
Page 1 of 11 
 

પીપીપી મ ોડલ આ ધ રિત િોસિડોન્શિયલ 

સૂ્કલ્સ આ ોફ આોક્સલન્સ 

 

ગુજિ ત િિક િ 

સિક્ષણ વિભ ગ 

િચિિ લય ગ ાંધીનગિ 

GR No. SSA/1121/267258/CH 

ત િીખ: 31 જુલ ઈ, 2021 

-: ઠિ િ: - 

પ્રસ્ત િન : 

 ગુજરાત રાજ્યની સરકારી શાળાઓા માાં ઓભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓા ન  ઉચ્ચ ગુણિત્તાયુક્ત શાળાકીય 

શશક્ષણ ઓાપિાના ઉદ્દ શ્ય સાર્થ  ગુજરાત સરકારના શશક્ષણ વિભાગ દ્વારા િર્ષ 2021-22માાં મમશન સૂ્કલ ઓા ફ 

ઓ ક્સ લન્સની શરૂઓાત કરિામાાં ઓાિી છ . મમશન સૂ્કલ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સનુાં ઓ ક મહત્વનુાં ઘટક ર સસડ ન્શશયલ 

સૂ્કલ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સ (RSE) છ , જ ના  હ તુ ઉચ્ચ ગુણિત્તાયુક્ત સિષગ્રાહી શશક્ષણ ઓાપિાના  છ . 

 હાલ રાજ્યમાાં સરકારી શનિાસી શાળાઓા ના રૂપમાાં જિાહર નિા દય વિદ્યાલય, ઓ કલવ્ય મા ડ લ 

ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ ઓન  કસ્તુરબા ગાાંધી બાશલકા વિદ્યાલય (KGBV) જ િી શનિાસી શાળાઓા  કાયષરત છ . ઓા 

શાળાઓા માાં પ્રિ શ માટ  દર િર્ે મા ટી સાંખ્યામાાં ઓરજીઓા  ઓાિ  છ  ઓાર્થી રાજ્યમાાં ઉચ્ચ ગુણિત્તાની શનિાસી 

શાળાઓા ની જરૂરરયાત છ , ઓન  ત ન  પહાોંચી િળિા માટ  રાજ્ય સરકારના શશક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાાં 

પન્લલક પ્રાઇિ ટ પાટષનરશશપ (PPP) મા ડ લ પર વિશ્વસ્તરની ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સની 

(Residential Schools of Excellence - RSE) સ્થાપના માટ ની નીવત બનાિિાના  શનણષય કયાે છ .  

ઉદ્દોિ: 

1. રાજ્યભરની સરકારી શાળાઓા માાં ઓભ્યાસ કરતા સાૌર્થી ત જસ્વી (પ્રવતભાશાળી) વિદ્યાર્થીઓા ની ઓા ળખ 

કરિી ઓન  ત મન  ધા રણ- 6 ર્થી 12 સુધીનુાં શ્ર ષ્ઠ ગુણિત્તાિાળુાં શનિાસી શાળા શશક્ષણ શનિઃશુલ્ક ઓાપિુાં. 

2. વિદ્યાર્થીઓા ના સિાાંગી વિકાસ માટ  ઓાધુશનક શૌક્ષણણક માળખુાં, શનિાસી છાત્રાલયની સુવિધા, 

રમતગમતની સુવિધાઓા , કલા ઓન  કાૌશલ્ય તાલીમ જ િી સુવિધાઓા  પૂરી પાડિી. 
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3. શ્ર ષ્ઠ શશક્ષણ પદ્ધવતઓા , ઉચ્ચ ઓધ્યાપન સામગ્રી, િૌકલ્પિક શૌક્ષણણક માધ્યમ િગ ર  બાબતા , જ  શ્ર ષ્ઠ 

ખાનગી શાળાઓા માાં હા ય છ , ત િી જ સુવિધાઓા  ઓા શનિાસી શાળાઓા માાં પ્રદાન કરાિિી. 

4. પ્રવતભાશાળી વિદ્યાર્થીઓા ન  શા ધીન  ત મની પ્રવતભાનુાં સાંિધષન કરિુાં, ત મન  કારરકદી માગષદશષન, સ્પધાષત્મક 

પરીક્ષાઓા  માટ  તૌયારી કરાિિી ઓન  JEE, NEET ઓન  સસવિલ સવિિસસસ પરીક્ષા જ િી ઓન્ય સ્પધાષત્મક 

પરીક્ષાઓા  માટ  શ્ર ષ્ઠ કા ચચિંગની સુવિધાઓા  પૂરી પાડિી.  

5. ઉપરા ક્ત તમામ ઉદ્દ શા ન  પરરપૂણષ કરિા માટ  ધા રણ- 6 ર્થી 12ના કુલ 100,000 વિદ્યાર્થીઓા ની ક્ષમતાિાળી 

ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ કસલન્સ પીપીપી મા ડ લમાાં સ્થાપિી, જ ર્થી ઓાગામી 3 ર્થી 5 િર્ષમાાં તમામ 

ધા રણ 6 ર્થી 12 કાયષરત ર્થાય ત્યાર  જ  ત  શૌક્ષણણક િર્ષમાાં તમામ ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ કસલન્સમાાં 

કુલ મળીન  100,000 પ્રવતભાશાળી વિદ્યાર્થીઓા  ઓભ્યાસ કરી શક . 

