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તાવનાઃ  

દરેક શાળામાં મુ ય િશ કની ભૂિમકાએ ખૂબ જ મહ વની હોય છે. શાળાની ગુણવ ાનો દારોમદાર મુ ય 
િશ કની શાળા સંચાલનમાં રહેલી ભૂિમકા પર િનભર રહે છે, યારે શાળાક ાએ સરકાર ી વારા શાળા ગુણવ ા 

અિભવૃિ ધના સંદભ થયેલ પ રપ ો અને િવિવધ યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ તેઓ વારા થાય તો જ 
ઇિ છત અપે ા મુજબની ગુણવ ા તર સુધી પહ ચી શકાય. આ મોડયુલમાં સરકાર ી વારા થયેલ પ રપ ો અને 
િવિવધ યોજનાઓ સંદભ મુ ય િશ કે કરવાની થતી કામગીરીની ચચા કરવામાં આવી છે.  

શાળા સંચાલન સંબંધી સામા ય સૂચનાઓઃ  

૪ થી ૧૮ વષ સુધીના તમામ બાળકોની સમાવેશી અને સમાન ગુણવ ાવાળું િશ ણ પૂ ં પાડવું તે સમ  
િશ ાનો યેય છે. આથી મુ ય િશ કે િશ ણ િવભાગ વારા આપવામા ંઆવતી સૂચનાઓ તથા પ રપ ોનંુ યથા યો ય 

અમલીકરણ તથા તે અંગે કરવાની થતી વૃિ ઓ, પધાઓ, કાય મો, કસોટીઓ, નૂતન યોગો તેમજ અ ય 

કામગીરી સમયસ૨, સાચું અને સફળતાપૂવક થાય તવેું શાળા કય આયોજન કરવાનંુ રહે.  

એકમ કસોટી: 

હેતુઃ ધોરણ ૩ થી ૮ ના દરેક િવષયની શૈ િણક ગુણવ ા ચકાસણી, તે િવષયના ઉપચારા મક કાય તેમજ SCE (School based 

comprehensive Evaluation) ના ભાગ પે પીરીયોડીકલ એસેસમે ટ ટે ટ (Periodical Assessment Test (PAT) એકમ કસોટી 
તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૮) લેવાનંુ સમ  િશ ા અિભયાન વારા ન કી કરવામાં આવેલ છે.  

 

 

 

 એકમ કસોટી અંગે ટાફ મીટ ગ કરી તમામ િશ કોને યો ય માગદશન પૂ ં પાડવુ.ં  

 એકમ કસોટીની તારીખે સંબંિધત સ નો િનયત અ યાસ મ પૂણ થાય તે રીતે જ રી આયોજન કરવાનંુ રહે. 

 શાળામાં દરેક સ  માટે સમયપ ક અનુસાર એકમ કસોટી સમયસ૨, ગોપનીય અને યો ય રીતે એકમ કસોટી 

લેવાય તનંુે તમામ આચાય ી/મુ ય િશ ક ીએ યાન રાખવાનંુ રહે. 

 એકમ કસોટી દ રમયાન વગમાં મોનીટર ગ કરવુ.ં  

 એકમ કસોટી પૂણ થયા બાદ એકમ કસોટી નોટબુક તપાસી કઈ કઈ અ યયન િન પિત કાચી જણાય તેની 
એકમ કસોટી નોટબુકમાં ન ધ કરી, વગ/િવષય િશ ક ીએ સહી કરી યેક િવ ાથ ના વાલીને બતાવી 

તેમની સહી મેળવી જ રી ઉપચારા મક કાય પણ કરવાનંુ રહે.  

 એકમ કસોટીમાં નબળા જણાયેલ િવ ાથ ઓની પુન કસોટી લેવાની રહે.  

 એકમ કસોટીના ગુણની ડેટા એ ી કરતી વખતે પુન કસોટીના ગુણ યાને લેવા તથા સદર કામગીરી ૧૫ 
દવસમાં પૂણ કરવાની રહે.  

પ રપ  માંકઃ એસએસએ/કયુઇસેલ/૨૦૧૯/૨૧૦૫૯-૨૧૦૯૮ તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૯ 

પ રપ  માંકઃ એસએસએ/કયુઇસેલ/૨૦૧૯/૪૦૯૨૩-૯૬૩ તા. ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ 

એકમ કસોટીના પ રપ ને આધારે કરવાની થતી નમૂના પ કામગીરીની િવગત 
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ભાષાદીપ કાય મ:  

હેતુઃ ાથિમક શાળાઓમાં ધોરણ: ૩ થી ૮ના િવ ાથ માં વાચન અથ હણ કૌશ યનો િવકાસ થાય તે માટે વાચન 

અિભયાન શ  કરેલ છે.  

 

 

 ભાષાદીપ કાય મ અંતગત ધોરણ : ૩ થી ૮ના જે તે વગિશ કો વારા મૌિખક ભાષા યવહાર સંપુટ વારા 
સૂિચત વૃિ ઓ થાય તે જોવુ.ં  

 વાચન અિભયાન અંતગત બંને સ માં િવ ાથ ઓને તેવી મૌિખક ભાષા યવહારની વૃિતઓ વારા વણ, 

કથનનો પુરતો મહાવરો મળી રહે તવું આયોજન કરવુ.ં  

 ાથિમક શાળાઓમાં ધોરણ: ૩ થી ૮ ના િવ ાથ ઓ માટે આપવામાં આવેલ ભાષાદીપ વ-અ યયન પોથી 
મુજબ વૃિ ઓ થાય તેની ચોકસાઈ રાખવાની રહે.  

 ભાષાદીપ કાય મ વ-અ યયનપોથીમાં આપેલી જ વૃિ ઓ દરરોજ એક કલાક કામ થાય તે મુજબ 
વૃિ ઓ થાય તેની ચોકસાઈ રાખવાની રહે.  

 વાચન અિભયાન અંતગત બે િવિશ  વૃિ ઓ િશ કના સહકારથી યોજવી.   

 દરેક વૃિ  યિ તગત, જોડી, જુથ અને સમૂહમાં કરાવવા અંગે ભાષાદીપ વ-અ યયન પોથીમાં આપેલ 

પ  સુચના મુજબ જ કરવાની રહે.  

 ભાષાદીપ કાય મ દરરોજ એક કલાક કામ થાય તે મુજબ વૃિ ઓ કરાવવાની રહે.  

 કુલ ૨૦ અઠવા ડયા દરિમયાન ચાલનાર આ કાય મનંુ સુચા  આયોજન થાય તે માટે શાળાના આચાય ીએ 
સઘન કામગીરી કરવાની રહે.  

 ભાષાદીપ કાય મ અંતગત યો નાર િ  અને પો ટ માટે શાળામાં જ રી આયોજન કરવુ.ં  

 કુલ બેગ (દફતરનો ભાર): 

 હેતુઃ દફતરના વધુ પડતા ભારને લીધે બાળકોના વૃિ ધ અને િવકાસ પર િવપરીત અસર પડે છે. રા યની 
તમામ સરકારી ા ટેડ નોન ા ટેડ (ધો-૧ થી ૧૨) નીચે મુજબની સંદભ ૧ થી ૪માં દશાવેલ જોગવાઈઓ 
અનુસાર અને ૧ થી ૪ પ રિશ  હેઠળ ચુ તપણે પાલન કરવા અને કરાવાનંુ રહેશ.ે  

 

 

 

 િવ ાથ ના દફરતરનંુ વજન કોઇપણ સંજોગોમાં તેના પોતાનાં વજનથી દસમા ભાગ જેટલું એટલે કે 
૧૦%થી ન વધે તેની િશ કોના સહકારથી ખરાઇ કરી લેવી.   

પ રપ  માંકઃ જશભ/૧૨૧૭/ સગલ ફાઇલ-૫૪/ન તા. ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ 

પ રપ  માંકઃ ા.િશ.િન./ખ-ર/૨૦૧૮/૬૫૯૧-૬૬૬૧ તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૮ 

કુલ બેગ (દફતરનો ભાર) ના પ રપ ને આધારે કરવાની થતી નમૂના પ કામગીરીની િવગત 

પ રપ  માંકઃ સીઇઆરટી/ કાશન/૨૦૧૯/૨૮૬૯૭-૨૮૭૭૦ તા. ૧૩/૦૧/૨૦૧૯ 

ભાષાદીપ કાય મના પ રપ ને આધારે કરવાની થતી નમૂના પ કામગીરીની િવગત 
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 િનયત થયેલ શૈ િણક સ ામંડળ (Academic Authority ) વારા મા યતા ા ત થયેલ હોય તેવા 

અ યાસ મ આધા રત િ ટેડ સામ ીનો જ શાળામાં ઉપયોગ કરવો. મા યતા વગરની િ ટેડ સામ ી 
પુ તકો, માગદ શકા વા યાયપોથી,િનબંધમાળા વગેર)ે નો ઉપયોગ શાળામાં કોઇપણ િશ ક વારા ન થાય 

તેની તકેદારી રાખવી.   

 િવ ાથ ઓએ દરરોજ તમામ િવષયની બધી સામ ી લઈને આવવું ન પડે તે રીત ે શાળાનંુ સમયપ ક 
ગોઠવવુ.ં  

 બો બે ાયમરી એ યુકેશન સ, ૧૯૪૯ ના િનયમ મુજબ ધોરણ ૧ અને ર માં કોઈપણ કારનંુ ગૃહકાય 

આપવુ ંનહી. ધોરણ ૩ થી પ ના બાળકોને અડધો કલાક તથા ધોરણ ૬ અને ૭ માં એક કલાકનંુ ગૃહકાય 
આપવા અંગેની સૂચનાનો યો ય અને ચુ ત અમલ થાય તેની તકેદારી રાખવી.  

સરકારના અ ય પ રપ ને આધારે કરવાની થતી નમૂના પ કામગીરીની િવગત 

 એસએમસી સમ  શાળાનો school development plan એસ.એમ.સી.ની મદદમાં લઈને તૈયાર કરવો 

 ધોરણ ૧ થી ૮ ની મૂ યાંકન યોજના અ વયે શાળા મૂ યાંકન માગદ શકા ને યાનમાં રાખીને ધોરણ ૧ થી 
૮ના તમામ િવ ાથ ઓના મૂ યાંકનની યવ થા ગોઠવવી. 

