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GUJARAT BILL NO.  14   OF 2021. 

 

THE GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY 
EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2021. 

 

A BILL 
 

further to amend the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Act, 1972. 
 

સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં : ૧૪ . 
 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ (�ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૧. 

 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ વ� ુ�ધુારવા બાબત 
િવધેયક.  

 

આથી, ભારતના ગણરા�યના બો�ેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે છેઃ- 

 

૧. (૧) આ અિધિનયમ �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ (�ધુારા) 

અિધિનયમ, ૨૦૨૧ કહ�વાશે. 

(૨) તે, રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી, ન�� કર� તેવી તાર�ખે અમલમા ંઆવશે. 

૨. �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ (�નો આમા ંહવે 

પછ�, “�ખુ્ય અિધિનયમ” તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)-મા,ં કલમ ૨-મા,ં ખડં ન-મા,ં “�જુરાત 

રા�યના િશક્ષણ િનયામક� અથવા આ માટ� તેણે અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�એ” એ શબ્દોને બદલે, 

“�જુરાત સરકારના િશક્ષણ િવભાગ અથવા કોઇ અન્ય િવભાગ અથવા યથાપ્રસગં, આ અથ� 

આવા િવભાગ દ્વારા અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�એ” એ શબ્દો �કૂવા. 

 

 

�ૂંક� સજં્ઞા 
અને આરંભ. 

સન 
૧૯૭૩ના 
�જુરાતના 
૧૮મા 
અિધિનયમ-
ની કલમ ૨-
નો �ધુારો. 

સન 
૧૯૭૩નો 
�જુરાતનો 
૧૮મો. 
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૩. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૩૬મા,ં પેટા-કલમ (૫)મા,ં “�ટ્રબ્�નુલ” એ શબ્દોને બદલે,  
“�જુરાત શૈક્ષ�ણક સસં્થા સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમ, ૨૦૦૬ની કલમ ૩ હ�ઠળ રચાયેલી �જુરાત 

શૈક્ષ�ણક સસં્થા સેવા �ટ્રબ્�નુલ” એ શબ્દો, �કડા અને અક્ષર �કૂવા.  

 

 

 

૪. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૪૦-ક-ને બદલે, નીચેની કલમ �કૂવી:-  

 

  “૪૦ક. આ અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં કલમ ૩૪ની પેટા-કલમ 

  (૧), કલમ ૩૬ની પેટા-કલમ (૧)નો ખડં (ખ) અને પેટા-કલમો (૨), (૩), (૪) 

  અને (૫), ધમર્ અથવા ભાષા ઉપર આધા�રત લ�મુતીએ સ્થાપેલી અને તેના 

  વહ�વટ હ�ઠળની કોઇ શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓને લા� ુપડશે ન�હ.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સન 
૧૯૭૩ના 
�જુરાતના 
૧૮મા 
અિધિનયમ
ની કલમ 
૩૬નો 
�ધુારો. 

સન 
૨૦૧૩નો 
�જુરાતનો 
૨૦મો. 

અપવાદ.  

સન 
૧૯૭૩ના 
�જુરાતના 
૧૮મા 
અિધિનયમ
ની કલમ 
૪૦ક-
બદલવા  
બાબત.  
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ઉદે્દશો અને કારણો 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ (સન ૧૯૭૩ના 

�જુરાતના ૧૮મા) ની જોગવાઇઓ �જુબ, �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ 

બોડર્ની રચના કરવામા ંઆવી છે �થી કર�ને રાજયમા ં માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

િશક્ષણ�ુ ં િનયમન કર� શકાય. બોડર્, માધ્યિમક શાળા (એટલે ક� ૧૦�ુ ંધોરણ) અને ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળા (એટલે ક� ૧૨-�ુ ંધોરણ) બ�ે માટ� પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષા�ુ ંસચંાલન કર� છે. બોડર્, 

શાળાઓ�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન કર� છે અને રા�યમા ંનવી શાળા ખોલવા માટ� પરવાનગી પણ આપે છે. 

વ�મુા,ં બોડર્, સદર�ુ અિધિનયમની કલમ ૧૭ અને ૧૮મા ંવણર્વેલી સ�ા વાપર� છે અને ફરજો 

બ�વે છે. 