ઠિ િ: 

 શશક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર મમશન સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સના ભાગરૂપ  ખાનગી વ્યક્તક્તઓા , 

સાંસ્થાઓા , કા પાેર ટ સા શશયલ રરસ્પા ક્તન્સસબશલટી (CSR) હ ઠળના પ્રકિા  ઓન /ઓર્થિા ત મના ભાગીદારા ન  

રાજ્યભરમાાં પન્લલક પ્રાઇિ ટ પાટષનરશશપ (PPP) મા ડ લ પર ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ કસલન્સ સ્થાપિા 

માટ  પ્રા ત્સારહત કરિા ઓા નીવત જાહ ર કરિાના  શનણષય કર  છ . ઓા નીવતના  ઉદ્દ શ ધા રણ 1 ર્થી 5 સુધી સરકારી 

ઓન  ઓનુદાશનત શાળાઓા માાં ઓભ્યાસ કરતા સાૌર્થી િધુ પ્રવતભાશાળી બાળકા ન  ધા રણ 5ના ઓાંત  ઓા ળખિા, 

ઓન  ત મન  ધા રણ 6 ર્થી 12માાં શ્ર ષ્ઠ ગુણિત્તા સાર્થ  શન:શુલ્ક શનિાસી શાળાકીય શશક્ષણ ઓાપિાના  છ . 

1) સિક્ષણ વિભ ગ, ગુજિ ત િિક િની ભૂવમક : 

a) િિક િી/આનુદ નનત િ ળ આ ોમ ાંથી વિદ્ય થીઆ ોનો પ્રિોિ: 

ઓા શાળાઓા  માટ  સમગ્ર પ્રિ શ પ્રરિયાનુાં સાંચાલન શશક્ષણ વિભાગ કરશ . ધા રણ- 1 ર્થી 5 દરમમયાન  

સરકારી તર્થા સરકાર ઓનુદાશનત શાળાઓા માાં ઓભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓા  ધા રણ- 5ના ઓાંત  રાજ્ય 

કક્ષાની કા મન પ્રિ શ પરીક્ષામાાં ભાગ લઇ, મ રીટ ઓાધાર  ઓા શનિાસી શાળાઓા ના ધા રણ- 6માાં પ્રિ શ 

મ ળિિાન  પાત્ર રહ શ . ખાલી રહ તી જગ્યાઓા ના ઓાધાર  ધા રણ-6 પછીના ધા રણા માાં પ્રિ શ પસાંદગીની 

ઓ કસમાન પ્રરિયા દ્વારા પ્રિ શ ર્થઈ શકશ . તમામ શજલ્લાઓા માાંર્થી િસ્તીના પ્રમાણસર પ્રવતશનવધત્વ 

સુશનશિત કરિા માટ  શજલ્લા કક્ષાની મ રરટ યાદી બનશ . પ્રિ શમાાં કુમાર, કન્યાઓા નુાં યા ગ્ય પ્રવતશનવધત્વ 

પણ સુશનશિત કરિામાાં ઓાિશ .  
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b) પ્ર ોજોક્ટ પ ર્ટનિટની પિાંદગી: 

શશક્ષણ વિભાગ ખાનગી વ્યક્તક્તઓા , સાંસ્થાઓા , કા પારે ટ સા શશયલ રરસ્પા ક્તન્સસબશલટી (CSR) 

ઓન /ઓર્થિા ભાગીદારા ન  પ્રા જ ક્ટ પાટષનર બનિાની ઇચ્છા (તૌયારી) માટ  પ્રા ત્સારહત કરિા 

તબક્કાિાર EOI (Expression of Interest) રજૂ કરિા જાહ ર ઓામાંત્રણ ઓાપશ . સ્ટ ટ પ્રા જ ક્ટ 

ડાયર ક્ટર, સમગ્ર શશક્ષા (ગજુરાત શાળા શશક્ષણ પરરર્દ)ની ઓધ્યક્ષતામાાં સરકારી ઓવધકારીઓા , 

શશક્ષણવિદા  ઓન  ઉચ્ચ ગુણિત્તાિાળી મા ટી શનિાસી શાળાઓા  ચલાિિામાાં કુશળ ઓન  ઓનુભિી 

વ્યક્તક્તઓા ની સમમવત દ્વારા ચકાસણીની પ્રરિયા કરિામાાં ઓાિશ . ઓા સમમવત, પસાંદગી પામ લા 

ઓરજદારા ની માંજૂરી માટ ની ભલામણ - સચચિશ્રી, પ્રાર્થમમક ઓન  માધ્યમમક શશક્ષણની ઓધ્યક્ષતાિાળી 

ગિશનિંગ કાઉક્તન્સલન  કરશ .  

c) પ્ર ોજોક્ટ પ ર્ટનિટ મ ર્ો મ ગટદસિિક  જાહો િ કિિી: 

શશક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર ઓા ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સની સ્થાપના ઓન  

સાંચાલન માટ  પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ માટ  વિગતિાર માગષદશશિકા ઓન  સ્ટાન્ડડષ ઓા પર રટિંગ પ્રા સસજર (SOPs) 

બહાર પાડશ . 

d) રિકરિિંગ ખિટમ ાં િહ ય: 

ઓા સમગ્ર મૂડી રા કાણ પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ દ્વારા કરિામાાં ઓાિનાર છ , ઓન  પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષન  રરકરરિંગ 

ખચષ માટ  શશક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા દર િર્ે દર ક વિદ્યાર્થી દીઠ ઉચ્ચક રકમ ઓાપિામાાં 

ઓાિશ , જ ની વિગતા  ઓા સાર્થ  સામ લ ઠરાિના પરરશશષ્ટ મુજબ રહ શ .   

