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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ,  
ગાાંધીનગર. 

પરરક્ષા કેન્દ્રો ઉપર ચેકીંગ માટેના સ્ક્વોર્ન ુમહકેમ અને મહનેતાણાના દર.  

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા 
હાલ ના  
દરો  

સધુારેલ  
દરો  

મવગત. 

૧. કન્દ્ વીનરરી ૧ રૂ.૧૦૦/- રૂ ૧૫૦/- દૈમનક ધોરણે 
(રજાના રદવસો મસવાય) તથા મનયમ 
મજુબ ભાર્ા- ભથ થા. 

ર. મદદનીિ ૩ રૂ. ૮૦/- રૂ.૧૨૦/- દૈમનક ધોરણે 
(રજાના રદવસો મસવાય) તથા મનયમ 
મજુબ ભાર્ા- ભથ થા. 

મદદનીિ  
(મળૂ પગારના ચકૂવાતો હોય તો ) 

રૂ. ૮૦/- રૂ.૧૨૦/- દૈમનક ભથ ુ  ુરૂા. ૯૦/- ઉચ્ ચક ધોરણે. 

મદદનીિ  
(મનવતૃ્ત કમડચારી હોય તો ) 

રૂ. ૮૦/- રૂ.૧૨૦/- દૈમનક ભથ ુ  ુ ામામાાં ામા રૂા. ૯૦/- 
અને નોકરી દરમ્ યાન મેલ લા પગાર મજુબ 
મળવાપાત્ર દૈમનક ભથ થા બેમાાંથી  વ વ  ુ
હોય તે  

૩. વાહન ખચડ  
- ર્ીઝલથી ચાલતા વાહનો માટે 
રક.મી. દીઠ વ મુાાં વ  ુ(ભાર્ાની 
ગાર્ી માટે) 

- રૂ. ૩/- 
(રક.મી.દીઠ) 

રૂ. ૦૭/-  
(રક.મી.દીઠ) 

અન્દ્ ય ખચડ ચકૂવવામાાં વવિે નરહ. 

૪. -  પેટ્રોલથી ચાલતા વાહન માટે પ્રમત 
રક.મી. દીઠ વ મુાાં વ  ુ(બોર્ડના 
સભ્ યરીા માટે) 

-  પોતાના વાહનનો     
   ઉપયોગ કરે તો  

- રૂ. ૪.૫૦/- 
(રક.મી.દીઠ) 

રૂ. ૦૮/-  
(રક.મી.દીઠ) 

ખરેખર વપરાયેલ રક.મી.ના ચકૂવવામાાં 
વવિે.  
 

અન્દ્ ય ખચડ કોઈ ચકૂવવામાાં વવિે નરહ. 

   નોંધ :૧.કન્દ્ વીનર / મદદનીિને સ્ક થામનક ભથ ુ  ુપરીક્ષણ સ્ક ટાફનેને ચકુવવામાાં વવે મે તે જબચકૂવવામાાં વવિે નરહ. 
 
 

                                                                                          (એમ.વઇ.જોિી.) 
સચચવ, 

ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 
ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, 

ગાાંધીનગર. 
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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ,  
ગાાંધીનગર.  

 

જજલલા મિક્ષણામધકારીરીની કચેરી ખાતે પરીક્ષા દરમ્યાન કાંટ્રોલ રૂમ તથા સ્ક્વોર્ની વ્યવસ્કથા માટેન ુ
મહકેમ અને મહનેતાણાનાદર.  

 

ક્રમ મહકેમ  સાંખ યા હાલ ના દરો સધુારેલ   દરો  મવગત. 
૧. જજલ લા મિક્ષણામધકારીરી 

(કન્દ્ ટ્રોલરૂમ અમધકારી) 
- રૂ. રપ૦૦/- રૂ. 3000/- ઉચ્ ચક 

ર. મિક્ષણ મનરીક્ષક / મદદનીિ મિક્ષણ 
મનરીક્ષક 

૧ રૂ. ૧૦૦/- રૂ. ૧૫૦/- પ્રમત રદન  

૩. રેયાન કારકુન ૧ રૂ પ૦/- રૂ. ૧૦૦/- પ્રમત રદન 

૪. સેવક  ૧ રૂ ૪૦/- રૂ. ૯0/- પ્રમત રદન 

  

 

 

સ્ક્વોર્ની વ્યવસ્કથા માટે (પરીક્ષા સમય પત્રક મજુબ)  
(જજલલા મિક્ષણામધકારીરી મસવાય)    

 

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા 
હાલ ના 
દરો 

સધુારેલ   
દરો 

મવગત. 

૧. મિક્ષણ મનરીક્ષક / મદદનીિ મિક્ષણ 
મનરીક્ષક 
(જજલ લા દીઠ 

૧ રૂ.૧૦૦/- રૂ. ૧૫૦/- 
 
પ્રમતરદન 

ર. રેયાન કારકુન ૧ રૂ. ૫૦/- રૂ. ૧૦૦/- પ્રમતરદન 

૩. સેવક (જજલ લા રદઠ) ૧ રૂ. ૪૦/-  રૂ.૯૦/- પ્રમતરદન 

 
નોંધ : ઉપરોકત કામગીરી માટે સ્ક થામનક ભથ ુ ુાં વપવામાાં વવિે નરહ. 
 
