માધ્યિમક િવભાગની વગર્મં�ૂર� �ગેના ધારાધોર
�બન સરકાર� માધ્યિમક નવ/�િમક વગર્વધારા મં�ૂર કરવા માટ� સરકાર�ીના અ�સ્તત્વ ધરાવતાંસબંિ
�
ઠરાવોની જોગવાઇઓને ધ્યાને નીચે ુજબના ન
ોમ્સર્  ધ્યાને લેવામાં.  
 િશક્ષણ િવભાગના . ૮/૩/૨૦૧૧ના ઠરાવ અ�ુસાર શાળાના દર�ક ધોરણના   માન્ય વર્માં
ગ
િશક્ષણ િવભાગના . ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ના ઠરાવની  જોગવાઇ-૧ અને  ૨ �ુજબ ૬૦ િવધાથ� ર�સ્ટર
સંખ્યા  હોવી  જોઇ. એક એક વગર્ ધરાવતી શાળા માટ� �ામ્ ય િવસ્તારમાં િવધાથ�સંખ્ ૨૪
અને  શહ�ર િવસ્તરમાં ૩૬ હોવી જોઇએ.
 �ામ્ય અને શહ�ર િવસ્તારમાં � તે ધોરણના દર�ક વધારાના વગર્ માટ�  નીચેના ટ�બલમાં ક-૩
લ ુ�મ િવધાથ�ઓની ર�જસ્ટડર્ સંખ્યા ધ્યાને લેવામા.
અને ૪માં દશાર્વ્યા �ુજબ �
�મ

વગર

શહ�ર�  િવસ્તાર માટ ( ઉદાહરણ)

�ામ્ય  િવસ્તાર મા (ઉદાહરણ)

૧

�થમ

૩૬

૨૪

૨

બીજો 

૬૦+૩૬=૯૬

૬૦+૨૪=૮૪

૩

�ીજો 

૬૦+૬૦+૩૬=૧૫૬

૬૦+૬૦+૨૪=૧૪૪

૪

ચોથો 

૫

પાંચમો 

૬૦+૬૦+૬૦+૩૬=૨૧૬

૬૦+૬૦+૬૦+૨૪=૨૦૪

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૩૬=૨૭૬

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૨૪=૨૬૪

૬

છ�ો

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૩૬=૩૩૬

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૨૪=૩૨૪

૭

સાતમો

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૩૬=૩૯૬

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૨૪=૩૮૪

૮

આઠમો

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૩૬=૪૫૬

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૨૪=૪૪૪

૯

નવમો

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૩૬=૫૧૬

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૨૪=૫૦૪

૧૦

દસમો

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૩૬=૫૭૬

૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૬૦+૨૪=૫૬૪

આ �ુજબ આગળના �મ માટ� પણ

 િવિશષ્ટ �કારની શાળાઓ માટ� �, �ધ અને �પગ શાળાઓ માટ� સરાસર� હાજર��ું ધોરણ નીચે 
�ુજબ છે .
(ક)

�ધ શાળા માટ� એક વગર્માં ઓછામાં ઓછ� ૧૦ (દસ) િવધાથ� સંખ્યા હોવી જોઇ,
એટલે ક� ૧૦

(ખ )

િવધાથ�એ એધ વગર્� ું �માણ રાખવા� ું રહ�શ.

વધારાના વગર્ માટ� નીચે �માણે વ�ુ સંખ્યા  થાય તો જ નવો વગર્ શ� કરવાનો રહ.
(૧)

૧૦ થી ૧૫ િવધાથ�   

૦૧ વગર્( પહલો વગર)

(ર)

૧૬ થી ૨૫ િવધાથ�   

૦૨ વગર્(બીજો વગર)

(૩)

૨૬ થી ૩૧ િવધાથ�   

૦૩ વગર્(�ીજો વગર)

(૪)

૩૬ થી ૪૫ િવધાથ�   

૦૪ વગર્(ચોથો વગર)

 શાળાના મં�ુર  થયેલ  દર�ક વગ�માં  �વેશ  માટ� િનયત  થયેલ િવધાથ� સંખ્યાને ધ્યાને લઇ ગ
શૈક્ષ�ણક વષર્ દરમ્ યાન િવધાથ� �વેશ સંખ્યા સામે �ામ્ય િવસ્તા ૫૫   ટકા  અને  શહ�ર 
િવસ્તાર૮૦ ટકા  દ� િનક સરાસર� હાજર� જળવાતી હોવી જોઇશે.

