
 

આચાયની આચારસં હતા 

[Code of Conduct for Principal] 
 

૧. આચાયએ સરકાર અને થાિનક સંચાલક મંડળે આપેલી ૂચનાઓ ું પાલન કરવા ુ ં ુનીવિસટ ના 

નીિત િનયમા ુસાર અને ઉ ચ િશ ણનો િવિવધ સં થાઓના સંદભમાં પાલન કર ુ.ં કોલેજના 

આચાયએ િવ ાથ ઓના કોલેજમાં વેશથી માંડ ને તે ુ ં પ રણામ હર થાય યાં ુધીની યાની 

સમજથી સ ૃ  રહવા ુ ં હોય છે અને તેણે .ૂ .ુતા.સંઘની ૃ િ ઓને પણ યો ય ર તે ચલાવવા.  

1. The principal should follow the instructions given by the government and the local governing 
body in accordance with the rules of the university and with regard to various institutions of 
higher learning. The principal of the college should be endowed with an understanding of the 
process from the time of admission of the students to the college till the result is declared and 
he should also conduct the activities of the Alumni Association properly. 

૨. આચાય ીએ િવ ાથ ઓના વેશ, વગિશ ણની યા, વગ માં ે ટ સ ટ ચગ, શાળાઓમાં પાઠો 

ગોઠવવા, સ ાંત તથા વાિષક પર ાઓ ગોઠવવી, તેના ઉ રપ ોના ૂ યાંકનની યા ગોઠવવી, 

સોપાયેલા વા યાય કાય ું ૂ યાંકન િવિવધ તરાલે કરાવ ુ ં અને તેના ુણાંકન હર કર  ુ િન.ને 

મોકલ ુ.ં  

2. The principal arranges the process of admission of students ,class teaching process, practice 
teaching in classes ,arranging lessons in schools, arranging semester and annual examinations 
,evaluation of their answer scripts, evaluation of assigned assignments at various intervals and 
announcing its grading and sending it to the parent university. 

૩. આ ઉપરાંત ુનીવિસટ ને િવિવધ વહ વટ  કાય  વા ક વેશફોમ િવતરણ, વેશ યાની કાયવાહ  

, ફ  ુ ં કલે શન કર  ુનીવિસટ માં જમા કરાવવી, સોપણીકાય ું ૂ યાંકન કર  ત રક ુણાંકન 

તૈયાર કર  ુનીવિસટ ને સમયસર મોકલ ુ,ં િવ ાથ ઓની મૌ ખક પર ા િવષયા ુસાર અને સમ  

મૌ ખક પ ર ા યોજવી ુનીવિસટ  અને રા ય સરકાર માણે જ ઉના  અને દવાળ  વેકશન તેમજ 

હર ર ઓની હરાત કરવી.  

3. Apart from this various administrative functions of the university such as distribution of 
admission form, procedure of admission process, collection of fees and submit it to the 
university, evaluation of assignment work, preparation of internal evaluation and sending it to 



 

the university in the time, conducting subject wise oral examination of students, to announce 
summer and Diwali vacations as well as public holidays as per the state government. 

૪. કોલેજમાં િવિવધ સગવડતા માટના સંશાધનોની દફતર  નોધ કર  તેની ળવણી કરવી. પર ાની 

કામગીર માં ુ િન. ારા સોપાયેલ યવ થા સંબંિધત િવિવધ જવાબદાર ઓ િનયમા ુસાર સંભાળવી 

િવ ાથ ઓને ડ ી સટ ના ફોમ ભરાવવા અને ઉ ચ અ યાસમાં ગયેલા િવ ાથ ઓને ા સફર 

સટ ફકટ કઢાવવા માટનાં જ ર  આધારો ુરા પાડવા.  

4.  To note down and maintain the resources for various facilities in the college, to handle various 
responsibilities related to the system assigned by the university in the conduct of examinations 
as per rules, to provide necessary bases for filling up degree certificate forms for students and 
transfer certificate to students purusing higher studies. 