 ા અિભગમ અંતગત િશ કોને યો ય વગની ફાળવણી તેમજ જ રી યવ થા પૂરી પાડવી અને આ 
સંબંિધત ેરણા અને માગદશન આપતા રહેવુ ં

 ા સાિહ ય પૂરેપૂ  ં ા િશ કોને મળી રહે તમેજ આ સાિહ ય આધા રત વગખંડમાં અ યયન કાય થાય 
તે માટેની જ રી યવ થા ગોઠવવી 

 ા વગખંડ સિહત તમામ વગ ની સમયાંતરે મુલાકાત લઇ જ રી માગદશન આપવુ ં

 સમયપ કમાં ગોઠવવામાં આવેલ તાસ અનુસાર વગખંડમાં તે મુજબનંુ શૈ િણક કાય હાથ ધરવામાં આવેલ 
છે કે કેમ? તેની ચકાસણી કરવી 

 ગુજરાત માિહતી અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૧૨ અ વય ધોરણ ૧ થી ૮ માટે િનયત કરવામાં આવેલ શૈ િણક 
કલાકો મુજબ શાળામાં શૈ િણક કાય થાય તે માટે જ રી આયોજન કરવુ.ં 

 ધોરણ 1 થી 8 ની તાસ ફાળવણી ની સૂચનાઓ યાનમાં રાખીને શાળા માટે સમય પ ક િવકસાવવુ ં

 શાળાએ આવતા તમામ બાળકોના દફતરનંુ વજન સરકાર ીના પ રપ  માં સૂચવેલ ધોરણો કરતાં વધુ ન 
હોય તેની ખરાઇ કરવી. 

 બો બે ાઇમરી એક મુજબ િનયત ધોરણ મુજબ ધોરણ ૧ થી ૮ ના તમામ બાળકોને િનયમ મુજબનંુ 
ગૃહકાય અપાય છે કે કેમ? તેની તકેદારી રાખવી. 

 ભાષાઓના સંદભમાં કરવામાં આવતી ઈતર વૃિ  જેવી કે િનબંધ, વાતાલેખન, પ  લેખન, કા ય લેખન 

જેવી બાબતો માટે અલગ નોટબુકના બનાવતા ભાષાની નોટબુકમાં જ આ કાય થાય તેનો આ હ રાખવો.  

 શાળામાં વ છ પાણીની યવ થા ઉભી કરવી જેથી બાળકો એપાણીની બોટલ લાવવી ન પડે આ યવ થા 
યો ય રીતે ગોઠવાય છે કે કેમ?  તેની ખરાઇ કરવી 
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 સમયાંતરે વગખંડ મુલાકાત દરિમયાન સંબંિધત ધોરણોના વગખંડની ચકાસણી કરી િશ ક તરફથી ગૃહકાય 
િનયિમત ચકાસણી તેમજ તનેા સંદભમાં જ રી રીમા સ મળેલ છે કે કેમ? તે નોટબુકમા ંચકાસવુ ં

 દરેક બાળકોને પોતાના િવષય માટે ૨૦૦ પેજ ની નોટબુક ને બદલે ૧૦૦ પેજ ની નોટબુક લાવવા માટેનો 
આ હ રાખવો. 

 શાળાના શૈ િણક વાસ માટે યો ય સરકારી યા પૂણ કરી જ રી આયોજન કરવુ.ં 

 કોઈપણ સંજોગોમાં શાળા વાસ દરિમયાન રા ી વાસ ના થાય તે માટેની તકેદારી રાખવી. 

 શૈ િણક વાસ માટે રા ી રોકાણ કરવાના સંજોગો માં વ છ આરો ય દ અને સલામત થળની પસંદગી 
કરવી તેમજ પૂરતી ગુણવ ાવાળુ ભોજન અને પાણીની યવ થા ગોઠવાય તેની કાળ  લેવી. 

 શૈ િણક વાસ બાદ પારદશક િહસાબ યાથી િવ ાથ ઓ અને વાલીઓને અવગત કરવા. 

 સરકાર ી વારા વખતોવખત કરવામાં આવેલ પ રપ ને યાનમાં રાખીને દર માસે િવિવધ દન-િવશેષની 
ઉજવણી કરવા માટેનંુ આયોજન કરવુ.ં 

 એકમ કસોટીના સમયપ કનંુ આયોજન કરવું તેમજ તેના સંદભમાં વખતોવખત આપવામાં આવતી 
સૂચનાઓનંુ ફોલોઅપ કાય કરવુ.ં 

 સરકાર ી વારા યોજવામાં આવતા િનદાન અને ઉપચારા મક કાય મનંુ આયોજન કરવું અને તેનંુ ફોલોઅપ 
લેવું 

 સરકાર ીની સુચના અનુસાર ધોરણ ૧,ર અને ૩ થી ૫ માં િવષય િશ ક અને તાસ પ ધિતનો અમલ 

કરાવવો અને તેનુ ચુ ત પાલન કરવુ ં

 શાળા વેશ માટે બાળકને જ મતારીખના માણપ ના કારણે વેશ કાયવાહીમાં અડચણ પ બાબતો હોય 
તો તેનો િનકાલ કરવો.  

 શાળામાં આવવા યો ય બાળકોનંુ ૧૦૦% નામાંકન થાય તેમજ શાળા છોડી જનાર બાળકોનો નામાંકન દર 

ઘટે તે માટે જ રી પગલાં લેવા.  

 શાળામાં િત કે ધમ આધા રત ભેદભાવ ભરી રીતરસમો અપનાવવામાં ન આવે તેની તકેદારી રાખવી. 

 બાળકોની મર અને ચો કસ ધોરણોમાં તેની યો યતા માટેની ખાસ તાલીમની યવ થા ગોઠવવી. 

 મુ ય િશ કે શાળામાં કૂલ મેનેજમે ટ સિમિતની રચના કરવી તેમજ તેને યો ય રીતે કાયરત રાખવી. આ 
ઉપરાંત એસ.એમ.સીની બેઠકો િનયિમત રીતે યો ય તેમજ એસએમસીના તમામ સ યો બેઠકમાં હાજર રહે 
તે માટેની યવ થા ગોઠવવી.  

 શૈ િણક ગુણવ ા સુધાર સંબંધી ડાયટ લાયઝન ઓ ફસર, બીઆરસી, બીઆરપી, સી આરસી કો-ઓડ નેટર 

તેમજ એસેમસીના સલાહસૂચનો મેળવવા અને તેના અમલ માટે જ રી પગલાં હાથ ધરવા. 

 શાળામાં વીજળી, કુમાર અને ક યા માટેના અલગ શૌચાલયની યવ થા, પીવાના છ પાણી માટે પરુતી 

યવ થા તેમજ મ યાહન ભોજનની યવ થા અંતગત રસોઇઘર અને બી  સગવડો યો ય રીતે િનભાવાય 
છે કે કેમ? તે ચકાસવી. 
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 દ યાંગજન અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૧૬ મુજબ ૬ થી ૧૮ વષની વયજૂથના શાળા વેશ માટે ઇ છુક 
દ યાંગજનોને શાળામાં વેશ આપવા માટેની જ રી યવ થા ગોઠવવી. 

 શાળામાં િવ ાથ ની િનયિમત હાજરી માટે વખતોવખત આપવામાં આવતી સૂચનાઓનંુ પાલન કરવું  

(પ રપ  માંક: પીઆરઓ /12-2019/ સગલ ફાઇલ 01/ તા. 28/1/2019) 

 

શાળા ગુણવ ા અિભવૃિ ધના સંદભ સરકાર ી વારા થયેલ પ રપ ો અને િવિવધ યોજનાઓના અસરકારક 
અમલીકરણ સંબંધી સામા ય સૂચનાઓઃ 

િનદાન કસોટી :  

હતેુઃ  ધો-૩માં દાખલ થનાર યેક િવ ાથ  વાંચન લેખન અને ગણનમાં અપેિ ત િસ ધી તર ા ત કરીને જ 

દાખલ થાય તેવા હેતુ સાથે િનદાન કસોટીનંુ આયોજન કરવામાં આ યું છે.  

 શાળા ક ાએ િનદાન કસોટી તટ થતાપૂવક લેવાય તે જોવુ.ં  

 કસોટી બાદ નબળા બાળકો માટે ઉપચારા મક કાય થાય તે જોવુ.ં  

 ધો-ર િનદાન કસોટી અહેવાલ,આજની િ થિત તેમજ િશ કોના િતભાવો ણવા.  

મુખવાચનઃ  

હેતુઃ ધો-૩ થી ૮ ના િવ ાથ ઓ યો ય ઝડપ સાથે વાચી શકે તો અથ હણ પણ સા ં કરી શકે તે હેતુથી મુખવાચનમાં 
વાચન ઝડપ માપવાનંુ આયોજન થાય છે. 

 ધો-૩ થી ૫ અને ધો-૬ થી ૮માં આપેલ ફકરાનંુ યિ તગત વાચન  

 સમય મયાદા મહ મ ૪ િમનીટ ૨૪૦ સેક ડ).  

 ધીમે ધીમે વાંચતો ૨૪૦ સેક ડ (૪ િમનીટ) માં કેટલા શ દો વાંચી શકે છે. 

 

મુખવાચન પધા 

 દરેક ક ાએ આ પધા યિ તગત રીતે યો વાની છે. વાચન માટેનો ફકરો ધો-૩ થી ૫ માટે એક અને ધો-૬ 
થી ૮ માંથી એક એમ રહેશે તેમજ કુલ ૫૦ ગુણ માંથી મુખવાચનનંુ મૂ યાંકન થશ.ે 

પુ તક વાચક પધા  

હેતુઃ િવ ાથ ઓના સવાગી િવકાસમાં વાંચનનંુ ખુબ મહ વ છે. NAS ૨૦૧૭ સવના તારણ મુજબ જે િવ ાથ ઓ 

શાળા પુ તકાલયના પુ તકોનો વાચન મહાવરો ધરાવે છે, તે િવ ાથ ઓનંુ િશ ણનંુ તર ઉ ચ છે.  