સદર�ુ અિધિનયમની કલમ ૨-ના ખડં (ન), “માન્ય શાળા”ની વ્યાખ્યા માટ�ની જોગવાઈ 

કર� છે એટલે ક� અન્યો સાથે �જુરાત રા�યના િશક્ષણ િનયામક� માન્ય કર�લી માધ્યિમક શાળા 

અથવા ઉ�ર �િુનયાદ� શાળા. હાલમા,ં રા�યમા ંિશક્ષણ િવભાગ તેમજ અન્ય િવભાગો �વા ક� 

સામા�જક ન્યાય અને અિધકા�રતા િવભાગ, આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ, સમગ્ર િશક્ષણ અ�ભયાન 

દ્વારા પણ નવી શાળાઓ ખોલવામા ંઆવી છે. તેથી, સદર�ુ ખડં (ન)મા ંયોગ્ય �ધુારો કરવા ધા�ુ� 

છે.  િવધેયકની કલમ ૨, આ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

�જુરાત રા�ય િવધાનમડંળે, શૈક્ષ�ણક �ટ્રબ્�નુલને લગતા તમામ કાયદામા ંએક�પતા 

લાવવા માટ� અને રા�યમા ંશૈક્ષ�ણક સસં્થાઓના શૈક્ષ�ણક અને �બન-શૈક્ષ�ણક સ્ટાફના સભ્યોની 

સેવાની શરતોને લગતા િવવાદો પર િનણર્ય કરવાના હ�� ુમાટ�, �ટ્રબ્�નુલ એટલે ક� �જુરાત 

શૈક્ષ�ણક સસં્થા સેવા �ટ્રબ્�નુલની રચના કરવા માટ�ની જોગવાઇ કરવા �જુરાત શૈક્ષ�ણક સસં્થા 

સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમ, ૨૦૦૬ (સન ૨૦૧૩નો �જુરાતનો ૨૦મો) અિધિનયિમત કય� છે. 

સન ૧૯૭૩ના સદર�ુ અિધિનયમની િવદ્યમાન કલમ ૩૬, ર�જસ્ટર થયેલી ખાનગી માધ્યિમક 

શાળા અથવા ર�જસ્ટર થયેલી ખાનગી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાની અ�કુ વ્ય�ક્તઓની બરતરફ�, 

પદચ્�િુત અને પાયર� ઉતાર માટ�ની કાયર્ર�િતની જોગવાઇ કર� છે અને સદર�ુ કલમ ૩૬ની પેટા-

કલમ (૫) હ�ઠળ અિધ�ૃત અિધકાર�ના �ુકમ સામે હ�ઠળ નારાજ થયેલી કોઇ વ્ય�ક્ત દ્વારા, 

�ટ્રબ્�નુલને અપીલ કરવાની પણ જોગવાઇ કર� છે. હવે, સન ૨૦૧૩ના સદર�ુ અિધિનયમની 

કલમ ૩ હ�ઠળ �જુરાત શૈક્ષ�ણક સસં્થા સેવા �ટ્રબ્�નુલની રચના અગાઉથી કર�લી છે, તેથી, સન 
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૧૯૭૩ના સદર�ુ અિધિનયમની કલમ ૩૬ની પેટા-કલમ (૫)મા ંયોગ્ય �ધુારો કરવા�ુ ંજ�ર� 

જણા�ુ ંછે. િવધેયકની કલમ ૩, આ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે.  

સવ�ચ્ચ ન્યાયાલયે, ટ�.એમ.એ. પાઇ ફાઉન્ડ�શન અને અન્ય િવ�ુદ્ધ કણાર્ટક રા�ય અને 

અન્ય ૨૦૦૨ (૮) એસસીસી ૪૮૧-ની બાબતમા ંઠરાવ્�ુ ં છે ક� �યા ં�ધુી લ�મુતી સસં્થાઓને 

સબંિંધત છે ત્યા ં�ધુી, શૈક્ષ�ણક ધોરણને કોઈ ર�તે ઘટાડ� શકાય ન�હ. �યા ંરા�ય દ્વારા સહાય 

�રૂ� પાડવામા ંઆવે છે તેવી લ�મુતી શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓના શૈક્ષ�ણક અને અન્ય સ્ટાફ માટ�ની 

સેવાની શરતો�ુ ં િનયમન કરવાના િવિનયમો, સ્ટાફ ઉપરના સચંાલક મડંળના સ�ંણૂર્ વહ�વટ� 

િનયતં્રણમા ં દખલ કયાર્ િવના ઘડ� શકાય છે. તદ�સુાર, સદર�ુ અિધિનયમની કલમ ૪૦-ક 

બદલવા ધા�ુર્ છે.  િવધેયકની કલમ ૪, આ માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. 