2) પન્લલક પ્ર ઇિોર્ પ ર્ટનિસિપ (PPP) મ ાં પ્ર ોજોક્ટ પ ર્ટનિટની ભૂવમક : 

શશક્ષણ વિભાગ ખાનગી વ્યક્તક્તઓા , સાંસ્થાઓા  ઓન  કા પારે ટ સા શશયલ રરસ્પા ક્તન્સસબશલટી 

(CSR)ના પ્રકિા  હ ઠળ ભાગીદારી કરિા માાંગ  છ , જ ર્થી ત ઓા ના હાલના સાંસાધના , વિવિધ ક્ષ ત્રા ની 

કુશળતા ઓન  મુખ્ય ક્ષમતાઓા ના  મહત્તમ લાભ રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓા ન  ઓાપી શકાય. ઓા શાળાઓા  

પન્લલક પ્રાઇિ ટ પાટષનરશશપ (PPP) મા ડ લ હ ઠળ વિકસાિિામાાં ઓાિશ .  

a) વ્યક્તિગત આથિ  વ્યક્તિઆ ો / િાંસ્થ આ ોન  જૂથ િ થો ભ ગીદ િી: 

ઓા પ્રા જ ક્ટમાાં ભાગ લ િા માટ  રસ ધરાિતી વ્યક્તક્તઓા , સાંસ્થાઓા , CSR પ્રકિા  - ર સસડ ન્શશયલ 

સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ કસલન્સ સ્થાપિા માટ  ઓરજી કરી શક  છ . ઓા શાળાઓા ની સ્થાપના માટ  ઓ ક કરતા 

િધુ વ્યક્તક્તઓા  ઓર્થિા સાંસ્થાઓા ની ભાગીદારીન  પણ માન્ય રાખિામાાં ઓાિશ .  
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b) િ ળ  સિક્ષણમ ાં પ્રમ ણણત આનુભિ: 

ઓા PPP પ્રા જ ક્ટમાાં પાટષનર બનિા ઇચ્છતી દર ક વ્યક્તક્ત ઓર્થિા સાંસ્થા ઓર્થિા ભાગીદારા  પાસ  

વ્યક્તક્તગત રીત  ઓર્થિા ભાગીદારા  પૌકી કા ઈ ઓ ક પાસ  શાળા શશક્ષણમાાં કામ કરિાના  પ્રમાણણત 

ઓનુભિ હા િા  જરૂરી છ . શાળાકીય શશક્ષણમાાં રાષ્ટ્રીય ઓન  ઓાાંતરરાષ્ટ્રીય ઓા ળખ, માન્યતા ઓન  

પ્રવતષ્ઠા ધરાિતા લા કા ન  પસાંદગી દરમમયાન પ્રાધાન્યતા ઓાપિામાાં ઓાિશ . 

c) િમગ્ર પ્ર ોજોક્ટ મ ર્ો પ્ર ોજોક્ટ પ ર્ટનિટ દ્વ િ  જમીન આનો મડૂી િ ોક ણ: 

ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ કસલન્સ સ્થાપિા માટ નુાં સાંપૂણષ મૂડીરા કાણ પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ દ્વારા 

કરિામાાં ઓાિશ . પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ સમયાાંતર  જરૂરી સમગ્ર સસવિલ ઓન  રડશજટલ ઈશરાસ્ટ્રક્ચર માટ  

જમીન ઓન  રા કાણ કરશ . ત ઓા ઓ  શાળાનુાં સબલ્ડિંગ, વિદ્યાર્થીઓા  ઓન  શશક્ષકા  માટ  ઓાિાસ સુવિધા, 

ડાઇશનિંગ હા લ, ઇનડા ર ઓન  ઓાઉટડા ર રમતગમતની સુવિધાઓા , મલ્ટીપપષઝ ઓ ક્ટક્ટવિટી રૂમ, 

ઓા રડટા રરયમ ઓન  સ્માટષ ક્લાસરૂમ તર્થા કમ્પ્યુટર લ બ્સ જ િા રડશજટલ ઇશરાસ્ટ્રક્ચર સરહત ઓદ્યતન 

ભાૌવતક માળખાકીય સુવિધાઓા  પા તાના ખચે ઉભી કરિી પડશ . 

d) િ ઇબ્રન્ટ લનનિંગ ઇક ોસિસ્ટમ મ ર્ો વિિ ળ કોમ્પિ: 

ઓા પ્રા જ ક્ટ હ ઠળની શનિાસી શાળાઓા નુાં પરરસર (ક મ્પસ) નૂ્યનતમ 2000 વિદ્યાર્થીઓા ની ક્ષમતા િાળુાં 

ઓન  મહત્તમ 10,000 વિદ્યાર્થીઓા ની ક્ષમતા િાળુાં રહ શ . ઓ ક પ્રા જ ક્ટ પાટષનર ઓ ક ઓર્થિા િધુ 