 લ ય જૂથ - ધો-૬ થી ૮ ના િવધાથ ઓ (ઉ ચ ાથિમક)  

 જે તે ધોરણના વગ થી રા ય સુધીની પધા  
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 પુ તક વાચક સ તાહ વારા પુ તાકાલયના પુ તકોનંુ વાચન કરવું અને સં ી તમાં તેની સમી ા કરાવવી. 

વાચન અથ હણ પધા 

 શાળા ક ાએ આ પધાનંુ સમયમયાદમાં આયોજન કરી શાળાના િવ ાથ ઓને ો સાિહત કરવા.  

 કલ ટર, તાલુકા અને િજ લા ક ાએ પસંદગી પામેલ િવ ાથ ઓની પધા માટે તૈયાર કરવા.  

શાળાદપણ 

હેતુઃ આ ડાયરીમાં (દપણ)માં બાળકની ોફાઈલ સમય પ ક િશ કો વારા અ યયન કરવામાં આવતા િવષયો,એસ 

એમ સી સ યોની િવગત,બાળકની માસવાર હાજરી,પ રણામ પ ક,એકમ કસોટી,બાળક િવશેષ બા  પરી ા આપે 

તેની િવગત િવિવધ પધાઓ,બાળકે તૈયાર કરેલ ોજે ટ,પોતે વાંચેલા પુ તકો િવષે િશ ક અને વાલી સાથે 

પરામશ/ િતભાવ તથા બાળકોને સમ  વષ અને માસ દરિમયાન તમામ િવષયમાં કયા એકમનંુ અ યયન કરવાનંુ થશે 
તે માટે વા ષક પાઠ આયોજન, ાથના સં હ તેમજ િશ ણ િવભાગ સાથે જોડાયેલ િવિવધ યોજનાઓ અને RTE- 

૨૦૦૯ સાથે જ બાળકો માટે બોડી માસ ઇ ડે  વજન અને ચાઈ આધા રત) જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરેલ છે.  

 શાળા ક ાએ દપણ ડાયરી િનભાવવી તેમજ તમામ બાળકોની સમયાંતરે િસિ ધઓની ન ધ કરવી.  

 વગ િશ કે િસિ ધઓના ખાનામા ંસહી કરવી તથા વાલીઓને ણ કરવી.  

 િવ ાથ  અ યાસનંુ દપણ જેમાં િવ ાથ ઓની સા તાિહક સારી અને નબળી બાબતોની ન ધ કરવી. આમ 
મિહનાની ૪ ન ધ અને વષની ૪૦ ન ધ િનભાવવાની રહેશ.ે  

પયાવરણ યોગશાળા: 

હેતુઃ રા િપતા મહા મા ગાંધી ની ૧૫૦મી જ મજયંતીની ઉજવણીના ભાગ પે માન.વડા ધાન ીએ ારંભ 
કરાવેલ વ છ ભારત િમશનના બી  ચરણમા ં " સગલ યુઝ લાિ ટક મુ ત સમાજનંુ િનમાણ કરવાનંુ અિભયાન 

હાથ ધરાયેલ છે . આવા સમયે પૂ યબાપુના પયાવરણવાદી િવચારોનંુ સંવધન કરવા અને શાળાઓમાં અ યાસ કરતા 
િવ ાથ ઓમાં વૃિ  વારા િશ ણના મા યમથી પયાવરણ િવષયક ગૃિત ઉભી થાય તે માટે શાળા ક ાએ એક 
નવતર ક પ અમલમાં મુકવો જ રી જણાય છે.  

 શાળાઓમાં પયાવરણ િશ ણ કાયને અસરકારક બનાવવા, િવઘાથીઓ વધુ અસરકારક રીતે પયાવરણ સમ  

શક ેતથા તેનંુ સંવધન કરી શકે તે આશયે પયાવરણની વૃિ ઓને વેગ પયાવરણ યોગશાળા શ  કરવામાં 
આવેલ છે.  

 પયાવરણ યોગશાળા માટે પસંદ થયેલ શાળાએ કરેલ કામગીરીની ઓનલાઈન એ ી 
SSAGUJARAT.ORG વેબસાઈટમાં પયાવરણ યોગશાળાના પોટલમાં સમયાંતરે શાળામાં થતી 

પયાવરણ િશ ણની વૃિ ઓની તમામ એ ી તથા ફોટો ાફસ અપલોડ કરવાના રહે. 

 પયાવરણ યોગશાળા ન હોય તે શાળાઓમાં પણ સરગવાના છોડનંુ વાવેતર કરી ઉછેર કરવાનંુ રહે.  

 િવ ાથ ઓની સમજ માટેના મુખ ઉ ે ય: ખોરાક માટે િબન રાસાયિણક ખાતરથી બાગાયતી પાકો 
,શાકભા -કઠોળ તથા રો દા વનમાં ઉપયોગી મસાલા ઉ પાદન કરવાની સમજનંુ િનમાણ  
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 પયાવરણની ળવણી કરીને ઉ ચ ગુણવ ાયુ ત ખેતી કરવાની પ ધિતની સમજનંુ િનમાણ  

 પાણીની બચત અને વ છ તથા પૂરતું પાણી મળી રહે તે માટેનંુ જળ બંધન  

 સામા ય રોગના ઘરગ થુ ઉપચાર માટે ઔષિધય વન પિતના ઉછેરની સમજનંુ િનમાણ  

 િબન પરંપરાગત ઊ ના િવિવધ ોતના ઉપયોગ વારા ઉ  બચાવની સમજનંુ િનમાણ  

એક ભારત ે  ભારત 

હેતુઃ ભારતના લોખંડી પુ ષ સરદાર વ લભભાઈ પટેલની જ મજયંિત સંગે 31 ઓ ટોબર 2015 ના રોજ  

(એકતા દવસ ) ભારતના વડા ધાન વારા જે એક ભારત ે  ભારત યોજના' ની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી, આ 

કાય મ અંતગત તમામ રા યો અને કે શાિસત દેશોની જોડી બનાવી રા યો અને કે શાિસત દેશોની સં કૃિત 
ણાલીના આદાન દાન વારા રા યો વ ચેની સમજૂતી અને સંબંધ વધારવા માટેનંુ આયોજન થયેલ છે જેથી 

ભારતની િવિવધતામાં એકતાની ભાવનાને મજબૂત બનાવી શકાય.  

 પ રપ ના આયોજન મુજબ એક ભારત ે  ભારત'ના ઉ ેશો મુજબ ાથના સભામાં કરવાની વૃિતઓ-

સોમવાર થી શુ વાર તેમજ JOYFUL SATURDAYમાં કરવાની વૃિ  દર શિનવાર.ે વૃિતના આધારે 

એક ભારત ે  ભારત'ની નોટબુક િનભાવે તેમજ તમામ વૃિતઓની ન ધ રાખ.ે 

 શાળા ક ાએ ણ ઉ કૃ  નોટબુક, સીઆરસી ક ાએ ણ ઉ કૃ  નોટબુક,બીઆરસી ક ાએ ણ ઉ કૃ  

નોટબુક, િજ લા ક ાએ ણ ઉ કૃ  નોટબુક અને રા ય ક ાએ ણ ઉ કૃ  નોટબુકની પસંદગી કરવી.  

 િજ લા ક ાએ EMAIL ID- ebsbguj@gmail.com પર ફોટો ાફ અને િવડીયો અપલોડ કરવાના.  

 શાળા ક ાએ 'એક ભારત ે  ભારત' કલબની રચના જેમાં ૧.અ ય ,૨.ઉપા ય ,૩.શાળાના 

િશ ક,૪.િવ ાથ .  

 'એક ભારત ે  ભારત'ની મહ વની વિૃ ઓની દશન સોશીયલ મી ડયા તેમજ િ ટ અને ઈલે ોનીક 

મી ડયા ચાર- સાર.  

 એક ભારત ે  ભારત' અહેવાલ સીઆરસીએ શાળાઓ પાસેથી દર માસની પ મી તારીખ સુધીમાં મેળવી 

લોક એમઆઈએસ પહોચાડવાનો રહે.  

ફટ ઇિ ડયા મુવમે ટ  

હેતુઃ િવ ાથ ઓનંુ શારી રક સૌ વ િવકશે અને યાયામ યેની ગ કતા વધ.ે  

 શ આત - નવે બર માસના ી  અઠવા ડયામાં fit India week નંુ આયોજન. ડીસે બર માસમાં fit 

India week ની પુન: ઉજવણી.  

 દરેક શાળાઓમાં બાળકો ઓછામાં ઓછી ૨ OUTDOOR રમતોમાં ભાગ લે તેવું આયોજન. 
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Twinning/Partnership & Teacher Exchange Programme - 

હેતુઃ Twinning / Partnership and Teacher Exchange programme અંતગત સરકારી ઉ ચતર 

ાથિમક શાળાઓના ં બાળકોમાં વન કૌશ ય િવકસાવવા આ મિવ વાસ વધારવા, ાન અને વૃિ નંુ આદાન-

દાન કરવા, ાન વહચણી વારા િશ કો અને િવ ાથ ઓની મતા વધારવાનો આશય છે.  

માગદશક બાબતો 

 પોતાની મતા તેમજ બી ની શિ ત અને સફળતાના સંકલન વારા સંયુ ત રીતે શીખવાની કળા  

 િવઘાથ ઓના પીઅર-ટ-ુપીઅર અને જૂથ અ યયન સાથેના િશ ણને સ મ બનાવવા  

 િશ કોને વધુ સારી અને વધુ અસરકારક પ ધિતઓ અપનાવવા માટે ો સાિહત કરી તકો દાન કરવા  

 અ યાસ મનો યાપ સમ  તેનો અસરકારક અમલ કરવા  

 નાવી યપૂણ ે  શૈ િણક વૃિ ઓનંુ આદાન દાન  

 રમત-ગમતની વૃિતઓનંુ બ ને શાળા વ ચે આયોજન  

 શાળા યવ થાપનની વૃિ ઓ, જેવી કે લાય ેરી, િવ ાન અને ગિણતની લેબોરેટરીને લગતી વૃિ ઓનંુ 

આદાન - દાન  

 સાં કૃિતક વૃિ ઓ ડીબેટ , વીઝ જેવા કાય મો શાળા ક ાએ યોજવાના થાય છે .  

