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તાલકુા, જીલ્લા અને રાજયકક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક 

પારરતોશિક આપવા બાબત 

 

ગજુરાત સરકાર, 

શિક્ષણશવભાગ, 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર 

ઠરાવક્રમાાંકઃપીઆરઇ/૧૧૨૦૧૯/સીંફા-૧૩/ક, 

તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૯ 

વાંિાણ ેલીધા: 

(૧). શિક્ષણ શવભાગનો તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૪નો ઠરાવ ક્રમાાંક પીઆરઇ-૧૧-

૨૦૧૪/૩૦૬૯૩૨/ક   

(૨). શિક્ષણ શવભાગનો તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૫નો ઠરાવ ક્રમાાંક પીઆરઇ-૧૧-૨૦૧૪ 

/૩૦૬૯૩૨/ક   

(૩). શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણની કિેરીની તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯ના સીંગલ ફાઇલથી 

કરેલ દરખાસ્ત ક્રમાાંક:પ્રાશિશન/જ/શસિંગલફાઇલ/ રા.પા.શન.સધુારો/૨૦૧૯/૭ 

પ્રસ્તાવના : 

 શિક્ષણ શવભાગના વાંિાણ ેલીધેલ ક્રમાાંક (૧) અન ે(૨) ઉપરના તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૪ 

અને તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાાંક:પીઆરઇ-૧૧-૨૦૧૨/૩૧૪૬૬૯/ક થી શ્રેષ્ઠ શિક્ષકન ે

તાલકુા, જીલ્લા અને રાજયકક્ષાએ પારરતોશિક આપવા બાબતો નક્કી કરવામાાં આવલે. ઉક્ત 

હયાત જોગવાઇઓની સમીક્ષા કરવા અંગેની બાબત સરકારશ્રીની શવિારણા હઠેળ હતી.  

ઠરાવ: 

 તાલકુા, જીલ્લા અન ેરાજયકક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારરતોશિક આપી પ્રોત્સારહત કરવા 

માટેની હયાત જોગવાઇઓ બાબતે આમખુમાાં દિાાવેલ ઠરાવો અને દરખાસ્ત પરત્વે થયેલ 

કાળજીપવૂાકની શવિારણાન ેઅંતે, ઉક્ત વાંિાણ ે લીધલે ક્રમાાંક (૧) અન ે (૨) ઉપરના આ 

શવભાગના તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૪ અન ે તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાાંક:પીઆરઇ-૧૧-

૨૦૧૨/૩૧૪૬૬૯/ક ને આથી રદ કરવામાાં આવે છે અને તેને સ્થાને નીિે મજુબની 

જોગવાઇઓ આથી અમલમાાં લાવવામાાં આવે છે. જેની શવસ્તતૃ શવગતો નીિ ેમજુબ છે.  
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(ક) દરખાસ્ત મગંાવવા માટેની જોગવાઇ: 

રાજ્યમાાં આવેલ દરેક િાળાના શિક્ષક શે્રષ્ઠ શિક્ષક અવોર્ાની મારહશતથી વાકેફ થઇ િકે તે 

હતેથુી તાલકુા, જજલ્લા અને રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ાની બાબતમાાં બહોળી પ્રશસદ્ધિ ધરાવતા 

દૈશનક પત્રમાાં જાહરેાત આપવાની રહિેે. અન્ય વ્યક્ક્ત ,સમાજ કે સાંસ્થા પણ શે્રષ્ઠ શિક્ષકના 

ઉમેદવારનાાં નામ જજલ્લા પસાંદગી સાંશમશતને સિુવી િકિે. જજલ્લા પસાંદગી સશમશતએ તેવી 

વ્યક્ક્તઓના કાયાની પણ સ્થળ િકાસણી કરી,પસાંદગી પ્રરક્રયામાાં તેઓના નામનો સમાવેિ 

કરવાનો રહિેે. 

 

(ખ) પરુસ્કારની વવગત  

1. તાલકુા કક્ષાએ રૂ.૫૦૦૦ /- રોકર્ પરુસ્કાર ,િાલ અન ેપ્રમાણપત્ર અને જે ત ેિાળા 

માટે બ્રાસ પ્લેટ એનાયત કરવાની રહિેે.  

2. જજલ્લા કક્ષાએ રૂ.૧૫૦૦૦/- રોકર્ પરુસ્કાર,િાલ અન ેપ્રમાણપત્ર અને જે ત ેિાળા 

માટે બ્રાસ પ્લેટ એનાયત કરવાની રહિેે.  

3. રાજ્ય કક્ષાએ રૂ.૫૧૦૦૦ /- રોકર્ા પરુસ્કાર,િાલ અન ેપ્રમાણપત્ર અને જે ત ેિાળા 

માટે બ્રાસ પ્લેટ એનાયત કરવાની રહિેે.  