 

૫. અપ-ડાઉન કરતા િવ ાથ ઓ માટ પાસનાં ફોમની મા હતીની ુ િવધા બસ ટશન તેમજ ર વે ટશનને 

ૂ ર  પાડવી આ ઉપરાંત ટાફ, વહ વટ  કમચાર ઓ અને સરકારની સંલ ન કાયાલયો સાથે સંપક 

રાખી જ ર  મા હતી ુ ં સમયસર આદાન દાન કર ુ ં વગેર. 

5. To provide pass form information facility to bus station as well railway station for updown 
students. In addition ,liaise with the staff ,administrative staff and government offices to 
exchange necessary information in a timely manner. 

 

૬. કોલેજના ુચા ુ  સંચાલન અને વહ વટ માટ આચાયની ૂ િમકા ુબ મહ વની છે ક ના ારા તે 

કોલેજના તમામ stakeholder ને સાથે રાખી અસરકારક અને ખાસ ય નો ારા િવ ાથ ઓની ગિત 

માટ ઉપકારક બને છે. 

6.  The role of the principal is very important for the smooth management and administration of 
the college through which he keeps all the stakeholder of the college together and facilitates the 
progress of the students through effective and special efforts.   

 

૭. કોલેજના િવકાસ ક વત  બ ુ  તર ક આચાયની કામગીર  ૂબજ મહ વની અને પ રણામલ ી બની 

રહ છે. 

7.  The work of the principal as the focal point of the development of the college remains very 
important and result oriented. 

 



 

૮. કોલેજમાં જમા થતી ફ  ની રકમ ને િનયત સમયે સરકારમાં જમા કરાવવી, .ુ .સી અને િવિવધ 

સરકાર  એજ સીઓ ારા કોલેજને મળતી ા ટમાંથી િનયમા ુસાર ખચ કર  અને તેનો હસાબ  તે 

એજ સીને મોકલવાની યા પણ આચાય ી કરતા હોય છે.  

8.  The amount of fees deposited in the college is deposited in the government at the pre-decided 
time, from the grants received by the college through UGC and various government agencies 
as per the rules and the process of sending the account to that agency is also done by the 
principal.  

 

૯. UGC, GCERT વગેરની ા ટમાંથી જ રયાત માણે િનયમા ુસાર ખર દ  કર  ખચના વાઉચસ અને 

બીલને ઓથે ટક ર તે ઓડ ટ કરાવી તેના હસાબો  તે જવાબદાર સં થા/ એજ સીને સમયસર 

મોકલવાની કામગીર  આચાય ી ારા સાર  ર તે થતી હોય છે આચાય ીએ િવ ાથ ઓ, SRC, ટાફ, 

કોલેજ મેનેજમે ટ, સરકાર  કાય  માટની િવિવધ િમટ સ આયોજન કરવા ુ ં અને અ ુસરણને અ ુ પ 

યો  તે તેના અ ુસંધાને જ ુર  કાય કરવા ુ ં હોય છે અને તેની મા હતી  તે કચેર ને અહવાલ વ પે 

સોપણી કરવાની હોય છે. 

9. From the grant of UGC, GCERT etc. as per the requirement, the expenditure voucher and the 
bill have been authentically audited and the accounts are sent to the responsible 
organization/agency in a timely manner by the principal. The principal is required to organize 
various meetings for students, SRC, staff, college management, government functions and to 
carry out the necessary work in accordance with the plan and its information which is to be 
submitted to that office in the form of report.  

 

૧૦. .ુ .સી., NCTE, NAAC વી રા ય તરની સં થાઓ અને રા ય તરની સં થાઓ GCERT 

ુનીવિસટ  તેમજ જ લા તરની શૈ ણક  તરની સં થાઓ, DIET, D.E.O, D.P.E.O વગેરની સાથે 

સંપક સાંધી િશ ણના બદલાતા વાસેથી ટાફ તથા િવ ાથ ઓને વાકફ કરવા. 