ક મ્પસમાાં ર્થઇ મહત્તમ 10,000 વિદ્યાર્થીઓા  માટ  ઓરજી કરી શક  છ . વિશાળ ક મ્પસના કારણ  

ઇશરાસ્ટ્રક્ચરના  શ્ર ષ્ઠ ઉપયા ગ ર્થશ  ઓન  વિવિધ શજલ્લાઓા ના પ્રવતભાશાળી વિદ્યાર્થીઓા  િચ્ચ  િા સ 

લશનિંગ ઓન  પીઓર લશનિંગમાાં પણ મદદરૂપ ર્થશ . ભવિષ્યમાાં ઓાિા ક મ્પસ રાષ્ટ્રીય શશક્ષણ નીવત, 

2020માાં જણાવ્યા ઓનસુાર વિશ ર્ શૌક્ષણણક ઝા ન તરીક  પણ વિકસસત કરી શકાશ . 

e) ઉપલબ્ધ ઇશર સ્ટ્રક્ચિન ો મહત્તમ ઉપય ોગ: 

ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સની જરૂરીયાતા  ઓન  માપદાંડા  ઓનુસાર ત મની હાલની 

ઈશરાસ્ટ્રક્ચર ઓન  સુવિધાઓા ન  ઓપગ્ર ડ કરિાની ઈચ્છા ધરાિતી ખાનગી વ્યક્તક્તઓા  ઓન  

સાંસ્થાઓા ન  ઓામ કરિાની માંજૂરી ઓાપિામાાં ઓાિશ . શશક્ષણ વિભાગ દ્વારા શનયકુ્ત ટ કશનકલ 

શનષ્ણાતા ની સમમવત ઓાિીન  માળખાકીય સુવિધાઓા ની તપાસ કરશ  ત મજ જરૂરીયાતા  ઓન  

માપદાંડા ની પૂતષતા કયાષ બાબત  પ્રમાણણત કરશ .  
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f) પ્ર ોજોક્ટ પ ર્ટનિ દ્વ િ  મોનોજમોન્ટ મ ર્ો મ નિ બળ: 

ઓા પ્રા જ ક્ટના સમગ્ર વ્યિસ્થાપન માટ  પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ દ્વારા માનિ બળની શનમણૂક ઓા િરઓા લ 

ગાઈડલાઈન્સ મુજબ કરિામાાં ઓાિશ . ઓા શાળાઓા માાં શૌક્ષણણક ઓન  સબન-શૌક્ષણણક સ્ટાફન  પ્રા જ ક્ટ 

પાટષનસષ દ્વારા કરારના ઓાધાર  ભરતી કરિામાાં ઓાિશ ,  કમષચારીઓા  સાર્થ  પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ સીધા કરાર 

કરશ  ઓન  ત મના તમામ પગાર ઓન  ભથર્થાાં ચૂકિશ . ઓા પ્રા જ ક્ટ હ ઠળ શનમણૂક ર્થય લા કમષચારીઓા ન  

કા ઈ પણ સમય  સરકારી કમષચારી ગણિામાાં ઓાિશ  નરહિં  ઓન  ભવિષ્યમાાં પણ ત ઓા  સરકારી કમષચારી 

હા િા તરીક ના  કા ઈ કાયદ સર હકદાિા  કરી શકશ  નરહિં . ઓા કમષચારીઓા ની સ િારકય સાંબાંવધત તમામ 

બાબતા ની જિાબદારી પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષની રહ શ . ઓા બાબતના  સ્પષ્ટ ઉલ્લ ખ પ્રા જ ક્ટ પાટષનર ઓન  

કરાર ઓાધારરત કમષચારી િચ્ચ ના  કરાર કરિાના  રહ શ .  

g) ઉચ્ચતમ િૈક્ષણણક ધ ોિણ ો જાળિિ  મ ર્ો શ્રોષ્ઠ સિક્ષક ોની નનમણુાંક: 

શશક્ષકા  માટ  પગાર ઓન  પ્રા ત્સાહના  માટ  શનધાષરરત કરીન  ફાળિ લ રકમ માત્ર શશક્ષકા ના ઉચ્ચક રકમના 

પરરશશષ્ટમાાં જણાિ લ પગાર ઓન  પ્રા ત્સાહના  માટ  જ ખચષ કરી શકશ  ઓન  ઓન્ય કા ઈ હ તુ માટ  ત ના  

ઉપયા ગ કરી શકાશ  નહીં. શ્ર ષ્ઠ લાયકાત, ઓનુભિ ઓન  યા ગ્યતા ધરાિતા શશક્ષકા ની ભરતી કરિામાાં 

ઓાિ  તર્થા ત મન  જાળિી રાખિામાાં ઓાિ  ત  માટ  ત મન  યા ગ્ય મહ નતાણુાં ઓાપિામાાં ઓાિ  ત  સુશનશિત 

કરિામાાં ઓાિશ . ઉચ્ચ કામગીરીની ખાતરી કરિા માટ  સ્ટાફની સઘન તાલીમ, દ ખર ખ ઓન  માગષદશષન 

હાર્થ ધરિામાાં ઓાિશ . 

h) િુિ રુ ન ણ કીય વ્યિસ્થ પન: 

ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સન  ફાળિિામાાં ઓાિ લી રકમ નાણાાંકીય ઓાૌચચત્ય ઓન  