શાળા મુલાકાતનો ઉદે ય હેત:ુ 

 એકબી  સાથે જોડાનાર શાળાઓ શૈ િણક અને સહઅ યાિસક વૃિ ઓનંુ આદાન- દાન કરશે  

 િશ કો અને િવ ાથ ઓના ઉ કૃ  િવચારોના આદાન- દાન વારા મતા િવકાસ થશ ે

 પોતાની મતા તેમજ બી ની શિ ત અને સફળતાના સં લન વારા ગિત સાધશ!ે  

 એકબી  સાથે જોડાયેલી શાળાના િવ ાથ ઓ યિ તગત અને જૂથમાં રહીને વધુ સ મ બનશે  

 િશ કોને વધુ સારી અને વધુ અસરકારક પ ધિતઓ અપનાવવા માટેની તક મળશ ે 

થીમ ઓફ ટવીન ગ: 

 ે  વૃિ ઓનંુ આદાન- દાન, નાવી યપૂણ વૃિતઓનંુ આદાન- દાન, રમત-ગમતની વૃિતઓનંુ બંને 

શાળા વ ચે પધા મક આયોજન, શાળાકીષ આયોજન અને શાળા યવ થાપનની વૃિતઓ જેવી ક,ે 

લાય ેરી, ગિણત અને િવ ાન લેબોરેટરીને લગતી વૃિ નંુ આદાન- દાન 

 સાં કૃિતક વૃિ ઓ, ડીબેટ, વીઝનંુ આયોજન, વગખંડના િશ ણમાં ટેકનોલો નો ઉપયોગ અને 

ણકારી, અ ય સજના મક બાબતો  
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National Initiative for School Heads & Teachers Holistic Advancement (NISHTHA): 

હેત:ુ શાળાના િશ કો િન ા િશ ક તાલીમ વારા નવતર વાહોથી અવગત થાય અને તોનો વગખંડમાં ઉપયોગ કર.ે 

 શાળા ક ાએ િન ા િશ ક તાલીમ મેળવનાર િશ કો તાલીમ મેળવેલ િવષયોના સંદભ વગખંડમાં કાય કરે 
તેવું આયોજન કરવુ.ં 

 િન ા ક.ેઆર.પી / િશ ક તાલીમ મેળવનાર િશ કોના તાલીમ દરિમયાનના અનુભવો અને તેનો વગખંડમાં 
કઇ રીતે ઉપયોગ થઇ શકે તે સંબંધી બાબતોનંુ શેર ગ થાય તવું આયોજન કરવુ.ં  

િશ કો માટેની ‘NISTHA’ તાલીમ પેકેજમાં સમાિવ   

(૧) અ યાસ મ, અ યેતાકે ી અ યાપન, અ યન િન પ ીઓ અને સમાવેશી િશ ણ, (ર) વૈયિ ત-

સામાિજક ગુણોનો િવકાસ અને સલામત તેમજ વ થ શાળાભાવાવરણનંુ િનમાણ, (૩) કલા સંકિલત િશ ણ, (૪) 

શાળા આધારીત મૂ યાંકન, (પ) શાળાઓમાં આરો ય અને સુખાકારી, (૬) અ યયન, અ યાપન અને મૂ યાંકનમાં 

આઇ.સી.ટી.નંુ મહ વ, (૭) શાળા િશ ણમાં પહેલ, (૮) પયાવરણ અ યાસનંુ અ યાપનશા , (૯) ગિણતનંુ 

અ યાપનશા , (૧૦) ભાષાિશ ણનંુ અ યાપનશા , (૧૧) િવ ાનનંુ અ યાપનશા , (૧ર) સામાિજક િવ ાનનંુ 

અ યાપનશા   

આચાય ની ‘NISTHA’ School Leadership તાલીમ પેકેજમાં સમાિવ   

(૧) શાળાના નેતૃ વઃ સંક પનાઓ અને અમલીકરણ, (ર) પૂવ શાળા િશ ણ, (૩) શાળાઓમાં પૂવ 

યાવસાયીક િશ ણ, (૪) અ યાપન અને અ યયન યામાં િતગત પ રણામોની તુતતા/હાજરી, (પ) શાળા 

િશ ણમાં પહેલ  

સ ાંત / વા ષક પરી ા: 

હેતુઃ િવ ાથ ઓ શું શી યા અને કેટલું શી યા તે ણી શકાય તે માટે ાથિમક શાળાઓમાં દર વષ સ ાંત તથા વા ષક 
પરી ાનંુ આયોજન કરવામાં આવે છે. 

 ાથિમક શાળાઓમાં દર વષ સ ાંત તથા વા ષક પરી ાનંુ આયોજન કરવામાં આવે છે. પરી ાના સમયપ  
મુજબ પરી ાનંુ ગાંભીય અને ગુ તતા જળવાય તે માટે તમામ િશ ક ીઓ અને આચાય ીઓને 
પરી ાલ ી વાતાવરણ ઉભુ થાય તે ઉ રવહીઓની સ પણી પરી ા પૂણ થયે તે દવસે અથવા મોડામાં મોડા 
બી  દવસે સબંિધત મૂ યાંકનકારને પહ ચે તે માટે પગાર કે  શાળામાં આપવાની જવાબદારી જે તે 
શાળાના મુ ય િશ કની રહે.   

 પરી ાની જવાબવહીઓનંુ ૧૦૦% બા  મૂ યાંકન કરાવવાનંુ હોય જે તે શાળાના િશ કના બદલે અ ય 
શાળાના તે ધોરણ/િવષય ભણાવતા િશ ક વારા િશ કને લેિખત હુકમ મુજબ મૂ યાંકનની કામગીરી 
સ પવાની રહે.  

 ઉ રવહીઓની ચકાસણી કરનાર મૂ યાંકનકારે ઉ રવહી મળેથી વધુમાં વધુ પાંચ દવસમાં ઉ રવહીઓની 
યો ય અને પારદશ  રીતે ચકાસણી કરી સબંિધત શાળાના મુ ય િશ કને પહ ચાડી દેવાની રહે.  

 સમય મયાદામાં ઉ રવહીઓની ચકાસણી થાય.  



ુ ય િશ ક તાલીમ મોડ ુલ 10 | P a g e  

 કોઈ ઉ રવહી ગુમ ન થાય તેની કાળ  લેવાની રહેશ.ે  

 આ પ રણામની ઓનલાઈન ડેટા એ ી કરવાની રહેશ.ે જેનંુ ચુ તપણે પાલન કરી સમયમયાદામાં ડેટા 
એ ીની કામગીરી પૂણ કરવાની રહે.  

િતભાશાળી િશ ક: 

હેતુઃ ાથિમક શાળામાં ઉ મ શૈ િણક કાય કરતા અને શાળાકીય સહઅ યાિસક વૃિ , નાવી યપૂણ યોગો, 

સામાિજક યોગદાન વગેરેમાં ઉ સાહ પૂવક શિ ત હોય તેમજ સમાજને ઉપયોગી બની રહે તેવા ાથિમક િશ ક 
/મુ ય િશ કને ો સાહન મળી રહે તેવા ઉમદા હેતુથી ાથિમક િશ ક/મુ ય િશ કને િતભાશાળી િશ ક માણપ  
આપવામાં આવ.ે રા યના દરકે લ ટર દીઠ અને દરેક સ  દીઠ ( થમ તથા બી  સ ના અંત)ે એક િશ ક/મુ ય 

િશ કની િતભાશાળી િશ ક તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે.  

 ૧૦૦% પૈકી ૮૦% ભારાંક માટે કમા ડ એ ડ કં ોલ સે ટરમાં ઉપલ ધ ડેટા માંથી િશ કની હાજરી, 

તેમના ધોરણના િવઘાથ ઓની હાજરી, એકમ કસોટી ગુણાંકન, ગુણો સવ/ કુલ એ ીડીટેશનના મૂ યાંકન, 

સ ાંત પ ર ાનંુ પ રણામ, વા ષક પ ર ાનંુ પ રણામ વગેરે આધા રત વૃિ  પરથી મુ યાંકન કરવામાં આવે 

છે.  

 ૨૦% ભારાંક માટે િશ ક વારા કરવામાં આવેલ િવિશ  કાય , અ ય કોઈ પણ રીતે આપેલ સામાિજક તથા 

શૈ િણક ફાળો તેમજ છે લા પાંચ વષમાં કરેલ િવિશ  કય  જેવા ક,ે રા ીય/આંતર રા ીય કાશનોમાં લેખ 

લખવા, વા ષક મૂ યાંકન, િશ ક ઉ સાહભેર શાળાકીય વૃિ ઓમાં ભાગ લેતો હોય તથા િશ ક િનયિમત 

તાલીમ મેળવતો હોય વગેરે આધા રત વૃિ  પરથી મૂ યાંકન કરવામાં આવે છે. િતભાશાળી િશ કોનંુ ૨૬ 
મી યુઆરી તથા ૧૫ મી ઓગ ના રોજ સમાન કરવામાં આવે છે. તાલુકા ાથિમક િશ ણાિધકારી ી, 

બી.આર.સી. કૉ, ઓડીનેટર ી, સી.આર.સી.કૉ, ઓડીનેટર વારા કરવામાં આવતી પસંદગી ે  કામ 

કરનાર કમચારીની જ થાય તેની પુરેપુરી તકેદારી રાખવાની રહે. 

કે પ, દન િવશેષ, યિ ત િવશેષ અને ઉ સવોની ઉજવણી. 