(ગ) પારરતોવિક માટે ઝોન  

પારરતોશિક માટે નીિે દિાાવ્યા મજુબ િાર ઝોન શનયત કરવામાાં આવે છે. 
ઝોન  આવરી લેવાયલે જીલ્લાઓનો શવસ્તાર 

સૌરાષ્ર ઝોન  રાજકોટ, જામનગર,જૂનાગઢ,ભાવનગર ,મોરબી.ગીર 

સોમનાથ,દેવભશૂમ દ્વારકા,પોરબાંદર,અમરેલી    

ઉત્તર ઝોન   કચ્છ,બનાસકાાંઠા,સાબરકાાંઠા,પાટણ,અરવલ્લી 

,મરહસાગર,મહસેાણા,સરેુન્રનગર.  

મધ્ય ઝોન  ગાાંધીનગર,અમદાવાદ,ખેર્ા,આણાંદ,પાંિમહાલ ,છોટા 

ઉદેપરુ,બોટાદ,દાહોદ 

દચક્ષણ ઝોન   વર્ોદરા,ભરૂિ,સરુત,નવસારી,વલસાર્,ર્ાાંગ,તાપી,નમાદા 
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(ઘ) એવોર્ડનો બે્રક અપ  

તાલકુા કક્ષાના,  જજલ્લા કક્ષાના અન ેરાજયકક્ષાએ એવોર્ાની પસાંદગી માટે નીિ ેદિાાવ્યા 

પ્રમાણેનો અનભુવ ધ્યાને લેવાનો રહિેે. 

1. તાલકુા કક્ષાએ બ ેપારરતોશિક આપવાના રહિેે.જે ફક્ત પ્રાથશમક િાળાના શિક્ષકો માટે 

જ છે,જેથી દર વિે બે પ્રાથશમક શિક્ષકોને તાલકુા કક્ષાના પરુસ્કાર મળી િકિે.  

તાલકુા કક્ષાએ પારરતોશિક માટેનો લઘતુમ અનભુવ ૫ વિાનો રહિેે. 

2. જજલ્લા કક્ષાના િાર પારરતોશિક આપવાના રહિેે. જેમાાં બે પારરતોશિક પ્રાથશમક 

િાળાના શિક્ષકો માટે, એક પારરતોશિક માધ્યશમક અને ઉચ્િત્તર માધ્યશમક િાળાના 

શિક્ષકો માટે ,જ્યારે એક પરુસ્કાર સી.આર.સી./બી.આર.સી./કેળવણી 

શનરીક્ષક/એિ.ટાટ આિાયા કે તેમના સમકક્ષ કેટેગરી પૈકી ગમે તે એકમાટે આપવાનો 

રહિેે. 

જજલ્લા કક્ષાએ પારરતોશિક માટેનો લઘતુમ અનભુવ ૧૦ વિાનો રહિેે. 

3. રાજ્યકક્ષાના આ પારરતોશિકોની પસાંદગી માટે નીિેની બાબતો ધ્યાનમાાં લેવાની રહિેે. 

નાં સાંવગા અનભુવની જોગવાઇઓ 

૧ સરકારી પ્રાથશમક/માધ્ય./ઉ.મા. 

િાળાના શિક્ષકો  

૧૫ વિાનો શિક્ષક તરીકેનો લઘતુમ 

અનભુવ જરૂરી રહિેે.  

૨ માધ્યશમક/ઉ.મા.િાળાના આિાયા  કુલ ૧૫ વિાનો લઘતુમ અનભુવ જેમાાં 

ઓછામાાં ઓછો ૫ વિાનો આિાયા 

તરીકેનો લઘતુમ અનભુવ જરૂરી રહિેે.  

૩ સી.આર.સી. કુલ ૧૫ વિાનો લઘતુમ અનભુવ જેમાાં 

ઓછામાાં ઓછો ૫ વિાનો 

સી.આર.સી.તરીકેનો લઘતુમ અનભુવ 

જરૂરી રહિેે. 

૪ બી.આર.સી. કુલ ૧૫ વિાનો લઘતુમ અનભુવ જેમાાં 

ઓછામાાં ઓછો ૫ વિાનો બી.આર.સી. 

તરીકેનો લઘતુમ અનભુવ જરૂરી રહિેે. 
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૫ મદદનીિ શિક્ષણ શનરીક્ષક 

(માધ્યશમક) 

કુલ ૧૫ વિાનો લઘતુમ અનભુવ જેમાાં 

ઓછામાાં ઓછો ૫ વિાનો મદદનીિ 

શિક્ષણ શનરીક્ષક તરીકેનો લઘતુમ 

અનભુવ જરૂરી રહિેે. 