આ િવધેયક, ઉપ�ુર્ક્ત ઉદે્દશો િસદ્ધ કરવા માટ� સદર�ુ અિધિનયમ �ધુારવા ધાર� 

છે.                                                              

            �પેૂન્દ્રિસ�હ �ડુાસમા, 

 

 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

  આ િવધેયકમા,ં નીચેની બાબતોના સબંધંમા ંધારાક�ય સ�ાની સ�પણીનો સમાવેશ 

થાય છે:-  

કલમ ૧.- આ  કલમની પેટા-કલમ(૨)થી, રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, 

 અિધિનયમ � તાર�ખે અમલમા ંઆવશે, તે તાર�ખ ન�� કરવાની સ�ા મળે છે. 

ઉપ�ુર્ક્ત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે. 

 

તાર�ખ : ૨૩મી માચર્, ૨૦૨૧.                                         �પેૂન્દ્રિસ�હ �ડુાસમા. 
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�રુવણી 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ (સન ૧૯૭૩ના 

�જુરાતના ૧૮-મા)માથંી ઉતારા. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

૨. આ અિધિનયમમા,ં સદર�ુ સદંભર્થી અન્યથા અપે�ક્ષત ન હોય, તો- 

(ક) થી (ધ)  XXX          XXX   XXX  

(ન) ‘‘માન્ ય શાળા'' એટલે �જુરાત રાજ્ યના િશક્ષણ િનયામક� અથવા આ માટ� તેણે અિધ�ૃત 

કર�લા અિધકાર�એ માન્ ય કર�લી કોઈ માધ્ યિમક શાળા અથવા ઉ�ર �િુનયાદ� શાળા અથવા 

કોઈપણ �િુનવિસ�ટ�એ ર�જસ્ ટર કર�લ હાઈસ્�લૂ; 

(પ) થી (કક)  XXX          XXX   XXX  

૩૪. (૧) ર�જસ્ ટર થયેલી કોઇ ખાનગી માધ્ યિમક શાળાના અને ર�જસ્ ટર થયેલી કોઇ 

ખાનગી ઉચ્ ચતર માધ્ યિમક શાળાના શૈક્ષ�ણક સ્ ટાફની જગાઓમાથંી પદંર ટકા �ટલી જગાઓ 

અ��ુ�ૂચત �િતઓ અને અ��ુ�ૂચત આ�દ�િતઓની વ્ ય�કતઓમાથંી ભરવાની રહ�શે: 

પરં� ુઆવી કોઇ જગા ભરવા માટ� અ��ુ�ૂચત �િત અને અ��ુ�ૂચત આ�દ�િતની કોઇ 

વ્ ય�કત મળતી ન હોય, ત્ યાર� તે જગા આ અિધિનયમમા ંઅન્ યથા જોગવાઇ કર� હોય તે ર�તે 

ભરવી જોઇશે. 

સ્ પષ્ ટ�કરણ - આ પેટા-કલમમા,ં- 

(ક) “અ��ુ�ૂચત �િતઓ” એટલે ભારતના સિંવધાનની કલમ ૩૪૧ હ�ઠળ �જુરાત રાજ્ યના 

સબંધંમા ંઅ��ુ�ૂચત �િતઓ તર�ક� ગણાતી હોય, તે જ્ઞાિતઓ, �િતઓ ક� આ�દ�િતઓ અથવા 

આવી જ્ઞાિતઓ, �િતઓ અથવા આ�દ�િતઓના ભાગો અથવા તેમની �દરના �ૂથો. 