 
             ( એમ.વઇ.જોિી.) 

સચચવ, 
ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 

ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ,  
ગાાંધીનગર 
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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર.  
  એકમત્રકરણ.\રોલચેરકિંગ\સ્કકેમનિંગની કામગીરી માટેના મહકેમ અને મહનેતાણાના દરો 

  પરરણામની કામગીરી પણૂડ થયા બાદ મનયામકરી કે તેના સ્ક ટાફનેના મહનેતાણા મળવાપાત્ર થિે નરહ.ફનેકત 
ઉત્તરવહીા રાખવા માટેનુાં નકકી કરેલ મકાન ભાડુ મળવાપાત્ર થિે.             
 
             ( એમ.વઇ.જોિી.) 

સચચવ, 
ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 

ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, 
ગાાંધીનગર. 

 

ક્રમ મહમેક સાંખ યા હાલ ના દરો  સધુારેલ  દરો  મવગત. 

૧. મનયામકરી ૧ રૂ.રપ૦/- રૂ. ૩૦૦/- દૈમનક ધોરણે 
 

ર. સહમનયામકરી ૧ રૂ.૧૦૦/- રૂ. ૧૫૦/- દૈમનક ધોરણે 
 

૩. વહીવટ મદદનીિ 
(જરૂરીયાત મજુબ) વ મુાાં વ -ુ૬ 

 રૂ. ૭પ/- રૂ. ૧૦૦/- દૈમનક ધોરણે 

૪. રોલ ચેકીંગ 
 રૂ.૧રપ/- 

(વ્ યરકત દીઠ) 
રૂ. ૧૫૦/- 
(વ્ યરકત દીઠ) 

મીનીમમ-૩૦૦૦ 
ઉત્તરવહી (પેર દીઠ) 

પ. રોલ ચેકીંગની કામગીરી માટે 
પટાવાળા 
(૪ પેર દીઠ ૧) 

 રૂ. ૪૦/- રૂ. ૯૦/- દૈમનક ધોરણે 

૬. સફનેાઈ કામદાર ૧ રૂ. ૪૦/- રૂ. ૯૦/- દૈમનક ધોરણે 
 

૭. ઉત્તરવહી ચઢાવવા ઉતારવાની 
મજૂરી ખચડ 
 

 રૂ. ૦૩/- રૂ. ૧૦/- 
થેલા દીઠ (ટ્ર્કમાાંથી   
ઉત્તરવહી ઉતારવા 
ચઢાવવા તથા સાંગણકની 
કામગીરી  પણૂડ થાય તયાાં 
સધુીના   

૮. બોર્ડના અમધકારી /કમડચારી 
સાંગણક કેન્દ્ રમાાં હાજર 
કમડચારી/ગાર્ડ સરહત માટે 
ચા/નાસ્કતા નો ખચડ. 
(બોર્ડના સ્ક થળ પર મનુકુત 
અમધકારી ચા-નાસ્ક તાનો ખચડ કરિે 
અને તેનો રહસાબ રાખિો.) 

 રૂ. રપ/- રૂ. ૪૫/- પ્રત યેક વ્ યરકત દીઠ 
(પ્રમતરદન) 
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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ,  
ગાાંધીનગર. 

કો-ાર્ીનેટર\પરીક્ષક\સમીક્ષ્ના મહનેતાણા ના દરો.  

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા હાલ ના દરો સધુારેલ  દરો મવગત. 
 

૧. કો-ાર્ીનેટર 
(બોર્ડ નકકી કરે તે મવષયમાાં બોર્ડ દ્વારા 
મનમણ ૂાંક વપવામાાં વવિે.  

ર 

રૂ. રરપ/- રૂ. ૪૦૦/- દૈમનક તથા 
સરકારરીના મનયમ 
મજુબ ભાર્ા-ભથ થા 
 

ર. મોર્રેટર 
(મોર્રેટરની કામગીરી સપુ્રત કરેથી) 

- 
રૂ. ર૦૦/- રૂ. ૩૦૦/- દૈમનક તથા સરકારરીના મનયમ 

મજુબ ભાર્ા-ભથ થા 
 

 

 

 ૧. બે કલાક કરતાાં વધારે કલાક 
સધુીના પ્રશ્ નપત્રની ઉત્તરવહી 
તપાસવા માટે. 
(ટાઈપ રાઈટીંગ સરહત) 

ધો.૧૦    
૪.૦૦ 
ધો.૧ર  
સા.પ્ર.     
૪.૦૦ 
મવ.પ્ર.     
પ.૦૦ 

ધો.૧૦    ૬.૦૦ 
ધો.૧ર  
સા.પ્ર.     ૬.૫૦ 
મવ.પ્ર.     ૮.૦૦ 

તથા સરકારરીના મનયમ 
મજુબ ભાર્ા-ભથ થા. 

