
તા- / /૨૦૧૭

��ત,
આદરણીય�ી �પૂ�ે��સ�હ �ડુાસમા સાહબે,
માન. �શ�ણમ�ંી�ી, �જુરાત રા�ય,
�વ�ણ�મ સકંલુ-૧, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.

�વષય- �ાથ�મક �શ�ણમા ઉં�ચ �ાથ�મક (ધોરણ ૬ થી ૮) �વભાગમા કંામ કરતા �શ�કોને
�ળૂ પગાર ધોરણ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ + �ડે પ ૪ે૨૦૦ આપવા બાબત.

સદંભ�: (૧) �જુરાત સરકાર, �શ�ણ �વભાગ, ઠરાવ �માકં: પીઆરઈ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક,

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર, તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૧
(૨) �જુરાત સરકાર, �શ�ણ �વભાગ, ઠરાવ�માકં: પીઆરઈ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક, સ�ચવાલય,

ગાધંીનગર, તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૦
(૩) નામ. ��ુીમકોટ��ારા સીવીલ અપીલ- ૨૧૩/૨૦૧૩મા તંા ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ

આપલે �કુાદો.
(૪) महारा� शासन शालये �श�ण व ��डा �वभाग, शासन �नण�य,

�माकं सवआे/१००८/(५२१/०८)/मा�श-२, �दनाकं १२ जनू २००९.

માનનીય સાહબે�ી,

જય ભારત સાથ ઉપરો�ત �વષય અ�સુધંાન આેપ સાહબે�ીન જેણાવવા�ુંક,ે �જુરાત સરકાર�ી �ારા �ાથ�મક �શ�ણન વેષ�
૨૦૧૦ થી રાઇટ ટ એુ��કુશેન એ�ટ-૨૦૦૯ �જુબ બ �ેવભાગ (૧) �ન�ન �ાથ�મક �શ�ણ તથા (૨) ઉ�ચ �ાથ�મક �શ�ણ મા �ંવભા�ત
કરવામા આંવલે છ.ે જમેા, ધોરણ ૧ થી ૫ નો સમાવશે �ન�ન �ાથ�મક �શ�ણ �વભાગ અન ધેોરણ ૬ થી ૮ ઉ�ચ �ાથ�મક �શ�ણ �વભાગ
મા સંમાવશે કરવામા આંવલે છ.ે

આપ સાહબે�ીન જેણાવવા�ુંક વેષ� ૨૦૧૦ �ધુી ધો. ૮ મા�ય�મક �શ�ણ �વભાગમા સંમાવશે થતો અન આે મા�ય�મક �શ�ણ
�વભાગમા ધંો. ૮ થી ૧૦ નો સમાવશે થતો હતો. પર�� વુષ� ૨૦૧૦ થી ધો. ૮ નો સમાવશે ઉ�ચ �ાથ�મક �શ�ણમા કંરવામા આંવલેો છ.ે આપ
સાહબે�ીન �ે�ુવ�દત થાય ક રેાઇટ ટ એુ��કુશેન એ�ટ-૨૦૦૯ ના �નયમો �જુબ �ન�ન �ાથ�મક �શ�ણ એટલ કે ધેો. ૧ થી ૫ ની શાળામાં
કામ કરતા �શ�કોન એેક વષ�મા કંામકાજના ૨૦૦ �દવસ અન ૮ે૦૦ કલાક �શ�ણકાય� કરવા�ુંથાય છ,ે �યાર ઉે�ચ �ાથ�મક �શ�ણ એટલે
ક ધેો. ૬ થી ૮ ની શાળામા એંક વષ�મા કંામકાજના ૨૨૦ �દવસ અન ૧ે૦૦૦ કલાક �શ�ણકાય� કરવા�ુંથાય છ.ે