(ખ) “અ��ુ�ૂચત આ�દ�િતઓ” એટલે ભારતના સિંવધાનની કલમ ૩૪૨ હ�ઠળ �જુરાત 

રાજ્ યના સબંધંમા ં અ��ુ�ૂચત આ�દ�િતઓ તર�ક� ગણાતી હોય તેવી આ�દ�િતઓ અથવા 

આ�દ�િત કોમો અથવા એવી આ�દ�િતઓ અથવા આ�દ�િત કોમોના ભાગો અથવા તેમની 

�દરના �ૂથો. 

વ્યાખ્યા. 

ર�જસ્ ટર થયેલી 
ખાનગી 
માધ્ યિમક 
શાળામા ંઅથવા 
ર�જસ્ ટર થયેલી 
ખાનગી 
ઉચ્ ચતર 
માધ્ યિમક 
શાળામા ં
નીમેલી 
વ્ ય�કતઓની 
ભરતી અને 
તેમની 
નોકર�ની 
શરતો. 
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(૨)    XXX          XXX   XXX 

૩૬.(૧) ર�જસ્ ટર થયેલી ખાનગી માધ્ યિમક શાળાના હ�ડ-માસ્ટર, િશક્ષક અથવા �બન-

શૈક્ષ�ણક સ્ ટાફના સભ્ ય તર�ક� િનમાયેલી કોઈપણ વ્ ય�કતને- 

(ક) XXX          XXX   XXX 

(ખ) બોડ� આ માટ� અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�એ તેના સબંધંમા ંલેવા ધાર�લા પગલાનંી લે�ખત 

બહાલી આપી ન હોય ત્ યા ં�ધુી 

વ્યવસ્થાપકથી બરતરફ અથવા પદચ્ �તુ કર� શકાશે ન�હ અથવા નીચેની પાયર�મા ં

ઉતાર� શકાશે ન�હ અથવા વ્યવસ્થાપક દ્વારા તેની સેવા અન્ યથા સમાપ્ત કર� શકાશે ન�હઃ 

પરં� ુઆ પેટા-કલમમાનંો કોઈપણ મજ�રૂ �ને હગંામી �દુત માટ� નીમવામા ંઆવે તેવી 

કોઈ વ્ યિક્ તને લા� ુપડશે ન�હ. 

(૨) પેટા-કલમ (૧)ના ખડં (ખ)મા ંઉલ્લેખેલા અિધકાર�એ, સદર�ુ ખડં (ખ) હ�ઠળની દરખાસ્ ત 

તેને મળ્ યાની તાર�ખથી િપસ્ તાલીસ �દવસની �દુતની �દર પોતાનો િનણર્ય જણાવવો જોઈશે 

અને એવી �દુતની �દર સદર�ુ અિધકાર� વ્યવસ્થાપકને એવા િનણર્યની �ણ ન કર�, તો સદર�ુ 

ખડં (ખ) હ�ઠળ લેવા ધાર��ુ ંપગ�ુ,ં સદર�ુ અિધકાર�એ મ�ૂંર ક�ુ� છે એમ ગણાશે. 

(૩) ર�જસ્ ટર થયેલી ખાનગી માધ્ યિમક શાળાના અથવા ર�જસ્ટર થયેલી ઉચ્ચતર માધ્યિમક 

શાળાના હ�ડ-માસ્ટર, િશક્ષક અથવા �બન-શૈક્ષ�ણક સ્ ટાફના સભ્ યની સામે કરવા ધાર�લી કોઈ 

તપાસ અિન�ણ�ત હોય ત્ યા ં�ધુી, શાળાના વ્યવસ્થાપક તેને ફરજમાથંી મો�ૂફ રાખે, ત્ યાર� એવી 

ફરજ મો�ફૂ�ની હક�કત અને તે માટ�ના કારણો બોડ� આ માટ� અિધ�ૃત કર�લા અિધકાર�ને 

વ્યવસ્થાપક� તરત જણાવવા ંજોઈશે અને એવા અિધકાર�ને આ �ગેની �ણ કરવામા ંઆવે તે 

તાર�ખથી િપસ્ તાલીસ �દવસની �દુતની �દર એવા અિધકાર�એ આવી ફરજ મો�ફૂ�ને બહાલી 

આપવાની રહ�શે અને સદર�ુ અિધકાર� એવી બહાલી સદર�ુ �દુતની �દર વ્યવસ્થાપકને જણાવે 

ન�હ, તો સબંિંધત ફરજ મો�ફૂ�, એવી �દુત �રૂ� થયે, અમલમા ંચા� ુરહ�તી બધં થશે. 