૬ કેળવણી શનરીક્ષક  કુલ ૧૫ વિાનો લઘતુમ િૈક્ષચણક અનભુવ 

જે પૈકી ઓછામાાં ઓછો ૫ વિાનો કેળવણી 

શનરીક્ષક તરીકેનો લઘતુમ અનભુવ જરૂરી 

રહિેે.  

૭ એિ.ટાટ  મખુ્ય શિક્ષક  કુલ ૧૫ વિાનો લઘતુમ િૈક્ષચણક અનભુવ 

જે પૈકી ઓછામાાં ઓછો ૫ વિાનો એિ.ટાટ 

મખુ્ય શિક્ષક તરીકેનો લઘતુમ અનભુવ 

જરૂરી રહિેે. 

૮ રદવ્યાાંગ િાળાઓના શિક્ષકની  

કેટેગરી  

૧૫ વિાનો શિક્ષક તરીકેનો લઘતુમ 

અનભુવ જરૂરી રહિેે. 

 

4. ઉક્ત કેટેગરી પૈકી જેઓને ભારત સરકાર તરફથી શિક્ષકો માટેનુાં "રાષ્રીય પારરતોશિક" 

મેળવ્્ુાં હોય તેઓ આ પારરતોશિક માટે પાત્ર ગણાિે નરહ.  

5. જેમને એકવાર આવુાં રાજ્ય , જજલ્લા કે તાલકુા પારરતોશિક આપવામાાં આવેલ  હોય 

તેઓને ફરીથી તે પારરતોશિક મળી િકિે નરહ. 

6. કોઈપણ વ્યક્ક્ત રાજ્ય, જજલ્લા કે તાલકુા કક્ષાના પારરતોશિક પૈકી,કોઈ એક 

પારરતોશિક માટે અરજી કરી િકિે.  

(ચ ) પારરતોવિકની વહચેણી  

આ પારરતોશિકો પ્રાથશમક િાળાના શિક્ષક,માધ્યશમક િાળાના શિક્ષક ,ઉચ્િત્તર માધ્યશમક 

િાળાના શિક્ષક,માધ્યશમક/ઉચ્િ માધ્યશમક િાળાના આિાયા, સી.આર.સી., બી.આર.સી., 

મદદનીિ શિક્ષણ શનરીક્ષક, એિ.ટાટ મખુ્ય શિક્ષક, કેળવણી શનરીક્ષક અને અપાંગ બાળકોને 

શિક્ષણ આપતી સરકારી અને અનદુાશનત િાળાના શિક્ષકો માટે કુલ- ૫૨ (બાવન)   
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પારરતોશિકો રહિેે. જે વિા માટે પારરતોશિક આપવાનુાં હોય તે િૈક્ષચણક કેલને્ર્રમાાં શનવતૃ 

થવાના હોય તે શિક્ષક /આિાયાને પારરતોશિક માટે શવિારણા યોગ્ય ગણવાના રહિેે.  

ઝોન દીઠ પારરતોવિકની ફાળવણી નીચે મજુબ રહશેે. 

 

(છ) પસદંગી સવમતી:  

1. તાલકુા/જજલ્લા/રાજ્ય પારરતોશિક માટે પસાંદગી કરવા માટે જીલ્લા કક્ષાએ એક 

પસાંદગી સશમશતની રિના કરવાની રહિેે, આ સશમશતમાાં નીિેના સભ્યો રહિેે. 

૧ જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી  કન્વીનરશ્રી 

૨ જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રી  સભ્યશ્રી 

૩ પ્રાિાયાશ્રી,જજલ્લા શિક્ષણ અન ેતાલીમ ભવન  સભ્યશ્રી 

૪ જીલ્લાના એક કેળવણીકાર(જેમની શન્કુ્ક્ત કન્વીનર  કરિે.) સભ્યશ્રી 

૫ જે તે જીલ્લાના એવોર્ી શિક્ષક ( જેમની શન્કુ્ક્ત કન્વીનર 

કરિે.) 

સભ્યશ્રી 

નોંધ :- આ સશમશતનુાં કોરમ ત્રણ સભ્યોનુાં રહિેે અને આ સશમશત તાલકુા/જજલ્લા કક્ષાનાાં 

પારરતોશિક નક્કી કરિે અને રાજ્યકક્ષા માટે દરખાસ્તોની પસાંદગી કરિે. 