આમ, �ન�ન �ાથ�મક �શ�ણ �વભાગ અન ઉે�ચ �ાથ�મક �શ�ણ �વભાગમા કંામ કરતા �શ�કોના કામકાજના �દવસ અને
કલાકોમા ઘંણો બધો તફાવત જોવા મળ છે,ે તમે છતા �ંયાર મેા�સક પગાર આપવાનો છ �ેયાર બેનં �ેવભાગમા કંામ કરતા �ંશ�કોન પેગાર
ધોરણ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ �ળૂ પગાર સમાન �કુવવામા આંવ છે.ે જ ઉે�ચ �ાથ�મક �વભાગમા કંામ કરતા �ંશ�કો માટ અે�યાય કતા� છ.ે

આપ સાહબે�ી ન �ેવ�દત થાય ક,ે ઉ�ચ �ાથ�મક શાળામા કંામ કરતા કમ�ચાર�ઓના કામકાજના કલાક અન �ેદવસ પણ મા�ય�મક
શાળાના કમ�ચાર�ના �શ�ણકાય� ઓછામા ઓછા અઠવા�ડયાના ૪૫ કલાક જટેલા જ થાય છ.ે અન ઉે�ચ �ાથ�મક �શ�ણ(ધો- ૬ થી ૮ )
અન મેા�ય�મક �શ�ણ( ધો-૯ થી ૧૦) બનંમેા ��નુતમ લાયકાત �નાતક + બી.ઍડ. જ ન�� થયલે છ.ે તથેી સમાન કામ સમાન વતેનની
બધંારણની જોગવાઈ �જુબ મા�ય�મક �શ�ક ન �ેળૂ પગાર ધોરણની શ�આત ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ + �ડે પ ૪ે૨૦૦ થી થાય છ,ે તો ઉ�ચ
�ાથ�મક �શ�કન પેણ �ળૂ પગાર ધોરણ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ + �ડે પ ૨ે૪૦૦ ન બેદલ ૯ે૩૦૦-૩૪૮૦૦ + �ડે પ ૪ે૨૦૦ મળવો જોઈએ. આ
ઉપરા�ત આપણા દશેના પાડોશી રા�યો મહારા�, રાજ�થાન, મ�ય�દશેમા પણ ઉ�ચ �ાથ�મક �શ�ણ �વભાગના �શ�કન �ેળૂ પગાર ધોરણ
૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ + �ડે પ ૪ે૨૦૦ �કૂવવામા આંવ છે.ે

 હાલમા મંળ�ુંપગાર ધોરણ નીચ �ેજુબ છ.ે

�વભાગ લાયકાત પગારધોરણ �ડે-પે

ઉ�ચ મા�ય�મક અ��ુનાતક+બી.એડ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૪૦૦

મા�ય�મક �નાતક+બી.એડ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ૪૨૦૦

ઉ�ચ �ાથ�મક �નાતક+બી.એડ./પી.ટ�.સી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૪૦૦



�ાથ�મક ૧૨ પાસ+ પી.ટ�.સી. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ૨૪૦૦

ઉપરો�ત �વષયન �ેયાનમા લંઈ આપની ક�ાએથી યો�ય રજઆૂત સરકાર�ીના �ંયાન �ેકૂ� યો�ય કાય�વાહ� કરવા આપ સાહબે�ીને
�વ�દત થવા �વનતંી. જો અમાર� માગંણીઓ સતંોષવામા નં�હ આવ તેો ગાધંી �ચ��યા માગ�જઈ�ું.

આપના �વ�ા�.ુ
�જુરાત રા�યના તમામ ઉ�ચ �ાથ�મક �વભાગના �શ�કો.

�બડાણ:-
(૧) ઉપરો�ત રજઆુતની સહમતીની ઉ.�ા.�શ.ની સહ��ુંપ�ર�શ�

નકલ સ�વનય રવાના :-
(૧) માન.�ી ના�ભુાઈ વાનાણી સાહબે, �શ�ણ મ�ંી�ી ( રા.ક.)

�.ુરા. �વ�ણ�મ સકંલુ-૨, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.
(૨) મ.ે સ�ચવ�ી, �શ�ણ �વભાગ, �.ુરા., ૫/૭, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર.
(૩) મ.ે �નયામક�ી, �ા. �શ�ણ, �.ુરા., ૧૨/૧, ડૉ. �.મ.ભવન, ગાધંીનગર.