10.   To let the staff and student-teachers know about changing scenario of education in context of 
national level organizations like UGC,NCTE,NAAC;state level organizations  GCERT, 
University and district level organizations like DIET,D.E.O, D.P.E.O, etc. 

 

૧૧. ક પસની ભ ગની સં થાઓમાં થતાં વૈિવ ય ણૂ શૈ ણક કાય મો અને ૃ િ ઓમાં સહભાગી બની 

િવ ાથ ઓને લાભા વત કરવા. 



 

11. Benefit the student-teachers by participating in the various educational programmes and 
activities  organized by sister institutions on campus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

િશ ક િશ કની આચારસં હતા 
[Code of Conduct for Teacher educator] 

 

૧. સરકાર ી, ુનીવિસટ  તથા સરકારની સંબ ં િધત િનયત એજ સીઓ ારા ૂચવેલ વખતોવખતની 

કામગીર  તથા િનયમો ુ ં  પાલન કરવા ુ ં  રહશે. 

1. Teacher educator shall comply with the rules and regulations from time to time 
as prescribed by the Government, University and the concern agencies of the 
government 

૨. કોલેજના સંચાલક મંડળના નીિત િનયમો ુ ં  અથ ૂણ પાલન કરવા ુ ં  રહશે. 

2. Teacher educator shall comply with the rules and regulations from time to time 
as prescribed by the Government, University and the concern agencies of  the 
government 

૩. બી.એડŸŸ.ના બંને વષ  માટ સોપવામાં આવતી શૈ ણક અને સહશૈ ણક બાબતો ુ ં  યો ય ર તે વહન 

કરવા ુ ં  રહશે. 

3. Properly carry out the academic and co-educational matters assigned for both the 

years of B.Ed. 

૪. દરરોજ કોલેજમાં સમયસર આવી મે ુઅલ તથા બાયોમે ક હાજર  ટાફ મ ટરમાં સહ  કરવી 

4. To sign such manual and biometry attendance, staff muster in time everyday in 
the institution   

૫. કોલેજમાં સમયસર આવ ું  અને િનયત સમયે જ કોલેજ છોડવી. 

5. Coming to institution on time and leaving institution on time. 

૬. સં થાના નીિત િનયમો ુ ં  પાલન કર  કૌ ુ ં બક ભાવનાથી, સં થા ુ ં  હત અને ગૌરવ ળવવા સદાય 

ય નશીલ રહ ું  અપે ત છે. 

6. It is expected to always strive to maintain the interest and pride of the institution 
in a family spirit by following the rules and regulation of the institution. 



 

૭. યેક અ યાપક આખા વષમાં દરિમયાન કરલી ૃ િ ઓ સેિમનાર, કો ફર સ, યાવસાિયક સ જતા 

માટ િનયત કાય મોની ન ધ પોતાની નોધવહ માં રાખી જ ર  માણપ ો ઓ ફસમાં નોધાવીને APIમાં 

વષા તે ર  ૂકરવાના રહશે.  

7. Each faculty member will have to keep a record of activities, seminars, 
conferences, prescribed programme for professional readiness in his/her 
notebook and submit the required certificates in the office at the end of the year. 

૮. ુ સીના ક રયર એડવા સમે ટ ક મ(CAS) ુજબ જ ર  ોફશનલ તાલીમો મેળવી કોલેજમાં ર  ૂ

કરવાની રહશે. 

8. According to UGC’s carrier advancement scheme (CAS) necessary professional 
Training has to be obtained and presented in the institution. 

૯. બી.એડŸŸ. તાલીમ દરિમયાન િશ ણાથ ઓ સાથેનો યવહાર તાલીમ યાને અ ુ પ અને 

િશ ણાથ ઓના િશ ક તર કની િવિશ ટ ઘડતર માટ પોતાની ૂ િમકાને અ ુ પ અસરકારક રાખવો. 