 

પ્રકાર ઝોન દીઠ ફાળવેલ 

પારરતોશિકની સાંખ્યા 

કુલ 

એવોર્ા 

સરકારી પ્રાથશમક િાળાના શિક્ષકો  ૫ ૨૦ 

માધ્યશમક િાળાના શિક્ષકો  ૨ ૦૮ 

ઉચ્િ માધ્યશમક િાળાના શિક્ષકો  ૧ ૦૪ 

માધ્યશમક / ઉચ્િ માધ્યશમક િાળાના આિાયો  ૨ ૦૮ 

કેળવણી શનરીક્ષક (પ્રાથશમક)  ૧ ૦૪ 

સી.આર.સી.બી.આર.સી.,મદદનીિ શિક્ષણ 

શનરીક્ષક,એિ.ટાટ મખુ્ય શિક્ષક  

૧ ૦૪ 

રદવ્યાાંગ  બાળકોને શિક્ષણ આપતી સરકારી અને ચબન 

સરકારી સાંસ્થાઓના શિક્ષકો માટે  

૧ ૦૪ 

                       કુલ પારરતોશિકની સાંખ્યા ...                     ૫૨ 
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2. રાજ્ય કક્ષાએ એક પસાંદગી સશમશત બનિે જેમાાં નીિનેા સભ્યો રહિેે.  

૧ સચિવશ્રી (પ્રાથશમક અને માધ્યશમક શિક્ષણ)  અધ્યક્ષશ્રી 

૨ કશમશ્નરશ્રી/શનયામકશ્રી, િાળાઓની કિેરી  સભ્યશ્રી 

૩ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ર્ાયરેકટર- એસ.એસ.એ. સભ્યશ્રી 

૪ શનયામકશ્રી, જી.સી.ઈ.આર.ટી. સભ્યશ્રી 

૫ બી.એર્. કોલેજના પ્રાિાયા  સભ્યશ્રી 

૬ કેળવણીકાર (જેમની શનમણકૂ પ્રાથશમક શિક્ષણ 

શનયામક કરિે.) 

સભ્યશ્રી 

૭ રાજ્ય/રાષ્રીય શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારરતોશિક શવજેતા 

એક શિક્ષક (જેમની શનમણકૂ,પ્રાથશમક શિક્ષણ 

શનયામક કરિે.)  

સભ્યશ્રી 

૮ શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણ સભ્ય સચિવશ્રી 

૯ સા્ં કુ્ત  શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણ  મદદનીિ સભ્ય સચિવશ્રી 

નોંધ : આ સશમશતનુાં કોરમ ૪ સભ્યોનુાં રહિેે. 

 

3. તાલકુા કક્ષાના અન ે જજલ્લા કક્ષાના એવોર્ીની પસાંદગી, જજલ્લા કક્ષાની પસાંદગી 

સશમશતએ જ્યારે રાજ્ય પારરતોશિક માટે એવોર્ીની પસાંદગી, રાજ્ય કક્ષાની પસાંદગી 

સશમશતએ કરવાની રહિેે. 

(જ) ઉક્ત પારરતોશિક મેળવવા ઈચ્ુક અરજદારોએ નીિેના અશધકારીશ્રીઓ મારફત  જીલ્લાના 

કન્વીનરશ્રીને શનયત નમનૂામાાં દરખાસ્ત કરવાની રહિેે અથવા તેવા કોઈ 

શિક્ષક/આિાયા/સી.આર.સી./બી.આર.સી./મદદનીિ શિક્ષણ શનરીક્ષક/કેળવણી શનરીક્ષક 

તથા એિ.ટાટ મખુ્ય શિક્ષક માટે અન્ય વ્યક્ક્ત, સમાજ અને સાંસ્થા પણ તેઓનો િા માટે શે્રષ્ઠ 

શિક્ષક પારરતોશિકમાાં સમાવેિ કરવો જોઈએ?  તેવા લેચખત કારણો સરહત અન્ય વ્યક્ક્તના 

નામ સિુવી િકિે. જજલ્લા પસાંદગી સશમશતએ રિલે શનષ્ણાતોની સશમશતએ આવી દરખાસ્તો 

દ્વારા મળેલ નામને સાંબશધત િાળાઓની રૂબરૂ મલુાકાત લઇ, આ સાથે સામેલ પરરવશષ્ટ-૧ 

મજુબની બાબતો િકાસી, ગણુાાંકન કરવાનુાં રહિેે. 
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1. માધ્યશમક અને ઉચ્િત્તર માધ્યશમક િાળાના સરકારી કે અનદુાશનત િાળાના શિક્ષકો/ 

આિાયો અને મદદનીિ શિક્ષક શનરીક્ષકની બાબતમાાં જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી મારફત 

દરખાસ્ત કરવાની રહિેે. 

2. સરકારી કે ખાનગી પ્રાથશમક િાળાના શિક્ષક,આિાયા,સી.આર.સી.,બી.આર.સી., 

કેળવણી શનરીક્ષક /એિ.ટાટ આિાયા / મખુ્ય શિક્ષકની બાબતમાાં જજલ્લા પ્રાથશમક 

શિક્ષણાશધકારીશ્રી મારફત દરખાસ્ત કરવાની રહિેે. 

3. રદવ્યાાંગ  બાળકોને શિક્ષણ આપતી સરકારી અન ે ચબન સરકારી સાંસ્થાઓના શિક્ષકો 

માટેની કેટેગરીનાાં પારરતોશિકની બાબતમાાં જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી મારફત દરખાસ્ત 

કરવાની રહિેે. 