કાયષપદ્ધવતન  ધ્યાન  લઇ  સચુારુ રીત  િાપરિામાાં ઓાિશ . કા ઈ ઓ ક નાણાાંકીય િર્ષમાાં ઓા રીકરીંગ 

ખચષમાાંર્થી કા ઈ બચત ર્થાય તા  ત  નાણાાં ઓલગર્થી જમા રાખિા જ ર્થી પાછળ જરૂરરયાત સમય  ઓર્થિા 

ભવિષ્યની જરૂરરયાતા ન  પહાોંચી િળિા માટ  ભાંડા ળ ભ ગુાં કરી શકાય.ઓા બચ લા નાણાાંના  ઓન્ય કા ઈ 

કાયષ/પ્રા જ ક્ટ માટ  કા ઈ પણ સાંજા ગા માાં ઉપયા ગ કરી શકાશ  નરહ. 
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3) વ્યિસ્થ પન મ ળખુાં આનો મ ોનીર્િીંગની પદ્ધવત: 

a) આમલીકિણ આોજન્સી: 

ઓા પ્રા જ ક્ટ માટ  સમગ્ર શશક્ષા - ગુજરાત શાળા શશક્ષણ પરરર્દ (GCSE) શશક્ષણ વિભાગની 

ઓમલીકરણ સાંસ્થા રહ શ . ઓા શાળાઓા  માટ  સાંપૂણષ  મા શનટરરિંગ, રરપા રટિંગ, નાણાાંકીય વ્યિસ્થાપન 

ઓન  ઓા રડરટિંગની જિાબદારી GCSEની રહ શ . 

b) ગિનનિંગ ક ઉન્સન્સલ : 

પ્રાર્થમમક ઓન  માધ્યમમક શશક્ષણ સચચિશ્રીની ઓધ્યક્ષતામાાં ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સ માટ  

ગિશનિંગ કાઉક્તન્સલ રહ શ . સ્ટ ટ પ્રા જ ક્ટ ડાયર ક્ટરશ્રી, સમગ્ર શશક્ષા ત ના સભ્ય સચચિ રહ શ . ત માાં 

GSHSEBના ઓધ્યક્ષ, કમમશનરશ્રી શાળાઓા , શનયામકશ્રી પ્રાર્થમમક શશક્ષણ, શનયામકશ્રી GCERT, 

નાણાાં વિભાગના પ્રવતશનવધ તર્થા ઓા બાબતા ના  ઓનુભિ ધરાિતા ત્રણ શશક્ષણવિદા  સ્વતાંત્ર સભ્યા  

હશ . પ્રાર્થમમક ઓન  માધ્યમમક શશક્ષણ સચચિશ્રીની ઓધ્યક્ષતાિાળી ગિશનિંગ કાઉક્તન્સલ રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા માંજૂર કરિામાાં ઓાિ લી ઓા નીવતના વ્યાપક માળખાની ઓાંદર રહી તમામ જરૂરી શનણષયા  ઓન  

પગલાાંઓા  લ િા માટ  ઓવધકૃત રહ શ . 

c) વિસિષ્ટ આભ્ય િક્રમ આનો સિક્ષણિ સ્ત્ર: 

ગુજરાત માધ્યમમક ઓન  ઉચ્ચતર માધ્યમમક શશક્ષણ બા ડષ (GSHSEB) વિવિધ રાષ્ટ્રીય ઓન  

ઓાાંતરરાષ્ટ્રીય બા ડષ તર્થા શનષ્ણાતા  સાર્થ  પરામશષ કરીન  ઓા શાળાઓા  માટ  વિશશષ્ટ ઓભ્યાસિમ ઓન  

શશક્ષણ પદ્ધવત વિકસાિશ . રાષ્ટ્રીય શશક્ષણ નીવતન  ઓનુરૂપ, ગુજરાતીર્થી ઓાંગ્ર જી માધ્યમમાાં 

વિદ્યાર્થીઓા ન  પરાગમન કરિા માટ  ધા રણ- 6 ર્થી 8માાં ગુજરાતી ઓન  ઓાંગ્ર જીનુાં રદ્વભાર્ી શૌક્ષણણક 

માધ્યમ હશ . જ મ જ મ ત ઓા  ધા રણ- 9 ર્થી 12 સુધી પહા ચશ , ત મ ત મ વિર્ય ઓન  શશક્ષણના માધ્યમ 

તરીક  ઓાંગ્ર જી પર િધુ ભાર મૂકિામાાં ઓાિશ . ઓા શાળાઓા ના  ઉદ્દ શ વિદ્યાર્થીઓા ન  હાયર ઓા ડર 

ર્થીન્કિંગ, પ્રા લલ મ સા ન્્િાંગ ક પ સસટી, લશનિંગ બાય ડુઈાં ગ, મૂલ્ય ઓાધારરત શશક્ષણ, સામાશજક ઓન  

ભાિનાત્મક કાૌશલ્યા , સ્થાશનક સાંસૃ્કવત ઓન  િારસાની સમજ, ઓસરકારક સાંિાદની કળાઓા માાં 

સજ્જ કરિાના  રહ શ . 
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d) ક ૈિલ્યિધટન કિિ  પિ ભ િ: 

રાષ્ટ્રીય શશક્ષણ નીવત, 2020 ઓનુસાર ઓા શાળાઓા માાં બાળકા  વિવિધ કાૌશલ્યા  પ્રાપ્ત કર  ત ના પર 