હેતુઃ દરેક િવ ાથ ઓ દન-િવશેષ અને યિ ત િવશેષથી પ રિચત થાય, મહાનુભાવોના કાયથી પ રિચત થાય તેમજ 

તેમના વનમાંથી ેરણા મેળવે તે હેતુથી દન િવશેષ કાય મનંુ આયોજન કરલે છે. 

 ાથનાસભામાં ૧૦ િમિનટનંુ આયોજન અને અમલીકરણ.  

 િનયત નમૂનામાં માિહતી આપવી. 

િતભાશાળી િવ ાથ  : 

રા ય ક ાએથી િતભાશાળી િવ ાથ ઓ પસંદ કરવામાં આવે છે. ધોરણ: ૬ થી ૮ માં અ યાસ કરતા 
િવ ાથ ઓ કે જેમણે ધોરણ ૫ થી ૭ માં થમ સ ાંત મુ યાંકન ગુજરાતી, ગિણત, સૌની આસાપસ/િવ ાન અને 

ટેકનોલો ) અને િ વતીય સ ાંત મૂ યાંકન (ગુજરાતી, ગિણત, સૌની આસાપસ/િવ ાન અને ટેકનોલો )માં ૭૫% 

કે તેથી વધુ ગુણાંકન મેળવેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓને િતભાશાળી િવ ાથ  તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે. 
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 તમામ િતભાશાળી િવ ાથ નોને રા ય ક ાએથી બેઝ આપવામાં આવેલ છે. 

 રા ય ક ાએથી આપવામાં આવેલ બેઝ લગાવી િવ ાથ ઓ શાળાએ આવે તે આચાય ીએ ચકાસવાનંુ રહે.  

 આગામી વષમાં િવ ાથ ઓ વધુ સં યામાં પસંદ થાય તેવા સઘન ય નો કરવાના રહે. 

શાળા સલામતી : 

હતેુઃ શાળામાં અિન છનીય બનાવો/ઘટનાઓ રોકવાના આ ય સાથે ચાલુ શૈ િણક વષમાં તમામ ાથિમક 
શાળાઓમાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓની સલામતીના ભાગ પે સાવચેતીના પગલા લેવાના રહે. તે અથ 

 િવ ાથ  િશ ક / આચાય ી એસ.એમસી. અને વાલીઓ સાથે માગદશન બેઠક 

 શાળા સલામતી કાય મ અંતગત બાળકો પોતાની ફ રયાદ અને અિભ ાય આપી શકે તે માટે સુચન પેટી 
મુકવાની રહે. 

શાળા વ છતા : દર વષ શાળા વ છતા પખવા ડયું પણ ઉજવવામાં આવે છે.  

 શાળાનંુ સંકુલ, વગખંડો, પીવાના પાણીનંુ ટોરેજ, શૌચાલય, વગેરે વ છ રાખવાના રહે. 

 મ યાહન ભોજન પહેલા અને બાદ િવ ાથ ઓને પોતાના હાથ ધોવા માટે સાબુ અથવા હે ડવોશ રાખવાના 
રહે.  

શાળા પુ તકાલય : 

 ાથિમક શાળાઓમાં િવ ાથ ઓ િનયિમત શાળા પુ તકાલયના પુ તકોનંુ વાંચન કરે તે માટે આયોજન 
કરવાનંુ રહે.  

 શાળા પુ તકાલયમાં પુ તક ઈ યુ ર ટર િનયિમત ડે ટુ ડે અપડેટ કરવાનંુ રહે. 

 શાળામાં પુ તકોનંુ વાંચન પધાનંુ િનયિમત આયોજન કરવાનંુ રહે. 

ઓનલાઈન હાજરી:  

 તમામ આચાય ી/મુ ય િશ ક ીએ િશ કોની હાજરી અંગેની કામગીરી િનયત સમય મયાદામાં તથા પાળી 
પ ધિત વાળી શાળામાં ૧૨:૩૦ કલાક સુધીમાં પૂણ કરાવવાની રહે.  

 શાળાના તમામ િવ ાથ ઓની હાજરી અંગેની કામગીરી િનયત સમય મયાદામાં પૂણ કરાવવાની રહે.  

આધાર ડાયસ :  ાથિમક શાળામાં અ યાસ કરતા તમામ બાળકોની ઓનલાઈન એ ી િસ ટમ  

 ાથિમક શાળામાં અ યાસ કરતા તમામ બાળકોની ઓનલાઈન એ ી કરવાની રહે. 

 વષ દર યાન એડમીશન લેતા િવ ાથ ઓની એ ી કરવી, લીવ ગ સટ  લઇને જતા િવધાથ ઓને કમી 

કરવાના રહેશ,ે  

 ખાનગી શાળામાં RTE એ ટ હેઠળ વેશ પામેલ બાળકોની આધાર ડાયસમાં ઓનલાઈન એ ીમાં ૧૭ 

નંબરની કોલમમા ં“હા” કરવું.  
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વક લેસ એ લીકેશન:  

હતેુઃ વક લેસના મા યમ વારા ગુજરાત રા યની ાથિમક શાળાઓમાં િશ કો વારા અ યાપન કાય તેમજ 
નવાચાર,િવિવધ પ ધિત, વૃિ  અને િવિધ ણીને પોતાના વગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.  

 તાલુકા ક ાએ તૈયાર કરેલ માિહતીના ટેપને અનુસરવું અને વક લેસ ઇ ટોલ કરવા િશ કોને માગદશન 
આપવુ.ં  

 શાળાના તમામ િશ કો વક લેસ એ લીકેશનમાં જોડાય અને તે અંગે િશ કોને માિહતગાર કરવા.  

 જે િશ કો વક લેસ એ લીકેશનમાં જોડાયેલ ન હોય તેમને તા કાિલક જોડાય જવાનંુ રહે.  

 જે િશ કોના મોબાઈલ નંબર ઈનવેલીડ આવતા હોય તે િશ કના સાચા મોબાઈલ નંબર થી હે પલાઈન નં. 
૧૮૦૦૧૨૩૯૮૮ પર િમસકોલ કરવાનો રહે.  

 વક લેસના એ ઝી યુટીવ ૪૮ કલાકમાં આપનો સંપક કરશે અને આપે આપનો ો લેમ જણાવવાનો રહે.  

એસ.એ.એસ, પોટલ : 

 એસ.એ.એસ. પોટલમાં તમામ િશ કોની માિહતી અપડેટ રાખવાની રહે.  

 શાળાની તમામ માિહતી િનયત સમય મયાદામાં અપડેટ થાય તે અંગેની કામગીરી ચોકસાઈ પૂવક કરવાની 
રહે.  

 દર માસની ૩  તારીખ પહેલા માિસક પ ક અપડેટ થાય તે સુિનિ ચત કરવાનંુ રહે. 

ાનકુજંઃ  

હેતુઃ  ટેકનોલો ના ઇનોવેટીવ ઉપયોગથી ડી ટલ િશ ણ  

 ાનકુંજ ોજે ટ અંતગત શાળાને મળતી સહાયક સામ ી: 

 PROJECTOR, IR CAMERA, COMPUTER/LAPTOP, SPEAKER, WHITE BOARD, 
WIFI ROUTER, E-CONTENT  

Energized Textbooks/TPD-Statistics: (DIKSHA-Digital Infrastructure For Knowledge Sharing) 

 િશ કોને ડી ટલ ક ટે ટ પૂ ં પાડતું રા ીય ક ાનંુ લેટફોમ.  

 ગુજરાત રા ય પા યપુ તક મંડળ વારા ાથિમક શાળાઓમાં આપેલ ધો-૬ થી ૮ ગિણત અને િવ ાનના 
પાઠયપુ તકોમાં QR CODE આપવામાં આવેલ છે, જેમને મોબાઈલ વારા કેન કરી જે તે ધોરણના 

િવષયનંુ પા યપુ તક ઓપન કરી અ યાસ કરી શકાશ.ે  

 આ સુિવધાનો ઉપયોગ દરેક શાળામાં થાય તે સુિનિ ચત કરવાનંુ રહે. 

દૂરવત  િશ ણ કાય મઃ  

 ગિણત, િવ ાન અને અં ે  તથા અ ય િવષયના િન ણાત વારા બાયસેગના મા યમથી ડેમો લેશનનંુ શાળા 

ક ાએ સારણ.  



ુ ય િશ ક તાલીમ મોડ ુલ 13 | P a g e  

 કાય મનંુ સારણ ધોરણ ૬ થી ૮ના બાળકોને સા તાહમાં ચાર દવસ બપોરે ૨.૩૦ થી સાંજે ૫.૦૦ 
વા યા સુધી.  

 દર મંગળવારે ગિણત, બુધવારે િવ ાન, ગુ વારે સામાિજક િવ ાન, સં કૃત, ગુજરાતી અને િહ દી તેમજ 

 ા અિભગમ:  હેતુઃ વૃિ  વારા ાન અને ભાર વગરનંુ ભણતર  

 ા અિભગમ મુજબ તાલીમ મેળવેલ િશ કે ણ વષ સુધી ા વગમાં કામગીરી કરવાની રહેશ.ે  

 ાથિમક શાળાઓમાં ા અિભગમ મુજબ ટુકડીમાં િશ ણ કાય.  

 ા અિભગમ મુજબ વગકાય, શૈ િણક સાિહ ય અને સાધન સામ ીની ગોઠવણી.  

 ા િશ ક વારા ટીચર હે ડ બુક મુજબ વગખંડ કાય અને દૈિનક આયોજન.  

 દૈિનક આયોજન-(સમૂહ કાય ૧,અ યાસ કાડ વારા યિ તગત િશ ણ,સમૂહ કાય-૨ અને રમે તેની રમત) 

ગિત માપન ર ટરમાં િવ ાથ નંુ રોજે રોજનંુ અપડેશન.  

 િવધાથ ઓની વ-અ યયન પોથીની િનયિમત ચકાસણી તેમજ િશ ક ીની તારીખ સાથે સહી.  

 ા વગખંડમાં ટી.એલ.એમ. અને ટેશનરીની ચકાસણી. 