ર. બે કલાકના પ્રશ્ નપત્રની 
ઉત્તરવહી તપાસવા માટે. 

SSC રૂ. 
૩.૦૦ 
HSC  

રૂ. ૩.૦૦ 
(ઉ.વહી 
દીઠ) 

SSC રૂ. ૫.૦૦ 
HSC રૂ. ૬.૦૦ 
(ઉ.વહી દીઠ) 

તથા સરકારરીના મનયમ 
મજુબ ભાર્ા-ભથ થા. 

૩. બે કલાકથી ામા પ્રશ્ નપત્રની 
ઉત્તરવહી તપાસવા માટે. 

રૂ. ર.૦૦/- 
(ઉ.વહી 
દીઠ) 

રૂ. ૩.૦૦/- 
(ઉ.વહી દીઠ) 

તથા સરકારરીના મનયમ 
મજુબ ભાર્ા-ભથ થા. 

૪. લ તુમ ઉત્તરવહી તપાસવા 
અંગે. 
રપ સધુી પરાંત ુરપ કરતાાં 
ામી ઉત્તરવહીા તપાસવા 
માટે. 

રૂ. 
૧૦૦/- 

રૂ. ૧૫૦/- ખરેખર મળવાપાત્ર કે રૂ. 
૧૫૦/- બે માાંથી  વ વ  ુહોય 
તે. 

 

નોંધ :  મહાનગર પાચલકા (કોપોરેિન) મવસ્ક તારમાાં સ્ક થામનક પરીક્ષકો/સમીક્ષકોને ટી.એ.ર્ી.એ.મળવાપાત્રનથી. તેાને સ્ક થામનક    
        ભથ ુ ુાં ( કન્દ્ વેયન્દ્ સ એલાઉન્દ્ સ) રૂ.૯૦/- દૈમનક ધોરણે મળવાપાત્ર થિે.  
 

   -  મહાનગર પાચલકા ( કોપોરેિન) મસવાયના મવસ્ક તારમાાં જો સ્ક થામનક ભથ ુ ુાં ચકુવવાનુાં થાય તો રૂ. ૭૫/- દૈમનક ધોરણે                          
     મળવાપાત્ર થિે. 
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                         પ્રામિકોના  મહનેતાણાના દર 
 
ક્રમ પ્રામિકોના મહનેતાણાના દર 

 

દર ભાષાાંતર 

અંગે્રજી 

 

રહન્દ્ દી 

૧) પ૦  માકડસના બહમુવકલ પ પ્રિોનુાં પ્રિપત્ર રપ૦૦/- ૧૦૦૦/- ૧૦૦૦/- 

ર) પ૦  માકડસના વણડનાત મક પ્રકારના  
      પ્રિોનુાં પ્રિપત્ર 

૧પ૦૦/-  ૭૦૦/-    ૭૦૦/- 

૩) ૧૦૦  માકડસનુાં બહમુવકલ પ પ્રિોનુાં પ્રિપત્ર પ૦૦૦/- ૨૦૦૦/- ૨૦૦૦/- 

૪) ૩૦/૪૦ માકડસનુાં બહમુવકલ પ પ્રિોનુાં  
         પ્રિપત્ર 

૧પ૦૦/- 
 

૨૦૦૦/- 

૬૦૦/-  ૬૦૦/-  

પ) ૭૦/૬૦ માકડસના વણડનાત મક પ્રકારના 
         પ્રિોનુાં પ્રિપત્ર 

૨૦૦૦/-  ૧૦૦૦/-  ૧૦૦૦/-  

 
પ્રિપત્રોનુાં મોર્રેિનઃ- (સમીક્ષા) 
૧) ૧ ભાષાનુાં પ્રિપત્ર       ૩૦૦૦/- 
ર) પ્રિપત્ર G. H. E / G. E       ૪૦૦૦/- 

 
પરીક્ષા પરુી થયે પ્રિપત્ર પણૂડ થયેથી તજજ્ઞ દ્વારા રીવ્ ુ  ુઅને ગણુ પ્રદાન યોજના માટે 
  રીવ્ ુ  ુ ગણુ પ્રદાન યોજના  
૧) ધોરણ-૧૦  પ૦૦/-       પ૦૦/-  
ર) ધોરણ-૧૨ સામાન્દ્ ય પ્રવાહ  પ૦૦/-       પ૦૦/-  
૩) ધોરણ-૧૨ મવજ્ઞાન પ્રવાહ  ૭૦૦/-      ૧૦૦૦/- 
 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                       ( એમ.વઇ.જોિી.) 
        સચચવ, 

      ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 
      ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, 

      ગાાંધીનગર. 
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   ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ,  
                         ગાાંધીનગર.   