ખાસ ધ્યાન ક ન્શિત ર્થશ . ખાસ કરીન  21મી સદીની ટ કના લા જી ઓાધારરત સ્કીલ પર િધુ ભાર 

ઓાપિામાાં ઓાિશ , ઓન  ઓા કાૌશલ્યા  વિદ્યાર્થીઓા ન  ભવિષ્યના પડકારા ના  સામના  કરિા માટ  સજ્જ 

કરશ . 

e) િહઆભ્ય સિક પ્રિૃચત્તઆ ો પિ ભ િ: 

બાળકના વ્યક્તક્તત્વના સિાાંગી વિકાસ ઓન  જન્મજાત પ્રવતભાઓા ના સાંિધષન માટ  યા ગ, રમતગમત, 

ઓન  કલા જ િી સહઓભ્યાસસક પ્રિૃવત્તઓા  પર ખાસ ભાર મૂકિામાાં ઓાિશ . પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ દ્વારા ત  

માટ  ઓલાયદા શશક્ષકા  રાખિામાાં ઓાિશ . 

f) સ્પધ ટત્મક પિીક્ષ આ ો મ ર્ો ક િરકદી મ ગટદિટન આનો ક ોચિિંગ: 

ઓા વિદ્યાર્થીઓા ન  તમામ સાંભવિત કારરકદી વિકિા  માટ  યા ગ્ય રદશામાાં માગષદશષન ઓાપિામાાં ઓાિશ . 

JEE ઓન  NEET જ િી સ્પધાષત્મક પરીક્ષાઓા  માટ  કા ચચિંગની ઓલગ વ્યિસ્થા કરિામાાં ઓાિશ . ઓા 

શાળાઓા માાં NDA, NID, NIFT, Combined Defence Services, Civil Services ઓન  ખાનગી 

ક્ષ ત્રની તકા  જ િા ઓન્ય કારરકદી ઓન  ઉચ્ચ ઓભ્યાસના વિકિા  માટ  પણ વિદ્યાર્થીઓા ન  સપા ટષ 

ઓાપિામાાં ઓાિશ .   

g) િઘન મ ોનીર્િીંગ, મૂલ્ય ાંકન આનો ગુણ ાંકન: 

ઓા શાળાઓા ના દર ક બાળકની પ્રગવતન  જીણિટર્થી ટ્ર ક કરિા માટ  કમાન્ડ ઓન  કાં ટ્રા લ સ ન્ટરની 

મદદર્થી બાળકા નુાં સતત સિષગ્રાહી મૂલ્યાાંકન ઓન  સત્રાાંત મૂલ્યાાંકન કરિામાાં ઓાિશ .ઓા શાળાઓા માાં 

ગુણિત્તાનાાં ઉચ્ચ ધા રણા ન  સશુનશિત કરિા માટ  ઓા શાળાઓા નુાં સમયાાંતર  Gujarat School Quality 

Accreditation Council (GSQAC) દ્વારા મૂલ્યાાંકન કરિામાાં ઓાિશ . 

h) પ્ર ોજોક્ટ પ ર્ટનિટ દ્વ િ  શ્રોષ્ઠ િાંિ લન: 

પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ દ્વારા શાળા વ્યિસ્થાપન, શૌક્ષણણક, સહઓભ્યાસસક પ્રિવૃત્તઓા , હાઉસ કીમપિંગ, મ સ 

ઓ ન્ડ ફૂડ મ ન જમ ન્ટ, IT ઓન  MIS મ ન જમ ન્ટ, ઓ કાઉન્ન્ટિંગ ઓન  ફાઈનાક્તન્સયલ મ ન જમ ન્ટ, મ રડકલ 

સવિિસીસ, ચાઈડ કાઉન્સ શલિંગ ઓન  કન્યાઓા ના સલામતી ઓન  સુરસક્ષત િાતાિરણ માટ ના 

ઓભભગમ જ િા ક્ષ ત્રા ના તજજ્ા ન  જા ડી ખૂબ જ શ્ર ષ્ઠ રીત  શાળાઓા  સાંચાશલત કરિામાાં ઓાિશ . 
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i) ક યદ કીય કિ િ: 

તબક્કાિાર EOI (Expression of Interest) ઓામાંવત્રત કરી, ઓરજીઓા ની ચકાસણી કરી, શા ટષશલસ્ટ ડ 

ઓરજદારા ની ભલામણ ઓન  માંજૂરીની યા ગ્ય પ્રરિયાન  ઓનસુયાષ પછી, GCSE મારફત  શશક્ષણ વિભાગ 

દ્વારા  પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ સાર્થ  કરાર કરિામાાં ઓાિશ  ઓન  ત  કરાર ર્થયાની તારીખર્થી 30 િર્ષ સુધી 

ઓમલમાાં રહ શ . રાજ્ય સરકાર દ્વારા પરસ્પર સાંમવત સાર્થ  ઓન  જ  ત  સમય  પ્રિતષમાન નીવતઓા ન  ઓાધાર   

30 િર્ષ બાદ ઓા કાયષકાળન  િધુ લાંબાિી શકાશ . 

j) િમય ાંતિો થડટ  પ ર્ી ફ ઇન ન્સન્સયલ આ ોરડર્: 