(ઝ) જજલ્લા પસદંગી સવમવતએ કરવાની થતી કાર્ડવાહી  

1) શિક્ષકો દ્વારા સીધી અથવા અન્ય વ્યક્ક્તઓ,સાંસ્થા, સમાજ દ્વારા રજૂ થયેલ નામો વાળા       

શિક્ષક/આિાયા/કમાિારીની કામગીરીની િકાસણી માટે એક સશમશત બનાવવાની રહિેે.  

2) આ સશમશતમાાં જેઓ તટસ્થ મલૂ્યાાંકન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય, તેવા શનવતૃ/એવોર્ી 

શિક્ષક/આિાયા/બી.આર.સી./સી.આર.સી./શનરીક્ષક પૈકી કોઈપણ બે વ્યક્ક્તઓ રાખવાના 

રહિેે. વતામાનમાાં કામ કરતાાં શિક્ષક/ આિાયા/સી.આર.સી./બી.આર.સી./કેળવણી 

શનરીક્ષક પૈકી કોઈપણ બે વ્યક્ક્તને શનમવાના િકિે.  

જજલ્લા પસાંદગી સશમશતના ઓછામાાં ઓછા એક સભ્યશ્રીને આવી સશમશતના કન્વીનર તરીકે 

શનમવાના રહિેે.  

3) જજલ્લામાાં આવેલ દરખાસ્તોની સાંખ્યાને ધ્યાને લઇ, સમયમયાાદામાાં કામગીરી પણૂા થાય 

તેટલી સાંખ્યામાાં શનરીક્ષણ ટીમો બનાવવાની રહિેે. 

4) જીલ્લા પસાંદગી સશમશતની બેઠક બોલાવી, તમામ સભ્યોના અચભપ્રાયો મેળવી, સશમશતમાાં 

કોનો સમાવેિ કરવો? તે શનણાય કરવાનો રહિેે. 

5) શનરીક્ષણ સશમશતએ કરેલ મલૂ્યાાંકનનાાં આધારે જજલ્લા સશમશતની બેઠક બોલાવી, તાલકુા, 

જજલ્લાનાાં શે્રષ્ઠ પારરતોશિક માટે સાંવગાવાર નામોની પસાંદગી કરવાની રહિેે. 

6) આ ઠરાવમાાં (ઠ)માાં દિાાવેલ સાંખ્યામાાં રાજ્ય પારરતોશિક માટેની ભલામણ માટે સશમશતએ 

શનણાય કરવાનો રહિેે.    
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7) જ્યારે જ્યારે જજલ્લા પસાંદગી સશમશતની બેઠકો મળે ત્યારે તેની કાયાવાહી નોંધ રાખવાની 

જવાબદારી જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીની રહિેે તેમજ આ કાયાવાહીનો રેકર્ા જજલ્લા 

શિક્ષણાશધકારીની કિેરીમાાં જાળવવાનો રહિેે 

8) પ્રાથશમક શિક્ષણને લગતા કમાિારીઓ માટે જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારી અને માધ્યશમક 

કે ઉચ્િત્તર માધ્યશમકને લગતા કમાિારીઓ માટે જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીઓએ તાલકુા કે 

જજલ્લાનાાં એવોર્ા માટે ભલામણ કરતા પહલેા તે કમાિારી શવરૂિ કોઈ ખાતાકીય તપાસ,  

પ્રાથશમક તપાસ િાલ,ુ સચૂિત કે પર્તર નથી તથા તે કમાિારીને તેના સેવાકાળ દરમ્યાન 

કોઈ શિક્ષા કરવામાાં આવેલ નથીતે મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર આપવાનુાં રહિેે.જે રકસ્સામાાં આવુાં 

પ્રમાણપત્ર આપી િકાય તેમ ન હોય, તે રકસ્સામાાં પારરતોશિક માટે ભલામણ કરવાની 

રહિેે નહી. 

9) જજલ્લા પસાંદગી સશમશતએ આ ઠરાવ સાથ ેસામેલ પરરશિષ્ટ-૧ મજુબના ગણુાાંકન પત્રક 

પ્રમાણેના ગણુભાર મજુબ મલૂ્યાાંકન કરવાનુાં રહિેે.  

(ટ) પસદંગીના ધોરણો નીચે પ્રમાણે રહશેે. 

(1) સ્થાશનક પ્રજામાાં પ્રશતષ્ઠા 

(2) વ્યક્ક્તની િૈક્ષચણક િક્ક્ત અને સામાન્ય કાયાદક્ષતા. 

(3) બાળકોમાાં તેમનો રસ અને બાળકો માટેનો પે્રમ  

(4) ખાસ કરીને િાળાના બાળકોનો અને સામાન્ય રીતે સમાજના સામાજજક અને 

સાાંસ્કૃશતક ઉત્કિામાાં તેમનો રહસ્સો. 

