખતે શામે નમનૂા મજુફની ષચ મેલળી ાલા કક્ષાએ રાખળાની રષેે. 

(1) ફાષય મલૂયાુંકન/ઉત્તરળષી ચકાશણીનુું આયજન ગ્રુ ાલા કક્ષાએ કરળાનુું રષેે. જેમાું જયાું ૬ થી ૮ ની ાલા ષય તયાું ધ-૬ થી ૮ ની ઉત્તરળષી શળાની રષેે.

ધોરણ : ૬ થી ૮ 

(2) ઉત્તરળષી શણી કરતી ળખતે ાલાના મખુ્ય શક્ષકે ધરણ/શળવય ળાઈઝ શફુંશધત ાલાના મખુ્ય શક્ષકને શળાની રષેે.

(3) શફુંશધત ાલા મખુ્ય શક્ષકે ધરણ/શળવય ળાઈઝ તાની ાલાના શળવયશક્ષકને શણી કરી શમય મયાસદામાું ચકાશણી કરાળળાની રષેે.

(4) શુંફશધત ાલાના મખુ્ય શક્ષકે તમામ ધરણ/શળવય ળાઈઝ ઉત્તરળષીની શુંખ્યાના 10%  નુું મડરેન કરળાનુું રષેે.

( 5 ) શફુંશધત ાલા મખુ્ય શક્ષકે ાલાના શળવયશક્ષક ાશે થી ચકાશણી કરાળે ઉત્તરળષીઓનુું ગણુાુંકનત્રક તૈયાર કરાળી જે તે ાલાના મખુ્યશક્ષકને શનયત કરે શમયમયાસદા માું શાણી 
કરળાની રષેે.

ધ-૬ થી ૮ શળ.ટેક 
ઉત્તરળષીની શણી

ધ-૬ થી ૮ હષન્દી 
ઉત્તરળષીની શણી

ધ-૬ થી ૮ અંગે્રજી 
ઉત્તરળષીની શણી

ધ-૬ થી ૮ શુંસ્કૃત 
ઉત્તરળષીની શણી



તાલકુ : ધરણ :

ગ્રૂ ાલા નુું નામ  : શળવય :			

ાલાન ુનામ 	:

ઉત્તરળષી ચકાશણી કરનાર ાલા નુું નામ: 

ઉત્તરળષી ચકાશણી કરનાર શક્ષકનુું નામ: 

ક્રમ					 શળધાથી નુું નામ 			
કુ 
ગણુ 		

મેલળે ગણુ
10 % મડરેન 

કરનાર શળધાથીના 

નામ શામે  કરવુું.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ચકાશણી થયે ઉત્તરળષી ની શુંખ્યા :............................

ચકાશણી કરનાર શક્ષકની શષી આચાયસશ્રી ની શષી 

ગણુાુંકન ત્રક અને ઉત્તરળષી મેલળનાર જે તે ાલાના આચાયસશ્રી ની શષી:

પ્રથમ સત્રાતં મલૂ્યાકંન બાદન  ંઉત્તરિહી ગ ણાકંન ત્રક 



આથી આ ષચ આળામાું આળે છે કે, શ્રી .............................................

પ્રાથશમક ાલાના આચાયસશ્રી તરપથી ધરણ :............... ના શળવય : .............................. ની 
કુલ ઉત્તરળષી શુંખ્યા: .............................. આજ તા. ........................ ના રજ દુરસ્ત ષાત 
માું મલે છે જે મે જાતે ગણી અને સ્ળીકારે છે.

પ્રથમ સત્રાતં મલૂ્યાકંનની ઉત્તરિહીની હોચ  

ઉત્તરળષી મેલળનાર ાલાના આચાયસશ્રી 
નુું નામ અને શષી