તમામ શાળાઓા ઓ  દૌશનક કામગીરીમાાં નાણાકીય ઓાૌચચત્ય ઓન  કાયષપદ્ધવતનુાં યા ગ્ય રીત  ધ્યાન 

રાખિાનુાં રહ શ . ખાસ કરીન  રાજ્ય સરકાર તરફર્થી ઓાપિામાાં ઓાિ લ નાણા સાંદભષમાાં તમામ 

શાળાઓા ઓ  યા ગ્ય નાણાકીય વ્યિસ્થાપન ઓન  રહસાબી પ્રર્થાઓા નુાં પાલન કરિાનુાં રહ શ . તમામ 

શાળાઓા  સમયાાંતર  ર્થડષ પાટી ફાઈનાક્તન્સયલ ઓા રડટ કરિામાાં ઓાિશ  ઓન  ઓાિા ઓા રડટરની 

શનમણૂક ઓન  ત  ઓાંગ નાાં ખચષની ચૂકિણી શશક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરિામાાં ઓાિશ . 

4) બજોર્ આનો મ ગટદસિિક : 

a) રીકરીંગ ખચષ માટ  યા ગ્ય બજ ટ જા ગિાઈઓા  ચાલુ ઓન  ઓાગામી નાણાાંકીય િર્ષના બજ ટમાાં કરિામાાં 

ઓાિશ . વિદ્યાર્થી દીઠ રીકરીંગ ખચષની ઉચ્ચક રકમ દર ક્વાટષરમાાં ઓ ડિાન્સ હપ્તા તરીક  ઓાગળ 

જણાિ લ બજ ટ હ ડમાાંર્થી ચકૂિિામાાં ઓાિશ : 09-2202-01-106-10, 09-2202-02-109-07, 95-

2202-01-106-13, 95-2202-02-109-04, 96-2202-01-796-37, 96-2202-02-796-23. 

b) ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સમાાં પ્રિ શની માંજૂરી, પ્રિ શની સાંખ્યા ઓનુરૂપ સસવિલ ઓન  

રડશજટલ ઈશરાસ્ટ્રક્ચર, લા શજન્સ્ટક્સ, શૌક્ષણણક ઓન  સબન-શૌક્ષણણક સ્ટાફની લાયકાત, ભા જનની 

જરૂરરયાતા , તબીબી સહાય, ઓભ્યાસિમ ઓન  સહઓભ્યાસસક પ્રિૃવત્તઓા ની સુવિધાઓા  િગ ર  બાબતા  

ઓાંગ ની વિસ્તૃત માગષદશશિકાઓા  ઓન  SOP શશક્ષણ વિભાગ દ્વારા ઓલગર્થી જાહ ર કરિામાાં ઓાિશ . 

સમયાાંતાર ઉદ્ભિતા પ્રશ્ા , બદલાતી પરરસ્થસ્થવતઓા  ઓન  જરૂરરયાતા  ઓનુસાર જરૂરી ફ રફારા  કરિાની 

ઓન  ત  ઓાંગ  શનણષય લ િાની સત્તા ગિશનિંગ કાઉક્તન્સલન  રહ શ . 

c) ઓા ઠરાિ િતષમાન નાણાાંકીય િર્ષ 2021-22ર્થી ઓમલીકૃત ર્થશ . ઓા ઠરાિના  ઓમલ રાજ્ય સરકારની 

પ્રિતષમાન માગષદશશિકા, શનયમા  ઓન  નીવતઓા  ઓનુસાર કરિામાાં ઓાિશ . 
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ઓા ઠરાિ વિભાગની સરખા િમાાંકની ફાઇલ પર 29 જુલાઇ, 2021ની નાોંધ પર સરકારશ્રીની સાંમવતર્થી 

જાહ ર કરિામાાં ઓાવ્યા  છ . 

ગુજરાતના રાજ્યપાલના નામ  ઓન  હુકમર્થી. 

(sd/-) 
         ભાિ શ ઓ રડા 

ઓવધક સચચિ, ગુજરાત સરકાર 
શશક્ષણ વિભાગ. 

પ્રવત, 

●  માન. રાજ્યપાલશ્રીના સચચિશ્રી, રાજભિન, ગાાંધીનગર 

●  માન. મખુ્યમાંત્રીશ્રીના સચચિશ્રી, ગુજરાત 

●  માન. માંત્રીશ્રી (શશક્ષણ)ના ઓાંગત સચચિશ્રી, સચચિાલય, ગાાંધીનગર 

●  માન. રાજ્ય માંત્રી, (પ્રાર્થમમક શશક્ષણ) ના ઓાંગત સચચિશ્રી, સચચિાલય, ગાાંધીનગર 

●  માન. સચચિશ્રી (પ્રાર્થમમક ઓન  માધ્યમમક શશક્ષણ), સચચિાલય, ગાાંધીનગર 

●  ઓધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત માધ્યમમક ઓન  ઉચ્ચતર માધ્યમમક શશક્ષણ બા ડષ 

●  સ્ટ ટ પ્રા જ ક્ટ ડાયર ક્ટરશ્રી , સમગ્ર શશક્ષા, ગાાંધીનગર 

●  કમમશ્રશ્રી, શાળાઓા , ગાાંધીનગર 

●  શનયામકશ્રી, પ્રાર્થમમક શશક્ષણ શનયામકની કચ રી, ગાાંધીનગર 

●  શનયામકશ્રી, GCERT, ગાાંધીનગર 

●  ઓ કાઉન્ટન્ટ જનરલ, ઓમદાિાદ 

●  ઓ કાઉન્ટન્ટ જનરલ, રાજકા ટ 

●  પ  ઓ ન્ડ ઓ કાઉન્્ટસ ઓા રફસર, ઓમદાિાદ/ ગાાંધીનગર 

●  નાણાાંકીય સલાહકાર, શશક્ષણ વિભાગ 

●  સસલ ક્ટ ફાઇલ – ચ શાખા. 