9. Dealing with trainees during B.Ed. training to suit the training process and keep 
the trainee effective for their specific role as teacher educator. 

૧૦. એ ુકશન કોલેજના અ યાપક તર ક જ ર  યાવસાિયક સ જતા માટ ય નશીલ રહ ુ.ં 

10. To strive for the required professional readiness as a Teacher Educator in the 
college of education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

કળવણી મંડળની આચારસં હતા 

[Code of Conduct for Management] 
 

૧. જનસમાજમાં બૌ ક, શાર રક, ઔ ો ગક, વૈ ાિનક, ૃ િષ િવષયક, વૈદક ય, ધારાક ય અને 

ધંધાદાર  િવ. હર કોઈ કારની ૂવ ાથિમક, મા યિમક, હાયર સેક ડર , ટકનીકલ અને 

અનેક ક ાની ઉ ચતર કળવણીનો ફલાવો કરવો અને તેને લગતી તમામ ૃ િ ઓ હાથ 

ધરવી. 
1.  To spread  education of all types, like, intellectual physical, industrial, 

scientific, agricultural, medical, linguistic and commerce etc in the public 
society for all kinds of pre-primary, secondary, higher secondary, technical and 
various levels of higher educational and carry out all related all activities.  

૨. ુ ુષ અને ી િવ ાથ ઓ એમ બંનેની કળવણી માટ િશ ણનાં સાધનો ઉભા કરવા અને તે 

િવષયો ું  ાન આપ ું. 
2. To set-up educational tools for the education of both, male and female student-

teachers and to impart knowledge of those subjects. 

૩. ઉપર જણાવેલ ઉ ેશોને બહાર લાવવા માટ યોજનાઓ કરવી અને તેને અમલમાં ુકવા 

ય નો કરવા. 
3. Making plan to bring out the above mentioned objectives and making efforts to 

implement them. 

૪. મહાિવ ાલયોનાં િવ ાથ ઓ / િવ ાથ નીઓ માટ રહવા અને જમવાની સગવડ આપવા સા ુ ં 

છા ાલય બાંધવા અને ચલાવવા. 
4. To build and run a good hostel to provide accommodation and meal for the 

student-teachers of the institution. 

 



 

૫. મહાિવ ાલયો માટ જ ર  મકાનો તૈયાર કરવા અગર ભાડથી રાખવા અથવા વેચાણ રાખવા 

અથવા બ ીસ યા બી  ર તે મેળવવા તજવીજ કરવી. 
5. To prepare or take on renting or purchase or get as reward of necessary 

buildings for the colleges. 

૬. મંડળ સંચા લત કોલેજો/શાળામાં કામ કરતા આચાય , અ યાપકો અને અ ય મહકમની 

િનમ6}ક કરવી તથા તેમના માટ રહવાના મકાનો તૈયાર કરવા અને જ ર જણાયે મંડળ 

હ તકની જ યા યા મકાનો વેચવા, ભાડ આપવા યા ફરબદલી કરવી. 
6.  To appoint principals and professors and other establishment working in 

management run colleges /schools and to prepare living quarters for them and 
to sell, rent, relocate the premises occupy by the management as and when 
required. 

૭. મંડળ હ તક ચાલતી તમામ િશ ણ સં થાઓ ું  સંયોજન કર ું  અને તેનો વહ વટ કરવો. 
7. To co-ordinate and administer all the educational institutes run by the 

management. 

૮. સરકાર ી અને ુનીવિસટ ના િનયમા ુસાર કોલેજ ચલાવવી અને દખરખ રાખવી. 
8. To run and supervise the college as per the rules of Government and University. 

૯. કોલેજને જ ર  માનવીય અને ભૌિતક સંશાધનો રૂા પાડવા. 
9. To provide the necessary human and material resources of the college. 