 ા અમલવારીની િ થતી િસ ધી તેમજ પડતી મુ કેલીની ણકારી. 

 શાળા ત પરતા (અહેવાલ) કાય મ અનુકાય. 

 આદશ ા વગ 

 વગ િવભાજન યો ય રીતે થયેલ હોય. 

 િવષયખંડો યો ય રીતે બનાવેલા હોય. 

 ા વગમાં ટુકડીનંુ રોટેશન િનયિમત થતું હોય. 

 બાળકોની બેઠક યવ થા અને જૂથ િવભાજન યો ય રીતે થયેલ હોય. 

 ા વગમાં સાધન-સામ ીની ભૌિતક ગોઠવણી યો ય રીતે થયેલ હોય . 

 દરેક બાળક પાસે યિ તગત કાડ હોય. તે કાડ અગાઉનંુ બધું જ બાળકને આવડતું હોય. 

 બાળક પોતે લેડરમાં પોતાનંુ થાન બતાવી શકતું હોય. 

 બાળકોની વ અ યયનપોથીની િનયિમત અને યવિ થત ચકાસણી થયેલ હોય. 

 ા અિભગમ મુજબ િનયત થયેલ તમામ બાબતો જેવી કે સમૂહકાય – ૧, બાળકોનંુ યિ તગત િશ ણ, 
સમૂહકાય – ૨ તથારમે તેની રમત આયોજન મુજબથતા હોય. 

 સમૂહકાય -૨ દર યાન લેખનકાય અથવા સજના મકકાય થતું હોય. 

 સહપાઠી િશ ણ જોવા મળતું હોય. 

 િવ ાથ  ગિત ર ટર યો ય રીતે િનભાવેલ હોય તથા િનયિમત અપડેટ થતું હોય. 
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 ા  સાિહ યનો યો ય ઉપયોગ થતો હોય. 

 ગુજરાતી અને ગિણત બંને િવષયમાં જ રયાત  મુજબના એકમ માણેના  TLMનો ઉપયોગ થતો હોય. 

પેશીયલ ેન ગ ો ામઃ  

 શાળા બહારના બાળકોની ઓળખ કરી એસટીપી વગ,ટે ટ એસટીપી અને શાળામાં પુન: નામાંકન કરાવવુ.ં  

 શાળામાં ા સપોટશનની જ રયાત મુજબ દરખા ત કરાવવી. 

 શાળા ા સપોટશનમાં બંધ બોડીનંુ સાધન, ાઈવર અને ગાડીના જ રી દ તાવેજ અને પોલીસ ટેશન 

વેરીફીકેશનની કોપી,ફ ટએઈડ બો ,અિ ન સામક યં , ટે ી પાસ ગ,કેરીયર,શાળાના નામ સાથે 

એસએસએનો લોગો. 

 વષ દરિમયાન સમયાંતરે શાળા બહારના બાળકોનો સવ કરવો તથા ગુગલ ફોમમાં ઓન લાઈન એ ી કરવી.  

મીનાની દુિનયા કાય મઃ  

 ધોરણ ૬ થી ૮નાં બાળકોને સંભળાવવુ.ં  

 દર મંગળવારે અને શુ વારે શાળા ક ાએ ાથના બાદ ૧૧.૧૫ થી ૧૧.૩૦ સુધી ઓનલાઈન મીનાના 
એિપસોડનંુ સારણ બાયસેગ વંદે ગુજરાત ચેનલ નંબર ૬,૭,૮ પરથી  

 મીના મંચની રચના ધો-૬ થી ૮માં ધોરણવાઈઝ ૨ કુમાર અને ૨ ક યા એમ કુલ ૧૨ બાળકોની સિમિત 
બનાવવી.  

 ધો-૬ થી ૮ના ૧ િશ ક અને એસએમસીના ૧ મિહલા સ યની સિમિતના અ ય  તરીકે િનમ ક કરવી.  

 સદર કાય મનંુ સમ  સંચાલન બાળકો વારા કરવુ.ં  

 મીનાની દુનીયા કાય મની સારી બાબતોની ણકારી માટે એસ.પી.ડી ીને લખેલ પો ટકાડની િવગત તેમજ 
ઈમેઈલ આઈ.ડી – meenaniduniyaspo@gmail.com પર માિહતીની આપ-લે.  

 મીના રે ડયો કાય મ વારા તાલુકા ક ાએ જોવા મળેલ success story રજુ કરવી. 

NCERT વારા આપેલ કીટ: 

 ધો-૧ અને ૨ ા કીટ.  

 ધો-૧ થી ૮ મેસ સાય સ કીટ 

 NBT પુ તક કીટ.  

 RAINDROP ENGLISH LEARNING KIT.  

િવ ાથ ઓની િનયિમતતા માટેના જ રી પગલા: 

 હેતુઃ ાથિમક શાળાના બાળકો શાળામાં િનયિમત હાજરી આપે તે માટે બાળકની સતત દેખરેખ અને 
પરામશ કરવામાં આવે તે માટે શાળાના િશ કો અને અ ય સબંિધતોએ પગલા ભરવા માટેનો હેતુ રહેલ છે.  
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 સતત ણ, સાત, દસ, પંદર અને એકવીસ દવસ સુધી શાળામાં ગેરહાજર રહે તો તે બાળકના િવ તારમાંથી 

આવતા અ ય બાળકો, માતા-િપતા કે વાલીના ઘરની બ  મુલાકાત લઇ બાળકને શાળામાં િનયિમત 

મોકલવા સમજ આપવાની રહેશ.ે  

 સતત ીસ દવસ સુધી શાળામા ંગેરહાજર રહે તો તે બાળકને શાળા બહારનંુ ગણવાનંુ રહેશે અને શાળાના 
હાજરી પ ક માંથી તે બાળકનંુ નામ દુર કરવાનંુ રહેશ.ે તેમજ બાળકના માતા-િપતા કે વાલી યાં સુધી 
બાળકનંુ શાળા છો યા અંગેના માણપ ની માંગણી ન કરે યાં સુધી શાળાના જનરલ ર ટરમાં તે 
બાળકનંુ નામ ચાલુ રાખવાનંુ રહેશ.ે  

 જે બાળકનંુ નામ વગ ર ટમાંથી કમી કરવામાં આવે તે બાળકનંુ નામ સમ  િશ ા અિભયાન વારા 
અમલી ચાઇ ડ ેક ગ સી ટમ ઓનલાઇન હાજરી ર ટર) માંથી કમી કરવાનંુ રહેશ.ે જો તેવા બાળકને 
શાળામાં પુનઃ દાખલ કરવામાં આવે તો પુન દાખલ કરતી વખત ેતેનંુ નામ વગ ર ટરમાં તેમજ ચાઇ ડ 
ેક ગ સી ટમમાં ઉમેરવાનંુ રહેશ.ે  

અ ય સુચનો : 

 વ-ર ણ તાલીમની સમજ  

 ૩થી ૫ માં તાસ તેમજ િવષય પ ધિતની અમલવારીની િ થતી સમ યાઓ.  

 િન ા તાલીમનંુ આયોજન અને તેનો વગખંડમાં ઉપયોગ 

 યા મક સંશોધનના સોપનો અને તેનંુ અહેવાલ લેખન 

 અ યયન િન પિત વારા અ યાપન કઇ રીતે હાથ ધરવું તેની ચચા.  

 SCE અનુસાર Evidence Based મૂ યાંકન સંબંધી ચચા  

 અિનયમીત બાળકોની સમ યા કઇ રીતે િનવારી શકાય.  

મુ ય િશ કની ફરજોઃ અ. નામાંકન સંબંિધત ફરજો (ENROLLMENT): 

1. શાળા િવ તારમાં ફર યાત િશ ણ મેળવવાપા  હોય તેવા તમામ બાળકોનંુ સવ કરાવીને તેમને શાળામાં વેશ 
આપવા માટે જવાબદાર ગણાશ.ેવધુમાં આર.ટી.ઇ. અિધિનયમ-૨૦૦૯ ની કલમ(૯) હેઠળની કામગીરી માટે 
સંબંિધત થાિનક સ ાતં ને મદદ પ થશ.ે અને શાળામાં વેશ મેળવેલ બાળકોની યાદી જે તે થાિનક 
સ ાતં ને પૂરી પાડશ.ે 

2. વેશ ન લીધેલ બાળકોના વાલીઓને તેમના ઘરે મુલાકાત લેવા િશ કો/ શાળા યવ થાપક સિમિતને જણાવશે 
અને જ ર જણાયે પોતે પણ વાલીનો સંપક કરશ.ે  

3. શાળા િવ તારમાં 6 થી 14 વષની મરના દરેક બાળક ાથિમક િશ ણથી વંિચત ન રહી ય તે જોવાનંુ રહે.  

4. મરની સાિબતીના અભાવે કોઈ બાળકને શાળામાં વેશનો ઈ કાર કરી શકાશે નહ .  

બ. થાયીકરણ સંબંિધત ફરજો (RETENTION):  

1. શાળામાં સતત ગેરહાજર રહેતા િવ ાથ ઓના વાલીઓને તેમના ઘરે મુલાકાત લેવા િશ કો/ શાળા યવ થાપક 
સિમિતને જણાવશે અને જ ર જણાયે પોતે પણ વાલીનો સંપક કરશ.ે  
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2. શાળામાં આવતા િવ ાથ ઓને વ છતા અને સુઘડતાની ટેવો પાડશે અને તેમની વત ંક અને િશ ત માટે 
જવાબદાર રહે.  