(5) િાળાની ભૌશતક સશુવધાઓ અને િૈક્ષચણક સશુવધાઓ ઉભી કરવામાાં સમાજ સાથેની 

લોક ભાગીદારીના પ્રયાસો. 

(6) પ્રાથશમક િાળાના શિક્ષક,આિાયા,સી.આર.સી.,બી.આર.સી.કેળવણી શનરીક્ષક 

/એિ.ટાટ મખુ્ય શિક્ષકની બાબતમાાં કન્યા કેળવણીને ઉત્તજેન નામાાંકન તેમજ 

સ્થાયીકરણનાાં પ્રયાસો. 

(7) સામાજજક ઉત્થાન ,જાગરૂકતા અને સામાજીક પરરવતાનનાાં દૂત તરીકે તેઓની 

વ્યક્ક્તગત અને સાંસ્થાકીય ભશૂમકા. 

(8) િાળા અને સમાજ વચ્િ ેઅનબુાંધ સાધવાના પ્રયાસો. 
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(ઠ)  પ્રત્રે્ક જજલ્લા કક્ષાની સવમવતએ રાજ્ર્ પારરતોવિક માટે વધમુાં વધ ુનીચે દશાડવ્ર્ા 

પ્રમાણેની ભલામણો કરવાની રહશેે. 

 

૧ સરકારી પ્રાથશમક / મા./ઉ.મા.િાળાના શિક્ષકો  ૨ 

૨ માધ્યશમક / ઉ.મા.િાળાનાાં આિાયા  ૨ 

૩ સી.આર.સી. ૧ 

૪ બી.આર.સી. ૧ 

૫ મદદનીિ શિક્ષણ શનરીક્ષક (માધ્યશમક), એિ. ટાટ 

આિાયા /મખુ્ય શિક્ષક  

૧ 

૬ કેળવણી શનરીક્ષક  ૧ 

૭ રદવ્યાાંગ  બાળકોને શિક્ષણ આપતી સરકારી અને 

ચબન સરકારી સાંસ્થાઓના શિક્ષકો માટેની કેટેગરી  

૧ 

 

(ર્) પસદંગી પ્રરિર્ાનો સમર્ગાળો  

1) તાલકુા કક્ષાની પસાંદગીની કાયાવાહી એશપ્રલ માસમાાં પણૂા કરવાની રહિેે. 

2) જજલ્લા કક્ષાની પસાંદગી મે માસમાાં પણૂા કરવાની રહિેે. 

3) રાજ્ય કક્ષાની પસાંદગી જૂન- જુલાઈ માસમાાં કરવાની રહિેે. 

4) રાજય કક્ષાએ જજલ્લા સશમશતની ભલામણો દર વિે મોર્ામાાં મોર્ી ૩૦મી જૂન સધુીમાાં 

પ્રાથશમક શિક્ષણ શનયામકશ્રીની કિેરીમાાં મોકલવાની રહિેે.  

5) રાજ્યકક્ષાની સશમશત, દરેક શવભાગ માટે નક્કી કરેલા પારરતોશિકની સાંખ્યા જેટલા 

નામોની ભલામણ મોર્ામાાં મોર્ી ૩૧મી જુલાઈ સધુીમાાં સરકારને મોકલિે. 

6) રાજ્ય પારરતોશિકો દર વિે ઓગષ્ટનાાં ત્રીજા સપ્તાહમાાં જાહરે કરવાના રહિેે. 

7) રાજ્ય પારરતોશિકો દર વિે પાાંિમી સપ્ટેમ્બરનાાં રોજ યોજાનાર ખાસ સમારાંભ ખાતે 

પારરતોશિક માટે પસાંદ થયેલા શિક્ષકોને એનાયત કરવાના રહિેે. 
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(ઢ)  જજલ્લા કક્ષાની સશમશતઓ તરફથી મળેલી બધી અરજીઓની િકાસણી પ્રાથશમક શિક્ષણ 

શનયામકશ્રીની કિેરીએ કરવાની રહિેે.  ત્યારબાદ પ્રાથશમક શિક્ષણ શનયામકશ્રીએ 

સશમશતના બીજા સભ્યો સાથ ે િિાા શવિારણા કરીને રાજ્ય કક્ષાની સશમશતની બેઠક 

રાખવાની રહિેે. જરૂર જણાય તો આ સાંબાંધમાાં દરખાસ્ત કરનારને સશમશત સમક્ષ સમાલાપ 

માટે બોલાવવાના રહિેે. 