૧૦. કોલેજ ારા આયો જત થતાં િવિવધ શૈ ણક અને સહશૈ ણક કાય મો ું  સલાહ અને 

માગદશન આપ ુ.ં 
10. To provide advice and guidance on various educational and co-educational 

programmes organized by the college. 

૧૧. સં થાની ઉ િત માટનાં જ ર  માગ  અપનાવવા. 
11. To adopt necessary ways for the upliftment of the institution. 



 

૧૨. સમયાંતર િવિવધ કોલેજોને NAAC, AAA વા રા ય અને રા ય તરનાં ૂ યા ંકન માટ 

ો સા હત કર ને માગદશન કર ુ.ં 

12. Periodically guide various colleges for national and state level assessments like 

NAAC, AAA. 
૧૩. વષા તે સમ  સં થામાં થતાં સમ  કાય મોની સં થાગત તથા યેક અ યાપક અ ુસાર 

મા હતી એકઠ  કર  કાિશત કરવી. 
13. To collect and publish information of all the programs taking place in the 

institute at the end of the year according to the institutional and each professor. 

૧૪. કોલેજના હસાબો ું  િતવષ ઓડ ટ કરાવ ુ.ં 

14.    Audit of college accounts every year. 
૧૫. િવ ાથ ઓ માટ ક ટ ન, રમતગમત ું  મેદાન, મકાનની ુ િવધામાં ુધારો  વગેરની ુ િવધા 

ુર  પાડવી. 

15. To provide facilities like canteen, playground, improvement of building 
facilities etc. for the students. 

૧૬. કોલેજ માટ જ ર  ુ િવધાઓ ઊભી કર  તેને કોલેજ માટ સ પવી. 
16. Creating the necessary facilities for the college and handing it over to the 

college 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

વહ વટ  કમચાર ઓની નોકર ની જવાબદાર ઓ 

[JOB RESPONSIBILITIES OF ADMINISTRATIVE STAFF] 
૧. નેટવક અને ક ુટર ળવવા માટ. 
1. To maintain the network and PCs. 
 
૨. િવ ાથ ઓ અને ટાફને લોગીન અને પાસવડ ફાળવવા. 
2. To allocate login and passwords to students and staff. 
 
૩. પીસી અથવા નેટવક ગે િવ ાથ ઓ અને ટાફ તરફથી મળેલી કોઈપણ ફ રયાદમાં હાજર  
આપવા માટ. 
3. To attend any complaints received from students and staff regarding PC or the network. 
 
૪. િ ટર, કનર વગેર વા પે રફર સને હંમેશા સેવાયો ય થિતમાં ળવવા. 
4. To maintain peripherals like printers, scanners etc. in serviceable condition all time. 
 
૫. હાડવેર, સો ટવેર અને સાધનોની ા તમાં મેનેજમે ટને મદદ કરવી. 
5. To assist the management in procurement of hardwares, softwares and equipments. 
 

૬. િનયિમતપણે અને ચો સ સમયાંતર મહ વ ૂણ મા હતીનો બેકઅપ ુ િનિ ત કરવા. 
6. To ensure back up of critical information regularly and at specific intervals. 
 

૭. લેબ અને સવર મમાં િશ ત ળવવી 
7. To maintain discipline in the lab and the server room. 
 

૮. ઇ ટરનેટ કને ટિવટ  ળવી રાખવા અને ુ ુપયોગ અટકાવવા પગલાં લેવા. 
8. To maintain internet connectivity and take steps to prevent misuse. 
 

૯. િ સપાલ/હડ/ ોફસર ારા સ પાયેલ કોઈપણ અ ય ફરજો. 
9. Any other duties assigned by the Principal/Head/Professor. 