3. શાળાના િવ ાથ ઓમાં કોમી એકતા તથા સદભાવ વધારશે અને કોઈ િવ ાથ ને તેની ાિત અથવા કોમ કે ધમને 
કારણે કોઈ રીતે અસમથ ઠરાવાય નહી અને િબનસાં દાિયક વાતાવરણ જળવાય તેનંુ યાન રાખશ.ે વાલીઓને 
સામેલ રાખી શાળામાં રા ીય કાય મોની ઉજવણી  

4. રમતગમત સિહતની શાળાની સામા ય યવ થા માટે વા ષક અથવા મુદતી પરી ાઓ લેવા માટે અ યાિસક 
અને અ યાસેતર વૃિ ઓની બેઠવણ કરવા માટે તથા બાળકોને પુ તકો, િશ ણ િવષયક જ રીયાતો. ગણવેશ, 

િશ યવૃિ , ઈનામ વહચવા માટ ેઅિધકૃત ગણાશ.ે  

5. શાળાના મ યાહન ભોજન યોજના ટોર મ, રસોઇ ઘર તેમજ ખા -સામ ીની વ છતા પર દેખરેખ રાખશ.ે 

6. બાળકોને યો ય ગુણવ ાયુકત, પોષણ મ અને પૂરતી મા ામાં - આહાર મળી રહે તેનંુ યાન રાખશ.ે  

7. દર ણ માસે શાળા ય થાપન સિમિત-S.M.C. ની મીટ ગ બોલાવવાની રહે. ૯. શાળામાં વેશ પામેલા  

8. 6 થી 14 વષના િવ ાથ ઓ બાળમજુરી તરફ ન વળે તે માટે ગૃિત કેળવવા પગલાં ભરવાના રહે. ૧૦. 

શાળાના કાય ે મા ં સમાવેશ થતાં IED બાળકો કે જે 6 થી 18 ક ે 19 વષની મરના છે તે દરેક બાળક) 

ાથિમક િશ ણથી વંિચત * ન રહી ય તે જોવાનંુ રહે. ૧૧. શાળામાં દાખલ કરેલ કોઈપણ બાળકને ાથિમક 
િશ ણ પૂ  ંથતા સુધીમાં ધોરણ ૫ અને ૮ ને બાદ કરતાં બાકીના કોઈપણ ધોરણમાં કોઈપણ કારણોસર રોકી 
શકાશ ેનિહ અથવા કાઢી મૂકાશે નહ .  

9. કોઈપણ િવ ાથ ને શારી રક િશ ા અથવા માનિસક કનડગત ન થાય તે જોવાનંુ રહે.  

ક. ગુણવ ા સબંિધત ફરજોઃ(QUALITY)  

1. શાળાના તમામ િવ ાથ ઓના ગુણવ ાયુકત સવાગી િશ ણ માટે સામા ય રીતે જવાબદાર ગણાશ.ે  

2. શાળામાં આવતા િવ ાથ ઓને વ છતા અને સુઘડતાની ટેવો પાડશે અને તેમની વત ંક અને િશ ત માટે 
જવાબદાર રહે.  

3. િવ ાથ ઓના આરો ય ચકાસણી માટે સરકાર ીના શાળા આરો ય ચકાસણી કાય મમાં સહકાર અપાશ.ે  

4. સ ાંત અને વષાને શાળામાં વાલી સંમેલન યો ને તેમના બાળકોની શૈ િણક અને સવગી ગિતથી વાકેફ કરશ.ે  

5. દર વષ વગ નંુ અને શાળાનંુ સામા ય સમયપ ક િશ કોને સાથે રાખીને તૈયાર કરાવશ.ે 

6. શાળાના તમામ િશ ોના મની દેખરેખ સખા િહતકારીના દૈિનક િશ ણ કચના આયોજનની ન ધ દરરોજ 
મંજુર કરશે અને જ રી શૈ િણક માગદશન આપશ.ે દરેક િશ કની સમયાંતરે વગ તપાસણી કરશે બાળકોને 
અ યયન ઉપિષઓની ચકાસણી કરી લોગઇકમાં ન ધ  

7. સવ િશ ા અિભયાન (SS.A) અંતગત આવતા િવિવધ શૈ િણક કાય મોનંુ શાળાના બાળકોની આદ યયન 

ઉ લિ ધઓના સંદભમાં અમલીકરણ થાય તેનંુ યો ય આયોજન કરવાનંુ હેશ.ે ાથિમક િશ ણ પૂ ં કરનાર દરેક 
િવ ાથ ને િનયત કરવામા ંઆવેલ વ પમાં અને તેવી રીતે માણપ  આપવાનંુ રહે  
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8. શાળામાંથી િશ ણ કે િવિવધ કાય મો માટે િશ કોને તાલીમ આપવાની થાય તો ઉપરી અિધકારીની લેિખત 
સચવ ગુમ યો ય િશ ક તાલીમ માટે મોકલવાના રહેશે  

9. તાલીમનો ઉપયોગ શાળાના વગ માં ય  રીતે િશ કોને તાલીમ/માગદશન આપી િવ ાથ  શાજના િવકાસમા ં
ઉપયોગી થાય તે માણે ફરજ બ વવાની છે  

10. શાળાને અપ ેડ કરવા િવિવધ તાલીમ પામેલ પરના િશ કોનો ઉપભોગ યો ય પે થાય અને કામ ક તર િવભાગ 
તાલીમ સંદભ માગદશન કરવાનંુ રહે.  

11. તાલીમ પામેલ િશ ક ભરા તાલીમના કેવી થાય છે વગખંડમાં ર ધ શથ કે નાક દર  

12. તાલીમ ણ પોતાને પણ સતત બહ રણાયામ કરવાથી -- તાલીમ તાલીમના કેસો િસ ધ થયો છે પ રણિત અવાર 
ફેરફાર થાય તેને 

સામા ય ફરજોઃ  

1. શાળામાં િનયિમત પુરા સમય માટે હાજર રહી શાળાના કામકાજમાં સંપૂણ યાન રાખવાનંુ રહે. શાળાના 
સમય દર યાન કોઇ પણ કારનંુ ખાનગી કામ કરી શકાશે નહ .  

2. શાળાના કામે શાળા છોડવાના ક સામાં તેની અને િશ કો/કમચારીની મુવમે ટ િનભાવશ.ે  

3. શાળાના િશ કો/કમચારીઓના કામગીરી સબબ વા ષક સી.આર. (ખાનગી અહેવાલ) ભરીને રીમાક કરશ.ે 

4. િશ કો/કમચારીઓના કામની એકસૂ તા ળવશે અને ત ેતેમની કાય મતા તથા િશ ત માટે જવાબદારી 
િનભાવશ.ે  

5. શાળાના િશ ક/કમચારીનો ગેરવત ંક અથવા િશ તભંગના કોઈ ક સા યાનમાં આવે તો સબંિધતને 
ખુલાસો પુછશ.ે વારંવારના ગેરવતન માટ ેતાલુકા કેળવણી િનરી ક કે તાલુકા / િજ લા ાથિમક િશ ણ 
અિધકારી ી કે વહીવટી અિધકારીને રીપોટ કરશ.ે  

6. િશ ક/કમચારીની પરચુરણ ર ઓ મંજુર કરશે અને તેના આધારો સિહતનંુ રેકડ િનભાવશ.ે  

7. શાળાના િશ કો/કમચારીની સેવાપોથી િનભાવશે અને શાળાની ક ટડીમાં રાખશ.ે તેમાં જ રી ન ધો કરીને 
સ મ અિધકારી પાસે ઓડીટ કરાવી ખરાઈ કરાવશે અને ડુ લીકેટ સેવાપોથી િનભાવશ.ે  

8. શાળાનાં પગારબીલો તૈયાર કરાવવા અને તાલુકા/િજ લા ાથિમક િશ ણ અિધકારી ી/શાસનાિધકારી ી 
આ અથ િન દ  કરે તેવી તારીખ પહેલા પગારકે  શાળાના મુ ય િશ કને મોકલી આપશ.ે 

9. શાળાના િશ કની િબન અિધકૃત ગેરહાજરી સબબ તેનો પગાર કાપી લેવા અિધકૃત ગણાશ.ે  

10. શાળાની દરેક કારની િમ કતની યો ય સંભાળ લેવાય છે તેવી ચોકસાઈ રાખવા તથા િમ કતને કોઈ નુકશાન 
કરવામાં આ યુ હોય તો તે બાબતનો વહીવટી અિધકારી/ગામ/િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત/નગર 

ાથિમક િશ ણ સિમિતને રીપોટ કરશ.ે  

11. સરકારી નાણાની વહચણી કે કામ પૂણ કયા બાદની બચત રહેલી શાળાની ફીનાં નાણાં કે સરકારી હેડના 
નાણાં પગારકે  શાળાના મુ ય િશ કને મોકલવામાં ન આવે યાં સુધી સલામત ક ટડીમાં રાખવા માટે તે 
જવાબદાર રહે. (આવી ફી, અથવા નાણાં મુ યિશ કે દર મહીનાની આખર પહેલાં પગાર કે  શાળાનાં 

મુ ય િશ કને મોકલી આપવા.)  
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12. શાળાના િવ ાથ , િશ ક, કમચારી કે વાલીને જ રીયાત મુજબ માણપ ો, દાખલા, ગુણપ કની નકલો 

િનયત સમય મયાદામાં આપશ.ે  

13. વહીવટી અિધકારીઓએ ફરમાવી હોય તેવી ાથિમક િશ ણને લગતી અ ય ફરજો તે બ વશે અથવા તેને 
લગતી બહાર પાડવામાં આવતી સૂચનાઓ અનુસાર તે વતશ.ે  

14. શાળાના મ યાહન ભોજન યોજનાનંુ સમ  સંચાલન મુ ય િશ ક કરશ.ે  

15. શાળાના મ યાહન ભોજન સંચાલકની િનયિમત હાજરી અને તેની કામગીરી પર દેખરેખ રાખશ.ે 

16. મ યાહન ભોજન સંદભ િશ કોની કામગીરીની વહચણી કરવાની રહે.  

17. અઠવા ડક આયોજન મુજબ ભોજન બને તેની દેખરેખ રાખશ.ે  

18. સવ િશ ા અિભયાન અંતગત મળતી તમામ ા ટોનો ખચ 

19. શાળામાં ખૂટતી જ રયાતો સંદભ મળતી ભૌિતક સુિવધાઓ અંગેની ા ટનો ખચ યો ય રીતે થાય તે 
જોવાની ફરજ રહે.  