(૪) ર�જસ્ ટર થયેલી ખાનગી માધ્ યિમક શાળાના અથવા ર�જસ્ટર થયેલી ખાનગી ઉચ્ચતર 

માધ્યિમક શાળાના હ�ડ-માસ્ટર, િશક્ષક અથવા �બન-શૈક્ષ�ણક સ્ ટાફના સભ્ ય પોતા�ુ ં રા�ના�ુ ં

અ�કુ 
વ્ ય�ક�તઓની 
બરતરફ�, 
પદચ્ �િુત 
અને પાયર� 
ઉતાર. 
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આપવા માગેં, તો તેણે �તે પોતા�ુ ંરા�ના�ુ ંસબંિંધત �જલ્લા િશક્ષણ અિધકાર�ને આપ�ુ ંજોઈશે 

અને રા�ના�ુ ંએવી ર�તે આપવામા ંઆવ્ �ુ ંહોય અને એવા અિધકાર�એ યોગ્ ય ર�તે શેરો કર�ને 

તેને મોકલાવ્ �ુ ંહોય તે િસવાય વ્યવસ્થાપક� રા�ના�ુ ંસ્ વીકાર�ુ ંન�હ. આ પેટા-કલમ�ુ ંઉલ્લઘંન 

કર�ને આપવામા ં આવે�ુ ંઆ�ુ ંકોઈ રા�ના�ુ ંસ્ વીકારવામા ંઆવે, તો તે અસરકારક થશે ન�હ. 

(૫) પેટા-કલમ (૧)ના  ખડં (ખ) હ�ઠળ અિધ�ૃત અિધકાર�એ કર�લા �ુકમથી નારાજ થયેલી 

કોઈ  વ્ ય�કત અિધ�ૃત અિધકાર�ના િનણર્યની તાર�ખથી ત્રીસ �દવસની �દુતની �દર �ટ્રબ્ �નુલને 

અપીલ કર� શકશે. 

૪૦-ક. કલમ ૧૭ના ખડં (૨૬), કલમો ૩૪ અને ૩૫ અને કલમ ૩૬ની પેટા-કલમ (૧)ના ખડં 

(ખ) અને તેની પેટા-કલમો (૨), (૩), (૪) અને (૫)માનંો કોઈપણ મજ�રૂ, ધમર્ અથવા ભાષા 

ઉપર આધા�રત લ�મુતીએ સ્ થાપેલી અને તેના વહ�વટ હ�ઠળની કોઈ િશક્ષણ સસં્ થાને લા� ુપડશે 

ન�હ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અપવાદ. 
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 �જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

 

                                              

    [ સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં:  ૧૪. ] 

 

 

 

    
       �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક
 િશક્ષણ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ વ� ુ�ધુારવા બાબત 
 િવધેયક. 

 

 

 

 

 [ શ્રી �પેૂન્દ્રિસ�હ �ડુાસમા,                        

              િશક્ષણ મતં્રીશ્રી ] 

 

 

 

 

 (સન ૨૦૨૧ના માચર્ મ�હનાની   ૨૪ મી તાર�ખે 

 �જુરાત સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

 

 

 

             ડ�. એમ. પટ�લ, 

             સ�ચવ, 

                 �જુરાત િવધાનસભા.  



'tHE GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY
EDUCATION (AMENDMENT) BrLL, 2021.

GUJARAT BILL NO. 14 OF 2021.

A BILL

jurther to amend the Gujarat Secondary and Higher Secondary

Education Act, 1972.

It is hereby enacted in the Seventy-second Year of the Republic of
India as follows:-

1. (l) This Act may be called the Gujarat Secondary and Higher shorttigeand
Secondary Education (Amendment) Act, 2021. commencement.

(2) lt shall come into force on such date as the State Govemment may, by
noti:flrcation in the Oficial Gazette, appoint.