➢ રાજ્ય કક્ષાની સશમશતએ નીિ ેમજુબ કાયાવાહી કરવાની રહિેે: 
 

• જજલ્લા કક્ષાએથી આવલે ભલામણોમાાંથી થયેલ ૧૧૦ માાંથી મેળવેલ ગણુને 

ધ્યાને લેવાના રહિેે.વધમુાાં,રાજ્યકક્ષાની સશમશતએ નીિે મજુબની બાબતો 

ધ્યાને લઇ,કુલ- ૧૩૦ ગણુ માાંથી ગણુાાંકન કરવાનુાં રહિેે. 

• (૧) રજૂ કરેલ શવગતો અંગેની સત્યતા                        ૧૦ ગણુ  

• (૨) રાજ્યકક્ષાની સશમશતએ સ્વતાંત્ર રીતે મળેવેલ                 

    અહવેાલના આધારે આપવાના ગણુ                       ૧૦ ગણુ  

 

૨. શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણએ આ ઠરાવની શવગતો લાગ ુ પર્તી તમામ સાંબાંશધત 

કિેરીઓના ધ્યાન પર લાવવાની રહિેે અને આનિુાંચગક કાયાપિશત માટે જરૂરી વહીવટી 

સિુનાઓ આપવાની રહિેે.  

૩. આ ઠરાવ આ શવભાગની સરખા ક્રમાાંકની ફાઈલ ઉપર તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૯ની નોંધથી 

સરકારશ્રીની મળેલ માંજુરીના અનસુાંધાને બહાર પાર્વામાાં આવે છે.   

ગજુરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હકુમથી અને તેમના નામે, 

 

    સહી/- 

(શવ.ટી.માંર્ોરા) 

સા્ં કુ્ત સચિવ 

શિક્ષણ શવભાગ 
ચબર્ાણ; પરરશિષ્ટ-૧  

 

પ્રશતઃ 
• માન. રાજયપાલશ્રીના અગ્રસચિવશ્રી, રાજભવન, ગાાંધીનગર (પત્રથી) 

• માન. મખુ્ યમાંત્રીશ્રીના અગ્ર સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાાંધીનગર 
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• માન. નાયબ મખુ્ યમાંત્રીશ્રીના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાાંધીનગર 

• માન. માંત્રીશ્રી(શિક્ષણ)ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાાંધીનગર 

• માન. રા.ક.માંત્રીશ્રી(પ્રાથશમક શિક્ષણ)ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાાંધીનગર 

• અગ્ર સચિવશ્રી(શિક્ષણ)ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાાંધીનગર 

• સચિવશ્રી(પ્રાથશમક શિક્ષણ)ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાાંધીનગર 

• સ્ટેટ પ્રોજેકટ ર્ાયરેકટરશ્રી, સવા શિક્ષા અચભયાનની કિેરી, ગાાંધીનગર 

• શનયામકશ્રી, િાળાઓની કિેરી, ર્ૉ. જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાાંધીનગર 

• શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણની કિેરી, ર્ૉ. જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાાંધીનગર 

• નાયબ સચિવશ્રી(માધ્યશમક શિક્ષણ), સચિવાલય, ગાાંધીનગર 

• સવે જીલ્ લાકલેકટરશ્રીઓ 

• સવે જીલ્ લાશિક્ષણાશધકારીશ્રીઓ 

• સવે જીલ્ લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રીઓ શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણની કિેરી મારફત 

• સવે િાસનાશધકારીશ્રીઓ 

• સવે જજલ્લા શતજોરી અશધકારીશ્રીઓ 

• પગાર અને રહસાબે અશધકારીશ્રી, અમદાવાદ, ગાાંધીનગર  

• મારહતી શનયામક્શ્રી, ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગર- વ્યાપક પ્રશસધ્ધીસારૂ 

• કોમ્ પ્ ્ ટુર સેલ, શિક્ષણ શવભાગ, સચિવાલય, ગાાંધીનગર(આ ઠરાવ શવભાગની વેબસાઇટ ઉપર અપલોર્ 
કરવાની શવનાંતી સહ.) 

• શસલેકટ ફાઇલ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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શિક્ષણ શવભાગના તા. ૨૪/૦૬/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૯/સીંફા-૧૩/ક્નુાં ચબર્ાણ  
 

પરરશિષ્ટ-૧ 
જીલ્લા પસાંદગી સશમશતએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકની પસાંદગી કરવા માટે મલૂ્યાાંકન કરવા માટે ધ્યાને લેવાના 
મદુ્દાઓનુાં પત્રક નીિે મજુબ છે. જે મજુબ પસાંદગી સશમશતએ મલૂ્યાાંકન કરવાનુાં રહિેે. 