 

          રવાનગી કેન્દ્રો (પાલા કેન્દ્ર) ન ુમહકેમ અને તેના મહનેતાણાના દરો  
 

ક્રમ મહમેક સાંખ યા હાલના દરો સધુારેલ  દરો 
 

મવગત. 
 

૧. મનયામકરી ૧ રૂ.રરપ/- રૂ.૩૦૦/- દૈમનક ધોરણે. 
 

ર. 
બોર્ડ મનુકુત કરે તે 
પ્રમતમનમધ 
 

૧ રૂ. ૧૭પ/- 

રૂ.300\- (વગડ -૧ 
માટે)  
રૂ ૨૨પ (વગડ-ર 
માટે. )  

દૈમનક ધોરણે. 

૩. 
મદદનીિ 
મનયામકરી 

૧ રૂ. ૧રપ/- રૂ. ૧૭પ/- દૈમનક ધોરણે. 

૪. વહીવટી મદદનીિ ૬ રૂ. ૧૦૦/- રૂ. ૧૨પ/- 
ર૪ કલાક માટે જરૂરીયાત મજુબ 
કામગીરી સાંભાળવાની રહિેે.  
(દૈમનક ધોરણે) 

પ. 
સેવક (વગડ-૪ના 
કમડચારી) 

૬ રૂ. પ૦/- રૂ. ૯0/- દૈમનક ધોરણે.  

૬. 
ઉત્તરવહીનો પાલો 
કરનાર અન્દ્ ય સ્ક ટાફને 

જરૂરીયાત 

મજુબ. રૂ. ૧૦૦/- રૂ. ૧પ૦/- 
૩૦૦૦ ઉત્તરવહી દીઠ એક મજુબનુાં 
મહકેમ 
(દૈમનક ધોરણે) 

૭. 
ઉત્તરવહી સાથે 
ગાર્ીમાાં જનાર 
મદદનીિ કમડચારી 

૧ રૂ. ૧૦૦/- રૂ.૧૨પ/- 
દૈમનક ધોરણે તથા મનયમ મજુબ 
ભાર્ા-ભથ થા. 

૮. સફનેાઈ કામદાર ૧ રૂ. ૩પ/- રૂ. ૭પ/- 
પાલા કેન્દ્ ર પર કામગીરી ચાલે 
તેટલા રદવસ માટે. 

૯. 
કેન્દ્ રમાાં કામ કરતાાં 
તમામ કમડચારીના 
ચા-નાસ્ક તાનો ખચડ. 

 

રૂ. ૩૦/- 
(મયાડદામાાં) 

રૂ. ૪પ/- 
(મયાડદામાાં) 

પ્રત યેક વ્ યરકત દીઠ કામગીરીના 
પ્રમતરદન. 
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- કેન્દ્ રમાાં કામ કરતા તમામ કમડચારીના ચા-નાસ્ક તાનો ખચડ કરવાની અને રહસાબી  ખાતાની જવાબદારી              
બોર્ડના સ્ક થળ પરના વગડ-રના અમધકારીરીની રહિેે. 
 

 
 

( એમ.વઇ.જોિી.) 
સચચવ, 

ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 
ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, 

ગાાંધીનગર. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      

૧૦. ઉત્તરવહીના 
પાસડલો  
ચઢાવવા અથવા 
પાસડલો થેલા દીઠ 
મજુરી 

 

રૂ. ૧.પ૦/- 
 

 

 
રૂ. ૧.પ૦/- 

 

 

 
 
 

રૂ. ર.પ૦/- 
 

   રૂ. ૩.પ૦/- 

રૂ. 3/- 
 

 

 
રૂ. ૪/- 

 

 

 
 
 

રૂ. ૪/- 
 

રૂ. ૪/- 

પ્રત યેક પાસડલ દીઠ 
ઉતરાવા માટેનો ખચડ 
તમામ માટે (SSC/HSC) 

મ.મ ુકેન્દ્ રપર રવાનગી 
માટે થેલા દીઠ 
એસ.એસ.સી. માટે 

મ.મ ુકેન્દ્ રપર રવાનગી 
માટે થેલા દીઠ 
એચ.એસ.સી. સામાન્દ્ ય 
પ્રવાહ માટે 

મ.મ ુકેન્દ્ રપર રવાનગી 
માટે થેલા દીઠ 
એચ.એસ.સી. મવજ્ઞાન 
પ્રવાહ માટે 
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     ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ,ગાાંધીનગર 

  ગણુચકાસણીની કામગીરી માટે મહકેમ અને મહનેતાણાના  

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા હાલ ના દરો 
સધુારેલ  
દરો 

મવગત. 

૧. મનયામકરી ૧ રૂ. રપ૦/- રૂ. 300/- દૈમનક ધોરણે.  
ર. મદદનીિ 

- ૧૦ હજાર અરજી દીઠ-ર 
- ૧૦ હજાર થી રપ હાજર અરજી દીઠ  
     વધારાનો-૧ 

 રૂ.૧૦૦/- રૂ.૧૨પ/- દૈમનક ધોરણે.  