 શાળા  પાસે  નીચે �ુજબની ભૌિતક �ુિવધાઓ હોવી જોઇશે.

 વગર્ખંડોન જોગવાઇ- દર�ક વગર્ખંડ� ું ક્ષે�ફળ.િશ. િવિનમય નં. ૯(૧૩)(ર)ની  
જોગવાઇઓ �ુજબ ઓછામાં  ઓ�ં   ૪૦૦ ચો.�ટજ અને િવધાથ� દ�ઠ   ૬ચો.�ટ 
�ળવવા�ું રહ�શે.
 વગર્ખંડોમા લાઇટ પંખાની પયાર્પ્ત �ુિવધ
 પીવાના  પાણીની વ્યવસ્થા હોવી જો.
 આરોગ્ય િવષયક સગવડો પયાર્પ્ત  હોવી જ.
 સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા તથા ફાયર સેફટ� �ગેની વ્યવસ્.
 શાળાના

મકાન  �ગે  બી.�ુ.પરમીશનનાં  �માણપ�/મકાનના સ્�કચરલ 

એન્�નીયર�ગ� ું �માણપ� ર�ૂ કરવના રહ�શે.


રમતગમતના મેદાન  �ગે િશક્ષણ િવભાગના .૪/૫/૦૯ના પ�થી આપેલ  �ુચના�ુસાર 
વગર્વધારો મં�ુર કરતી વખતે શાળાની ન�ધણી સમયે  ર�ૂ કર�લ મેદાનના આધારો ધ્યાને લેવામા
આવશે.



તમામ િવધાથ�ઓને રમત ગમત  માટ�  મેદાન  ઉપલબ્ધ થાય તે માટ� આચાયર્�ીએ કર�લ તા
ફાળવણીની િવગતો



� તે ધોરણના છ થી વ�ુ વગ�ની  મં�ૂર� અન્વયે િશક્ષણ િવભાગના.૪/૭/૨૦૧૨ના ઠરાવની 
જોગવાઇ �ુજબ બોડર્� ું પ�રણામ૭૫% કરતાં વ�ુ હો�ું જોઇશે � ધ્યાને લઇ વર્
ગ મં�ૂર કર� શકા.



વગર્વધારા �ગે �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર� કચેર �ના સ્થળ ત �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�નો અ�ભ�
ધ્યાને લેવામાં આવશ.



ઉપરોકત નોમ્સર્ ઉપરાંત કિમશનર શાળાઓની કચેર�ની કમીટ� ધ્વારા વગર્વધારો મ/નામં�ૂર 
કરવા �ગે િવવેકાિધન િનણર્ય કરવામાં આવશ.  



વ�ુમાં વષર્ : ૨૦૧૯-૨૦ વષર્ માટ� � તે િવસ્તારમાંમં�ૂર થયેલ બ�ટ જોગવાઇની મયદામાં 
વગ�ને મં�ૂર� આપવામાં આવશે.



� તે િવસ્તારમાં મં�ૂર કરવાપા� વગ�ની સંખ્યા વ�ુ હોય ત્યાર� નીચે �ુજબના નોમ્સર્ને ધ્ય,
મેર�ટ તૈયાર કર� અ�તા�મ �ુજબ વગ�ની મં�ૂર� આપવામાં આવશે.



� ધોરણનો વગર્ માંગેલ હોય તેની � ુલ િવધાથ� સંખ્યા+ ગત વષર�ું ધો-૧૦�ું પ�રણામ



લ�ુમતી શાળાઓને પણ  ઉપરોકત ધોરણો  લા�ુ પડશે.