20. S.S.A. અંતગત C.R.C, B.R.C. ના કો.ઓડ નેટરએ સૂચ યા મુજબ અનુસરવું તેમજ તેઓને સહકાર 
આપવાની ફરજ રહે.  

21. S.S.A. તરફથી મળતા DISE ફોમ િતરહીત ભરી મોકલવાના રહે.  

22. ાથિમક િશ ણ સં થામાં વેશ માટે િનયત થયેલ િનયમો મુજબ બાળકોને શાળામાં વેશ આપવાની 
કાયવાહી કરવાની રહે.  

23. સરકાર અથવા થાિનક સ ાતં ને જ રી હોય તેવી શાળા " િવષયક યો ય માિહતી પૂરી પાડવાની રહે.  

24. સરકારે િનદશ કરેલ ધારાધોરણ મુજબ શાળા યવ થાપન સિમિતની રચના કરાવી તેની સાથે સંકલનમાં રહી 
શાળા િવકાસની યોજના તૈયાર કરવાની રહે.  

25. િશ ક િનદ  કરેલી ફરજ ન બ વે તો લાગુ પડતાં સેવા િનયમોનુસાર િશ કને સાંભ યા બાદ તેના ઉપર 
િશ ત િવષયક પગલા ભરવા વહીવટી અિધકારીને જણાવવાનંુ રહે.  

26. કોઈપણ િશ ક ખાનગી ટયુશન અથવા ખાનગી િશ ણની વૃિ માં ભાગ ન લે તે જોવાની ફરજ રહે.  

27. તાલીમ લીધા અંગેના પોતાના તથા િશ કોના માણપ ોની માિણત નકલ િવગેરે દ તરની યો ય ળવણી 
કરવાની રહે.  

28. શાળામાં આવતા નાણાંનો વહીવટ સરકાર વારા બહાર પાડવામાં આવેલ િનયમો તથા સૂચનાઓ મુજબ 
કરવાનો રહે.. નવી બાબતો માટ ેજ ર મુજબ શાળાના િશ કો તથા SMC ના જવાબદાર સ યો સાથે 

ચચા કરી કાયવાહી કરવાની રહે. 

29. શાળામાં વપરાતા તમામ નાણાંનો િહસાબ આવક, વક, પાકા ં િબલો, વાઉચરો, આપેલ ચેક (રકમ તથા 

તારીખ, નંબર સાથ)ે વગેરેનો અગાઉની સૂચના, િનયમો કે વખતોવખત કરવામાં આવતી લેિખત ણને 
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યાનમાં રાખી યો યપ કો બનાવી િનભાવવાના (રોજમેળ, વાઉચર ફાઈલ, િબલ ફાઈલ, ટે ડર ફાઈલ વગેર)ે 

રહે.  

30. શાળામાં દાનમાં આવતી રકમની પહ ચ તુરંત આપી શાળાના કેળવણી ફંડમાં જમા લેવા અને િનયમાનુસાર 
શાળા િવકાસમા ંઉપયોગ કરવાનો રહે.  

31. શાળાને મળતી િશ ક ા ટ કે અ ય કાય મ અંગેની ા ટ રોજમેળે જમા લઈ જવાબદાર િશ કને અદા 
કરવી તથા જે તે િશ ક પાસેથી ખચમાં વાઉચર/િબલો મેળવી િહસાબની યો ય ળવણી કરવાની રહે.  

32. શાળામાં આવતી િશ યવૃિ , ગણવેશ સહાય કે અ ય રકમ તુરંત લાભાથ ને ચૂકવી તેની પેઈડ પાવતી તથા 

િહસાબોની ળવણી કરવાની રહે.  

33. સરકાર વારૉ બહાર પાડવામાં આવતા તમામ િનયમોનંુ ચુ તપણે પાલન કરવાનંુ રહે.  

34. શાળામાં આવતી તમામ કારની ા ટની મુ ય જવાબદારી મુ ય િશ કની રહેશે અને તમામ ા ટની ણ 
શાળા ય થાપન સિમિતના (SMC) સ યોને કરી યો ય ચચા કરી તેનો િનયમાનુસાર ઉપયોગ કરી જ રી 

ખચનંુ દફતર નીભાવવાનંુ રહે.  

35. મુ ય િશ કે દર અઠવા ડયે શાળામાં ૧૮ તાસ (િપરીયડ)નંુ િશ ણકાય કરવાનંુ રહે.ઉપરાંત સા ત શૈ િણક 
વાહો, પ ધિતઓ, િવિધઓ અને યુિ તઓની ણકારી રાખવી અને તેનંુ અમલીકરણ કરશ.ે 

(૩) ાથિમક શાળાના મુ ય િશ ક / ાથિમક િશ ક િશ કો િવ ાસહાયકોએ નીચે મુજબની આચારસંિહતા 

અનુસરવાની રહેશ ે

1. ૧. િશ ણ અને શાળાના િહતને નુકશાન થાય તેવી કોઈપણ વૃિ  કે વતન કરી શકશે નિહ. મુ ય 
િશ ક/િશ ક ધૂ પાન, તમાકું અને ગુટકા જેવા યસન કરી શકશે નિહ. દરેક મુ ય િશ ક 

િશ ક/િવ ાસહાયકે જે તે સમયે અમલમાં હોય તેવાં કેફી પીણાં કે માદક યો અંગેનાં કોઈ પણ કાયદાઓનંુ 
ચુ તપણ ેપાલન કરવા બંધાયેલ છે.  

2. કોઈ પણ કેફી પીણાં કે માદક યોની અસરમાં હશે નિહ અને ત ેકાળ  રાખશે કે તેની ફરજની કામગીરી કે 
કોઈ પણ સમય ેઆવા પીણાં કે માદક યોની અસરમાં રહેશે નિહ.  

3. વગખંડમાં શૈ િણક કાય સમયે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરી શકશે નિહ.  

4. કોઇ રાજકીય અથવા કોમી સં થામાં સ ય ભાગ લઈ શકશે નિહ અથવા કોઇ રાજકીય ચૂંટણી માટે ચાર 
કરી શકશે નિહ. તેમજ ચૂંટણી અંગે કોઈપણ કારનો ફાળો કે દાન એકિ ત કરી શકશે નિહ.  

5. શાળાના મુ ય િશ ક/િશ ક / િવ ાસહાયકે શાળામાં િશ કના યવસાયને અનુ પ પહેરવેશ પ રધાન 
કરવાનો રહે.  

6. શાળામાં મુ ય િશ ક તથા સાથી કમચારી િમ ો, િવ ાથ ઓ તથા વાલીઓ સાથે સુમેળ રાખી, ન તા અને 

સ યતાથી વતવાનંુ રહે.  
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7. મુ ય િશ ક/િશ ક / િવ ાસહાયક શાળામાં કોઈપણ િવ ાથ / િવ ાથ ની, િશ ક/ િશિ કા સાથે અનૈિતક કે 

અણછાજતું વતન કરી શકશે નિહ. 

8. મુ ય િશ ક/િશ કના જે કોઇ એસોિશએશન અથવા યુિનયનના ઉ ેશો અથવા વૃિ ઓ, ભારતના 

સાવભૌમ વ અને અખં ડતતાના િહતને અથવા હેર યવ થાને અથવા નીિતમ ાને બાધકતા હોય તેમાં 
જોડાવું નિહ અથવા તેના સ ય તરીકે ચાલુ રહેવું નિહ.  

9. પોતાની સેવાને લગતી બાબતો અંગે કોઈપણ કારનંુ ય  ક ેપરો  રીતે રાજકીય દબાણ લાવી શકશે નિહ. 
જો તેમ કરવાનો ય ન કરશે તો તેની સામે િશ ા મક કાયવાહી થઈ શકશ.ે  

10. પોતાની સેવાને લગતી કોઈપણ બાબતમાં તેનાથી ઉ ચ ક ાના અિધકારીઓનો સીધો સંપક કરી શકશે નિહ. 
આ માટે િનયત થયેલ કચેરી કાયપ ધિત મુજબ રજૂઆત કરવાની રહે.  

11. અસાધારણ સંજોગો િસવાય કોઈ િશ ક મુ ય િશ કને ણ કયા િવના ર  ઉપર જઈ શકશે નિહ. ર  
અગાઉથી મંજૂર કરવાની રહે.  

12. કોઈપણ જ યાએ નોકરી મેળવવા માટે અર  કરે યારે તેણ ેઅર ની કચેરીને ણ કરવાની રહે.  

13. મુ ય િશ ક/િશ ક/િવ ાસહાયક પોતાના યિ તગત ઉપયોગ અથવા યાપારી કે રાજકીય હેતુ માટે શાળાની 
સુિવધાઓ અને સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકશે નિહ.  

14. મુ ય િશ ક/િશ ક િવ ાસહાયક ખાનગી યુશન કે ખાનગી કોચ ગ લાસ ચલાવી શકશે નિહ. અથવા તેમાં 
નોકરી કરી શકશે નિહ. તેમજ પોતાના કે પોતાના આિ તના નામે કોઈપણ કારનો યાપાર ધંધો કરી શકશે 
નહ .  

15. િશ કે વેકેશન કે ર  દર યાન પોતાના સરનામામાં જો ફેરફાર થયેલ હોય તો તેની ણ શાળાના મુ ય 
િશ કને તેના સંપક ફોન નંબર સાથે કરવાની રહે. 

16. મુ ય િશ ક/િશ ક િવ ાસહાયક કોઈ પણ િવ ાથ ને શા રરીક િશ ા કે માનિસક દબાણ કરી શકશે નિહ.  

17. સરકાર વારા ન કી કરેલ દે નક તથા વા ષક કામના કલાકો મુજબ કામગીરી પૂણ કરવાની રહે.  

18. મુ ય િશ ક/િશ ક/ િવ ાસહાયકનંુ વતન શાળામાં તથા શાળાની બહાર ફરજ પર હોય યારે કે ફરજ પર ન 
હોય યારે તેનંુ વતન િશ ણના યવસાયની ગરીમાને હાિન પહ ચાડે તેવુ ંહોવું જોઇએ નિહ.  
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