૩. વેરીફનેાયર 
ઉત્તરવહીની સાંખ યાને અનલુક્ષીને પરીક્ષા 
મનયામકરી નકકી કરે તે મજુબ મહકેમ રાખવુાં. 

- - - ઉત્તરવહી દીઠ મઘ્ યસ્ક થ 
મલૂ યાાંકન કેન્દ્ ર ઉપર 
ચકૂવવામાાં વવતો દર 
ચકૂવવાનો રહિેે.  

૪. ફનેાઈલીંગ માટેનો બહારનો મદદનીિ સ્ક ટાફને. 
- પ હજારની અરજી સધુી - ૧૦ 
- પ હજાર થી વ  ુઅજી હોય તો બીજા-૬ 

 રૂ.૧રપ/- રૂ.૧પ0/- દૈમનક ધોરણે 
(મવજ્ઞાન પ્રવાહ માટે ખાસ 
જરૂરી મે) 

પ. સેવક 
- પ હજાર અરજી સધુી-ર 
- પ હજાર અરજીથી વ  ુહોય તો બીજા-ર 

 રૂ. ૪૦/- રૂ. ૯0/- દૈમનક ધોરણે. 

૬. સફનેાઈ કામદાર ૧ રૂ. ૪૦/- રૂ. ૭પ/- દૈમનક ધોરણે. 
૭. પાણી પાનાર કમડચારી ૧ રૂ. ૪૦/- રૂ. ૭પ/- દૈમનક ધોરણે. 
૮. ચોકીદાર ર૪ કલાકના સમય માટે-ર 

(૧ર કલાક પ્રમાણે) 

 રૂ. ૬૦/- રૂ. ૧૦૦/- પ્રત યેક ૧ર કલાક માટે. 

૯. ચા-નાસ્ક તાનો ખચડ (ઉપરોકત મહકેમમાાં રોકાયેલ 
દરેક સ્ક ટાફને દીઠ) 

 રૂ. રપ/- રૂ. ૪પ/- વ્ યરકત દીઠ પ્રમતરદન. 

નોંધ :ગણુ ચકાસણી ઝર્પથી થાય તે માટે કેટલાક સાંજોગોમાાં સવારે ૭-૩૦ થી સાાંજના ૬-૦૦ સધુી  કામગીરી 
      ચાલ ુરાખવામાાં વવે મે. તેવા સાંજોગોમાાં માન.અઘ્ યક્ષરીના વદેિ લઈને કામગીરીમાાં રોકવામાાં 
      વવનાર સ્ક ટાફનેનો જમવાનો ખચડ ગ્રાહય રાખી િકાિે. 
    - ગણુ ચકાસણી અવલોકન સમય દરમ્ યાન પરીક્ષણ/વેરીરફનેકેિનમાાં થયેલ ભલુ બાબતે પરીક્ષક/ વેરફનેાયરની 
      જવાબદારી રહિેે. ૧ ગણુની ભલુ દીઠ રૂ. રપ/- મજુબની વસલુાત બોર્ડ દ્વારા કરવામાાં વવિે. 
    -પરીક્ષાની કામગીરી સાથે સાંકળાયેલા કમડચારીા / અમધકારીાને ખાસ પરુસ્ક કાર બોર્ડના અઘ્ યક્ષરી                                                               
      નકકી કરે તે ચકૂવવામાાં વવિે. 

                                                      ( એમ.વઇ.જોિી.) 
સચચવ, 

ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 
ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, 

ગાાંધીનગર. 
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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર 

 

બોર્ડ ખાતે મવજ્ઞાનપ્રવાહની ઉત્તરવહીની અવલોકનની કામગીરી માટેન ુમહકેમ 
અને મહનેતાણાના દર  

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા 
પ્રમતરદન 
પરુસ્ક કાર 

પ્રમતરદન 
પરુસ્ક કાર(સધુારેલ) 

મવગત. 

૧. અવલોકન રૂમના કો.ાર્ીનેટર 
(વગડ-૧ના અમધકારી) 

જરૂરીયાત 
મજુબ 

રૂ. પ૦૦/- રૂ. ૧૦૦૦/- દૈમનક ધોરણે  
(અવલોકન રૂમની 
સાંખ યાને ઘ્ યાનમાાં 
લઈને) 

ર. મવષય મનષ ણાાંત 
(મવષય દીઠ / રૂમ દીઠ) 

જરૂરીયાત 
મજુબ 

રૂ. ૩૦૦/- રૂ. પ00/- દૈમનક ધોરણે  
(અવલોકન રૂમની 
સાંખ યાને ઘ્ યાનમાાં 
લઈને) 

૩. બોર્ડના વગડ-રના અમધકારી જરૂરીયાત 
મજુબ 

રૂ. ૪૦૦/- રૂ.  ૪00/- દૈમનક ધોરણે 

૪. સપુરવાઈઝર ( પ મવદ્યાથી દીઠ-૧) 
(વચાયડ/મિક્ષક/મનવતૃ્ત મિક્ષક) 