Hb-597-1-SIS-10



Amendment
of section 2 of

Guj. 18 of
1973.

Amendment
ofsection 36

of Guj. 18 of
1973.

Substitution

ofsection 40A

of Guj. 18 of
1973.

2

2. In the Gujarat secondary and Higher secondary Education Act,
1972, (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 2, in clause
(q), for the words o'Director of Education, Gujarat state, or an officer
authorised by him", the words "Education Department or, as the case may
be, any other Department of the Government of Gujarat or an officer
authorized by such Departmenf'shall be substituted.

3- In the principal Act, in section 36, in sub-section (5), for the words

"the Tribunal", the words and figrues "the Gujarat Educational Institutions

Services Tribunal constituted under section 3 of the Gujarat Educational

Institutions Services Tribunal Act, 2006' shall be substituted.

4. In the principal Act, for section 40A, the following section shall be

substituted, namely:-

Savings. "40A. Notwithstanding anything contained in this Act, sub-

section (/) of section 34, arld clause (b) of sub-section (1)

and sub-sections (2), (3), @) and (5) of section 36 shall not

apply to any educational institutions established and

administered by a minority, whether based on religion or

language.".

Guj.18
of 1973.

Guj.20 of
2013.
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STATEMENT OF OBJECTS AND RBASONS

As per the provisions of the Gujarat Secondary and Higher

Secondary Education Act,1972 (Guj. 18 of 1973), the Gujarat Secondary

and Higher Secondary Education Board is constituted so as to regulate the

Secondary and Higher Secondary Education in the State. The Board

conducts the certificate examination for both the Secondary School (f.e.

10tr standard) and Higher Secondary School (i.e. l2h standard). The Board

grants registation to the schools and grants permission to open new school

in the State also. Moreover, the Board enjoys the powers and performs the

duties as enumerated in section 17 and section l8 of the said Act.

Clause (q) of section 2 of the said Act provides for the definition of

"recoginsed school" which means a secondary school or a post basic school

recognized by the Director of Education, Gujarat State amongst others.

Nowadays, new schools are opened by the Education Department as also

by the other Departments such as the Social Justice and Empowerment

Department, the Tribal Development Department, Samagra Shiluhan

Abhiyan in the State. Therefore, a suitable amendment is proposed in said

clause (q). Clause 2 of the Bill provides for the same.

The Gujarat State Legislature has enacted the Gujarat Educational

Institutions Services Tribunal Act, 2006 (Guj. 20 of 2013) so as to bring

about uniformity amongst all laws relating to the Educational Tribunals and

to provide for the constitution of a ftibunal i.e. the Gujarat Educational

Institutions Services Tribunal for the purpose of determining disputes

relating to conditions of service of the members of the teaching and non-

teaching staff of the educational institutions in the State. Existing section

36 of the said Act of 1973 provides for the procedure for dismissal,

removal and reduction in rank of certain persons of the registered private

Secondary School or registered private Higher Secondary School and also

provides for an appeal against the order of the authorised officer to the

Tribunal by the aggrieved person under sub-section (5) ofsaid section 36.

Now, as the Gujarat Educational Institutions Services Tribunal has already

been constituted under section 3 of the said Act of 2013, it is, therefore,
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considered necessary to make suitable amendment in sub-section (5) of
section 36 of the said Act of 1973. Clause 3 of the Bill provides for the

same.

The Supreme Court in the matter of T.M.A. Pai Foundation & Ors

vs. state of Karnataka & ors 2002 (8) scc 481 has held that so far as

minority institutions are concerned, the academic standard cannot be

lowered in any manner. Regulations can be framed governing service

conditions for teaching and other staff of minority educational institutions

where the aid is provided by the State without interfering with overall

administrative control of the management over the staff. Accordingly,

section 40A of the said Act is proposed to be substituted. clause 4 of the

Bill provides for the same.

This Bill seeks to amend the said Act to achieve the aforesaid

objects.

BHUPENDRASINTI CHUDASAMA,

MEMORENDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

This Bill involves the delegation of legislative power in the
following respects:-

Clause 1.- Sub-clause (2) of this clause empowers the State

Government to appoint, by notification in the Official Gazette, the date

on which the Act shall come into force.