 કુલ ગણુભાર-૧૦૦ 

ક્રમ શવગત ગણુ
ભાર 

મારકિંગ રરમાક્સા 

1. શવિય અંગેનુાં 
જ્ઞાન  

25 શવિયવસ્ત ુઅને એ શવિય આધારરત 
પિશત િાસ્ત્ર શવિેની શિક્ષક્ની 
જાણકારી પ્રશ્નોત્તરી , કસોટી વગેરે 
દ્વારા િકાસણી 

પસાંદગી સશમશત ઈચ્છે 
તે રીતે શવિય જ્ઞાન 
િકાસી િકે 

2 વગાખાંર્ વ્યવહાર/ 
અધ્યયન 
અધ્યાપન પિશત 
અને શવદ્યાથીઓ 
સાથેનુાં જોર્ાણ 

15 શવદ્યાથીઓ સાથે આત્મીયતા, 
વગાખાંર્ની જીવાંતતા, કોમ્પ્્ટુર સરહત 
શવશવધ અધ્યયન અધ્યાપન 
સામગ્રીનો ઉપયોગ, શવદ્યાથીઓના 
કાયાની િકાસણી, ત્વરરત 
ઉપિારાત્મક કાયા  વગેરે 

સશમશતના સભ્યોએ વગાખાંર્ો ની 
મલુાકાત લઇ શિક્ષકના 
અધ્યાપન કાયાનુાં અવલોકન 
કરવુાં , શવદ્યાથીઓની નોટબકૂ – 
સ્વઅધ્યયન પોથી િકાસવી, 
શવદ્યાથીઓ સાથે િિાા કરવી  

3 અધ્યયન 
શનષ્પશત્ત- પરરણામ 
આધારરત  

35 એકમ કસોટી, સત્રાાંત અને વાશિિક 
(બોર્ા લાગ ુપરે્ તો બોર્ાની) પરીક્ષામાાં 
શવદ્યાથીઓના પરરણામ આધારરત 
ગણુાાંકન 

છેલ્લા ત્રણ વિાના પરરણામો 
ધ્યાને લઈને તેની સરેરાિ 
લેવી.  
એકમ કસોટી/બોર્ાના ૨૦ ગણુ 
પૈકી અને સત્રાાંત-વાશિિક 
પરીક્ષાના 15 ગણુ પૈકી ગણવા.  

4 શવદ્યાથીઓના 
સવાાંગી શવકાસ 
માટેની 
પ્રવશૃત્તઓમાાં 
સહભાચગતા  

15 શવદ્યાથીઓના િારીરરક, માનશસક અન ે
સાાંવેચગક શવકાસ માટે  િાળા કક્ષાએ 
યોજાતી શવશવધ પ્રવશૃત્તઓમાાં શિક્ષક્ની 
ભાગીદારીને આધારે ગણુાાંકન કરવુાં   

આ ગણુાાંકન માટે સશમશતએ 
િાળા ની પ્રાથાનાસભા અને 
અન્ય સહ અભ્યાસ પ્રવશૃત્તઓ 
શવિે જાણકારી મેળવવીએ. આ 
પ્રવશૃત્તઓના આયોજન અને 
અમલીકરણમાાં જે તે શિક્ષકની 
સામેલગીરીને ધ્યાને લઇ 
ગણુાાંકન કરવુાં  
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જીલ્લા પસાંદગી સશમશતએ નીરરક્ષણ કરનાર ટીમે આપેલ કુલ ગણુ તેમજ નીિેની શવગતે ગણુ મકુીને 
શે્રષ્ઠ શિક્ષક પસાંદ કરવાના રહિેે.   
 

1 રજુ કરેલ શવગતો અંગેની સત્યતા  ૧૦ગણુ  
 
 

➢ જજલ્લા પસાંદગી સશમશતએ આપેલ ભલામણોમાાંથી થયેલ કુલ ગણુાાંકન ૧૧૦ માાંથી મેળવેલ 
ગણુ ને ધ્યાને લઇ, રાજય પસાંદગી સશમશતએ તે ઉપરાાંત નીિેની શવગતે ગણુ મકૂી શે્રષ્ઠ શિક્ષક 
પસાંદ કરવાના રહિેે. 

 

1 રજૂ કરેલ શવગતો અંગેની સત્યતા                                     ૧૦ ગણુ  

2 રાજ્ય કક્ષાની સશમશતએ ખાનગી રીતે મેળવેલ 
અહવેાલના આધારે આપવાનાાં ગણુ  

૧૦ ગણુ 

                                         કુલ ગણુ  ૨૦ ગણુ  

 

 

     ******** 

5 રાજ્ય કક્ષાએ 
પાઠયપસુ્તક/ 
મોર્યલુના  લેખન 
/સાંપાદન/સમીક્ષા
માાં સહભાચગતા   

10 એક પસુ્તક/મોર્યલુ  દીઠ 2 ગણુ 
ગણવા. મહત્તમ 10 ગણુ આપવા  

જે તે શિક્ષક પાઠયપસુ્તક 
અથવા મોર્યલુના લેખન, 
સાંપાદન કે સમીક્ષામાાં જોર્ાયા 
હોય તે િકાસવુાં.  