- રૂ. ૧પ૦/-  રૂ.  ૩00/-  દૈમનક ધોરણે 

પ. બોર્ડના વગડ-૩ના કમડચારી 
(મદદનીિ) 

જરૂરીયાત 
મજુબ 

રૂ. ૩૦૦/- રૂ.  ૩00/- દૈમનક ધોરણે 

૬. બોર્ડના વગડ-૪ના કમડચારી  રૂ. ૧પ૦/- રૂ.  ૧પ૦/- દૈમનક ધોરણે 
 

 
નોંધ : બોર્ડ મસવાયના કમડચારી રોકવામાાં વવેલ હોય તો સરકારરીના મનયમોનસુાર ભાર્ા-ભથ થા પાત્ર  
        રહિેે.  
 

 
( એમ.વઇ.જોિી.) 

સચચવ, 
ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 

ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ,  
ગાાંધીનગર. 
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 મધ્યસ્કથ મલુયાાંકન સ્કથળ ઉપર ન ુમહકેમ અને મહનેતાણા દર 

નોંધ :- મોર્રેટર દીઠ-૧ વેરીફનેાયરની મનમણ ૂાંક કરવાની રહિેે. વેરીફનેાયરે પરીક્ષણ થયેલ ઉત્તરવહીાના સરવાળાા ચેક કરવા 
અને કોઈ પ્રશ્ ન / પેટા પ્રશ્ ન તપાસવાનો રહી ગયો નથી તેની ખરાઈ કરવાની રહિેે. વેરીફનેાયરની મનમણ ૂાંક   વ તે મલૂ યાાંકનકારના 
ગપૃ પૈકીના મલૂ યાાંકનકારથી કરવાની રહિેે તથા તેમાાં રોટેિન પઘ્ ધમતથી રો વ રોજ વેરીફનેાયર બદલવાના રહિેે અને તે માટે 
તેાના ઉત્તરવહી તપાસવા ઉપરાાંતનુાં દૈમનક મહનેતાણુાં રૂ. ૭૦/- ચકુવવાના રહિેે.  

                                                                                   ( એમ.વઇ.જોિી.) 
                           સચચવ, 

                      ગજુરાત માઘ્ યમમક અને ઉચ્ ચતર, 
                     માઘ્ યમમક મિક્ષણબોર્ડ , 

 

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા હાલ ના દરો  
સધુારેલ  
દરો  

મવગત 

૧. મઘ્ યસ્ક થ મલુ યાાંકન મનયામકરી ૦૧ રૂ. રરપ/- રૂ. ૫00/- દૈમનક(૧રદવસવગળ/ પામળ) 
(ામામાાં ામા રૂ. રપ૦૦/-) 

ર સહ મનયામકરી ૦૧ રૂ. ૧પ૦/- રૂ. 300/- દૈમનક (૧ રદવસ વગળ/ 
પામળ) 
 

૩. વહીવટી મદદનીિ  
(રપ પરીક્ષક દીઠ-૧) 

-- રૂ. ૧૦૦ /- રૂ. ર00/- દૈમનક (૧ રદવસ વગળ/પામળ) 

૪. પટાવાળા (રપ પરીક્ષક દીઠ-૧) -- રૂ. પ૦/- રૂ. ૯0/- દૈમનક (૧ રદવસ વગળ/ પામળ) 
પ. પાણીની વ્ યવસ્ક થા માટે સાંગ્રહ કરનાર ૦૧ રૂ. પ૦/- રૂ. ૯0/- દૈમનક (૧ રદવસ વગળ/ પામળ) 
૬. પાણી પાનાર કમડચારી  

(રપ પરીક્ષક દીઠ-૧) 

-- રૂ. પ૦/- રૂ. ૯0/- દૈમનક (૧ રદવસ વગળ/ પામળ) 

૭. સફનેાઈ કામદાર ૦૧ રૂ. ૪૦/- રૂ. ૯0/- દૈમનક (૧ રદવસ વગળ/ પામળ) 
૮. તમામ પ્રકારનો રહસાબ રાખનાર  

(રહસાબનીિ) 

-- રૂ. ૭૦૦/- રૂ. ૧0૦૦/- સાંપણૂડ પરીક્ષણની કામગીરીના 
(ઉચ્ ચક) 

૯. મઘ્ યસ્ક થ મલૂ યાાંકન સ્ક થળે વવતી 
ઉત્તરવહી ઉતારવા-રવાના કરવા માટે 
મજૂરી પેટે થેલા દીઠ રૂા.૧/- પ્રમાણે 
બાંને કામગીરી પેટે રૂા.ર/- કુલ 
વકારવાનુાં રહિેે.  