The delegation of legislative power, as aforesaid, is necessary and is

of a normal character.

Dated the23'd March, 2021. BHUPENDRASINH CHUDASAMA.
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ANNEXARE

EXTRACT FROM THE GUJARAT SECONDARY AND HIGHER
SECONDARY EDUCATION ACT, 1972.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

(a) to (p) XXX XXX XXX

(q) "recognised school" means a secondary school or a post basic school

recognised by the Director of Education, Gujarat State, or an officer

authorised by him in this behalf or, a high school registered by any

University;

(r) to (aa) x)o( )oo(

34. (:1) Fifteen per cent. of vacancies of the teaching staff of a registered

priviile secondary school and a registered private higher secondary school

shalllbe filled up by the persons belonging to the Scheduled Castes and the

Scheduled Tribes :

Provided that where a person belonging to a Scheduled Caste or

Schoduled Tribe is not available for filling any such vacancy, the vacancy

shallbe filled up as otherwise provided in this Act.

Explan ation.- ln this sub-section,-

t[a) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of, or

groups within, such castes, races or tribes as are deemed to be

Scheduled Castes in relation to the State of Gujarat under article

341 of the Constitution of India.

(b) "schedule Tribes" means such tribes or tribal communities or parts

of or groups within, such tribes or tribal communities as are

deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Gujarat

under article 342 of the Constitution of India.

Definitions.

Recruitment
and

condition of
service of
persons

appointed in
registered

private
secondary

schools or
registered

private

higher
secondary

schools.

)oo(



(2) )oo( xxx xxx

36. (l) No person who is appointed as a headmaster, a teacher or a member

of non-teaching staff of a registered private secondary school shall be

dismissed or removed or reduced in rank nor shall his service be otherwise

terminated by the manager until-

(a) xxx

(b) the action proposed to be taken in regard to him, has been approved in
writing by an officer authorised in this behalf by the Board:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any person

who is appointed for atemporary period only.

(2) The officer referred to in clause (b), of sub-section (l) shall

communicate his decision within a period of forty-five days, from the date

of receipt by him of the proposal under the said clause (b) and if such

decision is not communicated to the manager by the said officer within
such period the action proposed to be taken under the said clause (b) shall

be deemed to have been approved by the said officer.

(3) where a head master, a teacher or a member of non-teaching staff of a

registered private secondary school or registered Private Higher Secondary

School is suspended by the manager of the school pending any inquiry

proposed to be held against him, the fact of such suspension together with

the grounds therefor, shall be immediately communicated by the manager

to an officer authorised in this behalf by the Board, and such suspension

shall be subject to ratification by the said officer within a period of forty-

five days from the date of the receipt of the communication in this behalf

by such officer and if such ratification is not communicated to the manager

by the said officer within such period, the suspension under reference shall

cease to have eflect on the expiry of such period.

(4) where a head master, a teacher or a member of the non- teaching staff

of a registered private secondary school or registered private Higher

Dismissal,
removal

and

reduction

in rank of
certain

persons.

6



7

Secondary School desires to submit his resignation, the resignation shall be

tende,red by him in person to the District Education Officer concerned and

shall not be accepted by the manager unless it is so tendered and forwarded

to h:im by such officer duly endorsed. The acceptance of any such

resignation tendered in contravention of this sub-section shall be

ineffiective.

(5) /,ny person aggrieved by an order ofthe authorised offrcer under clause

(b) of sub-section (1) may make an appeal to the Tribunal within a period

of thirty days from the date of the decision of the authorised officer.

40A,, Nothing contained in clause (26) of section 17, sections 34 and 35,

and clause (b) of sub-section (1) and sub-sections (2), (3), (4) and (5) of

section 36 shall apply to any educational institutions established and

administered by a minority, whether basedon religion or language.

Savings.
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT

GUJARAT BILL NO. 14 OF 202I.

A BILL

further to amend the Gujarat Secondary and
Higher Secondary Education Act, 1972.

I SHRI BHUPENDRASINH CHUDASAMA,

MINISTER FOR EDUCATION I

( As published in the Gujarat Government Gazette
of the 24th March,202l)

D.M.PATEL,
Secretary,

Guj arat Legislative Assembly.

Government Central Press, Gandhinagar.
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