 

 

 

 



Page 10 of 11 
 

GR No. SSA/1121/267258/CH, ત : 31 જુલ ઇ, 2021નુાં પરિસિષ્ટ  

ર સસડ ન્શશયલ સૂ્કલ્સ ઓા ફ ઓ ક્સ લન્સ માટ  શશક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રા જ ક્ટ પાટષનરન  દર િર્ે બાળક 

દીઠ ઊચ્ચક રકમ ચૂકિિામાાં ઓાિશ . 

જ્યાર  સમગ્ર ખચષ માટ  મૂડીરા કાણ પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષ દ્વારા કરિામાાં ઓાિનાર છ  ત્યાર  શશક્ષણ વિભાગ 

દર ક વિદ્યાર્થી રદઠ દર િર્ે પ્રા જ ક્ટ પાટષનસષન  રરકરરિંગ ખચષન  પહાોંચી િળિા નીચ  જણાવ્યા પ્રમાણ  રકમની 

ચૂકિણી કરિામાાં ઓાિશ . 

1. નાણાાંકીય િર્ષ 2021-22 માટ  બાળક દીઠ રૂમપયા.60,000/- (ઓાંક  રૂમપયા સાઠ હજાર)ની ઊચ્ચક 

િાવર્િક રકમ નીચ  કા ષ્ટકમાાં ઓાપ લ તમામ હ ડ માટ  ઓાપિામાાં ઓાિશ . ઓા બાળક દીઠ રકમમાાં દર િર્ ે

7%ના  િાવર્િક િધારા  કરિામાાં ઓાિશ . 

2. શશક્ષકા  ઓન  શશક્ષકા ના પ્રા ત્સાહન માટ નાાં હ ડ હ ઠળ શનદેશ કર લ રકમના  ઉપયા ગ શશક્ષકા ના પગાર 

ઓન  પ્રા ત્સાહન ખચષ માટ  જ કરિાના  રહ શ , ઓન્ય કા ઈ પણ હ તુ માટ  ત ના  ઉપયા ગ કરી શકાશ  નહીં. 

3. નીચ  ઓાપ લા કા ષ્ટકમાાં િમ નાંબર 2 ઓન  3 સસિાયના ઓન્ય હ ડ સામ  સ્પષ્ટ કર લ રકમ ઓાંદાજીત છ  

ઓન  ત ના  ઉપયા ગ તમામ હ ડ ઓાંતગષત જરૂર મુજબ કરી શકાશ .  

4. વિદ્યાર્થી રદઠ ઓા ઊચ્ચક રકમ, નીચ  જણાિ લ હ ડ મુજબ શનદેશીત કરિામાાં ઓાિી છ : 

 

ક્રમ વિગત િકમ (Rs.) 

1 ફૂડ ઓ ન્ડ મ સ મ ન જમ ન્ટ સામગ્રી ઓન  સ્ટાફ 20,000 

2 વિશશષ્ટ શશક્ષકા  ઓન  શૌક્ષણણક કમષચારીઓા ના  પગાર 20,000 

3 શશક્ષકા  ઓન  શૌક્ષણણક કમષચારીઓા ન  પ્રા ત્સાહના  ઓન  લાભા  4,000 

4 સબન- શૌક્ષણણક સ્ટાફના  ખચષ - સપા રટિંગ સ્ટાફના  પગાર, સ્પા ટ્ષસ કા ચ, 

સસક્યુરરટી, હા સ્ટ લ મ ન જમ ન્ટ સ્ટાફ ઓન  ઓન્ય 

4,000 

5 સમારકામ ઓન  જાળિણી - ફશનિચર, િીજળી, પ્લસ્થબિંગ સમારકામ ઓન  

સમગ્ર ક મ્પસની જાળિણી, િગ ર . 

6,500 
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ક્રમ વિગત િકમ (Rs.) 

6 સ્ટ શનરી, પાઠ્યપુસ્તકા , યુશનફા મષ ઓન  ઓન્ય શશક્ષણ સહાય 2,000 

7 વિદ્યાર્થીઓા  ઓન  સ્ટાફ માટ  તબીબી સુવિધાઓા , મકાન ઓન  સાંસાધના  

માટ  િીમા  

1,000 

8 હા સ્ટ લ ઓન  સૂ્કલ સબડીંગ મ ન જમ ન્ટ, હાઉસકીપીંગ ઓન  

સ શનટાઈઝ શન માટ  સામગ્રી ઓન  સ્ટાફ સરહત  

1,000 

9 પરફા મમિંગ ઓાટષસ, સ્પધાષત્મક પરીક્ષા કા ચચિંગ, સ્કીલ ડ િલા પમ ન્ટ જ િી 

ઓન્ય પ્રિૃવત્તઓા . 

1,500 

પ્રવત વિદ્ય થી િ વષિક ઉચ્ચક કુલ િકમ  60,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