--  

રૂ. ૩/- 
 

રૂ. ૬/- 
ઉતારવા અને ચઢાવવા માટેનો 
સાું કુત ચાર્જ ચકૂવવાનો રહિેે 
(પ્રત યેક થેલા દીઠ) 

૧૦. પરચરુણ ખચડ (કેન્દ્ ર દીઠ) -- રૂ .પ૦૦૦/- 
ની મયાડદામાાં 

રૂ. ૫૦૦૦/- 
+ રૂ.૧00/-  
પ્રતયેક 
પરીક્ષક 
દીઠ   

વકમસ્ક મક સાંજોગોમાાં વ  ુથનાર ખચડ 
માટે બોર્ડની લેચખત માંજુરી 
મેળવવાની રહિેે. 
( પ્રતયેક પરીક્ષક દીઠ  વધારાના 
૧00 રૂ. કાયમી વ્યવસ્કથા ઉભી કરવા 
માટે. દા. ત. ગાદી, ખરુિી, તથા 
પાણી વગેરે. પરીક્ષકોને સારી બેઠક 
વ્યવસ્કથા મળી રહ ેતે હતેથુી સગવર્ 
ઉભી કરવાની રહિેે. )   
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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર. 
ઝોનલ કચેરી ન ુમહકેમ અને મહનેતાણાના દર. 

                                                                             
                                                                               ( એમ.વઇ.જોિી.) 

                 સચચવ, 
ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 

ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, 
               ગાાંધીનગર. 

 

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા હાલ ના દરો 
સધુારેલ  
દરો 

મવગત 

૧ ઝોનલ અમધકારીરી ૧ રૂ.ર૦૦/- રૂ.પ૦૦/- સ્ક ટેિનરી મય યાના તથા પરીક્ષા પણૂડ 
થયા બાદ એક રદવસ પામળ  

૨ મદદનીિ ઝોનલઅમધકારીરી ૩ રૂ.૧૦૦/-  રૂ.૨૦૦/-  સ્ક ટેિનરી મય યાના એક રદવસ 
અગાઉ તથા પરીક્ષા પણૂડ થયા બાદ 
એક રદવસ પામળ 
 

૩ વહીવટી મદદનીિ ૪ રૂ. ૮૦/- રૂ. ૧૨૦/- સ્ક ટેિનરી મય યાના રદવસ તથા 
પરીક્ષા પણૂડ થયા બાદ એક રદવસ 
પામળ 

૪ વગડ-૪ કમડચારી  
(૧ થી ૧૦ કેન્દ્ ર માટે) 

૬ રૂ. ૪પ/- રૂ.૧૦૦/- ઉપર મજુબ 
 

 

 

૫ 

 
પ્રશ્ નપત્ર કેન્દ્ ર / સ્ક થળ ઉપર 
મોકલવાના સરકારી પ્રમતમનમધ 
(કેન્દ્ રના ચબલ ર્ીંગ દીઠ-૧) 

૧ રૂ.૭૦/- રૂ.૧૦૦/- ફનેકત પરીક્ષાના રદવસો દરમ્ યાન 
ઉપરાાંત સરકારના મનયમ મજુબ 
પગાર વધારરત દૈમનક ભથ ુ ુાં. 

 રૂ. ૭૦/- રૂ.૧૦0/-  ફને્ત પરરક્ષાના રદવસો દરમમયાન. 
તથા કોપોરેિન મવસ્કતારમાાં દૈમનક 
ભથ ુ ુાં મળવાપાત્ર ન હોય તો અને 
ફનેરજ બજાવી હોય તે માટે દૈમનક 
રુ.૯૦ ભથુ.ુ   

૬ રીઝવડ પ્રમતમનમધ /રીઝવડ સરકારી 
પ્રમતમનમધ  
- ૧પ ચબલ ર્ીંગ સધુી... 
- ૧પ ચબલ ર્ીંગ કરતા વધારે હોય તો. 

 

 

 

૧ 

૧ 

 

 
રૂ. ૭૦/- 
રૂ. ૭૦/- 

 

 

 

રૂ. ૧૦૦/- 
રૂ. ૧૦૦/- 

 
ફનેકત પરીક્ષાના રદવસો દરમ્ યાન 
ઉપરાાંત બહાર જવાન ુથાય તો 
સરકારરીના મનયમ મજુબ પગાર 

વધારરત દૈમનક ભથ ુ ુાં. 
૮ ઝોન દીઠ સ્ક ટેિનરી / કન્દ્ ટીજન્દ્ સી  

ખચડ 

-- રૂ. પ૦૦૦/- રૂ. પ૦૦૦/- ની મયાડદામાાં કરી િકાિે. 
(તટેુ નહી તેવી વસ્ક તાુ બોર્ડ 
કચેરીમાાં જમાાં કરવાની રહિેે.)  

૯ સ્ક ટેિનરી કારકુન (ઝોન દીઠ-૧) -- રૂ. પ૦/- રૂ. ૧00/- ફનેકત પરીક્ષાના રદવસો પરૂતાજ.  
૧૦ સ્ક ટેિનરી પટાવાળા 

(ઝોન દીફને-૧) 

-- રૂ. ૪૦/- રૂ. ૯0/- ફનેકત પરીક્ષાના રદવસો પરૂતાજ. 
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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ,  
ગાાંધીનગર. 

 

પરિક્ષા કેન્દ્રો ઉપિ ન ુમહકેમ અને મહેંતાણાના દિો.(સ્ ચળ  ંચાાકક / બિલ્ડ ં શગ 
કક્ષાએ) 

 

ક્રમ મહકેમ સાંખ યા 
હાલ ના 
દરો 

સધુારેલ  
દરો 

મવગત 

૧ સ્ક થળ સાંચાલકરી / ચબલ ર્ીંગ 
કન્દ્ ર્કટર 

1 રૂ. ૧ર૦/- રૂ. ૨0૦/- પ્રત યેક સેિનના (ચબલ ર્ીંગ દીઠ) 

ર વહીવટી મદદનીિ  
 

1 રૂ. ૪૦/- રૂ .૭૫/- પ્રત યેક સેિનના (ચબલ ર્ીંગ દીઠ) 
પાાંચ કરતા ામા બ્ લોક હોય તો નાંબરીંગ  
કલાકડની કામગીરી પણ કરવાની રહિેે.  

૩ ખાંર્ મનરીક્ષક 
(બ્ લોકની સાંખ યા મજુબ)  

1 રૂ. ૪૦/- રૂ. ૭૫/- પ્રત યેક સેિનના (ચબલ ર્ીંગ દીઠ) 

૪ નાંબરીંગ કલાકડ 
(પાાંચ કરતા વધારે બ્ લોક 
હોય તો) 

1 રૂ .૪૦/- રૂ .૭૫/- પ્રત યેક સેિનના (ચબલ ર્ીંગ દીઠ) 

૫ રીલીવર મનરીક્ષક 
-- રૂ.૪૦/- રૂ. ૭૫/- ૧૦ મનરીક્ષકે એક, વ મુાાં વ  ુ૩ રીલીવર 

મનમી િકિે. 
૬ વગડ-૪ના કમડચારી  રૂ. ૩૦/- રૂ .૭૫/- -: સેિન દીઠ :- 

૦૧ થી ૦૬ બ્ લોક સધુી -ર પટાવાળા 
૦૭ થી ૧ર બ્ લોક સધુી -૩ પટાવાળા 
૧૩ થી ૧૬ બ્ લોક સધુી -૪ પટાવાળા 
૧૭ થી ર૦ બ્ લોક સધુી -પ પટાવાળા 
ર૧ થી ર૪ બ્ લોક સધુી -૬ પટાવાળા 
રપ થી ર૮ બ્ લોક સધુી -૭ પટાવાળા 
ર૯ થી ૩પ બ્ લોક સધુી -૮ પટાવાળા 
૩૬ થી ૪૦ બ્ લોક સધુી -૯ પટાવાળા 
૪૧ થી વધારે બ્ લોક સધુી-૧૦ પટાવાળા 
(વ મુાાં વ  ુ૧૦ પટાવાળા) 

૭ સ્ક વીપર 
1 રૂ. રપ/- રૂ. ૭૫/- સેિન દીઠ 

 

૮ ઠાંર્ા પાણીની વ્યવસ્કથા -- રૂ. ર/- 
૧ રકલો 
બરફનેના 

૧0 બ્લોકે 
૧પ00રૂ. 
૨0 બ્લોકે 
3000રૂ.  
૨૫ બ્લોકે 
૪પ00રૂ 

.  

૯ સ્ક ટેિનરી -- ૦૦.ર૦ ૦૦.ર૦ નોંધાયેલ પરીક્ષાથી દીઠ 
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નોંધ :- પાાંચ કરતાાં ામા બ્ લોક હોય તો નાંબરીંગ કલાકડની મનમણ ૂાંક કરવી નહી.  
 

 
 

( એમ.વઇ.જોિી.) 
સચચવ, 

ગજુરાત માઘ્ યમમક અને 
ઉચ્ ચતર માઘ્ યમમક મિક્ષણ          

બોર્ડ,ગાાંધીનગર. 

૧૦ ફનેમનિચર કોઈ રકસ્ક સામાાં વધારાના ફનેમનિચરની વ્યવસ્કથા કરવાની થાય તો તેવા સાંજોગોમાાં  
જજલ લા મિક્ષણામધકારીરી મારફનેતે બોર્ડના અધ્યક્ષરીની પવૂડ પરવાનગી મેળવવાની 
રહિેે.  
તયારબાદ ભલામણ સહીત થયેલ વાસ્કતમવક ખચડની દરખાસ્કત જજલ લા 
મિક્ષણામધકારીરી મારફનેતે 
 બોર્ડને મોકલે તેવા સાંજોગોમાાંખચડ માન્દ્ય ગણી બોર્ડ દ્વારા ચકૂવવામાાં વવિે.   



 
 - 14 - 

  

 

 
 
 


	Ranjan0001.pdf
	MAHENTANA DAR-2012 AHS_TBIL_Gujarati_Shruti (2).pdf