 

 



 

૧૦. આચાયની કચેર ને લગતી તમામ ફાઈલોની ળવણી કરવી 
10. To maintain all files pertaining to the office of the Principal 
 

૧૧. આચાયના કાયાલયને લગતા તમામ પ યવહાર ા ત કરવા 
11. To receive all correspondence pertaining to the office of the Principal 
 

૧૨. આચાયની કચેર ને લગતા પ યવહારને સા રત કરવા. 
12. To circulate correspondence pertaining to the office of the Principal. 
 

૧૩. આચાય સાથે ટાફ, ફક ટ  અને િવ ાથ ઓની િનમ ૂક ન  કરવી. 
13. To fix up appointment of staff, faculty and students with the Principal. 
 

૧૪. િ સપાલ સાથે ુલાકાતીઓની એપોઇ ટમે ટ ન  કરવા. 
14. To fix up appointment of the visitors with the Principal. 
 

૧૫. આચાયની કચેર ના પ યવહાર ું  ઇનવડ અને આઉટવડ ર ટર રાખ ું 
15. To keep inward and outward register of correspondence of the office of the Principal. 
 

૧૬. આચાયની કચેર ને લગતા ઉપભો તા ર ટર અને ડડ ટોક ર ટર ળવવા. 
16. To maintain consumable register and dead stock registers pertaining to the office of the 
principal. 
 

૧૭. ુલાકાતીઓ, મહમાનોને આપવામાં આવતા ના તા અને ચાના રકોડ ળવવા અને તેની 
તા કા લક ુકવણીની ખાતર  કરવી. 
17. To maintain records of snacks and tea provided to the visitors, guests and ensure prompt 
payment of the same. 
 

૧૮. આચાય ું  સ ચવાલય ું  કામ કર ું. 
18. To do secretarial work of the principal. 
 



 

૧૯. િ સપાલની ઑ ફસનો ઈમેલ ા ત કરવા અને તરત જ કાયવાહ  કરવી. 
19. To receive email of the principal’s office and promptly action the same. 
 

૨૦. થાિનક મેને જગ કિમટ , ગવિનગ બોડ  અને એકડિમક એડવાઇઝર  બોડ  અને આચાય ારા 
રચાયેલી આવી અ ય સિમિતઓનો રકોડ ળવવા 
20. To maintain record of Local Managing Committee, Governing ‐Body, and Academic 
Advisory Body and such other committees constituted by the Principal 
 

૨૧. આચાયની તેમની કચેર ને લગતી ડાયર  ળવવી 
21. To maintain diary of the principal pertaining to his office. 
 

૨૨. આચાયની ઓ ફસ અને પ રસરની સફાઈ અને ળવણીની દખરખ રાખવી. 
22. To supervise cleaning and maintenance of principal’s office and premises. 
 

૨૩. િ સપાલ ઑ ફસ સાથે જોડાયેલા એટ ડ સના કામની દખરખ રાખવી 
23. To supervise working of the attendants attached to the principals office. 
 

૨૪. િનયામક અને ઉપર  અિધકાર ઓ ારા સમયાંતર સ પવામાં આવતી અ ય કોઈપણ ફરજો. 
24. Any other duties assigned by the Director &superiors from time to time. 

 

૨૫. િવ ાથ ઓના અસલ દ તાવેજોની ક ટડ  અને તેનો િતમ િનકાલ  
 IITE ના દરક િવ ાથ ના ય તગત ફો ડરમાં તમામ ૂળ દ તાવેજો યવ થત ર તે 
રાખવા એટલે ક ે ુએશન માકશીટ, પાિસગ સ ટ ફકટ, ડ ી સ ટ ફકટ, ા સફર સ ટ ફકટ, 

માઇ ેશન સ ટ ફકટ, િત ું  માણપ  (જો િવ ાથ ઓ અનામત ેણીમાંથી હોય તો) અ યાસ મ 
ૂ રો થયા પછ  િવ ાથ ઓને અસલ દ તાવેજો પરત કરવામાં આવશે અને ખાતર  કરો ક િવ ાથ  
ારા તમામ લેણાંની ુકવણી કરવામાં આવી છે. L.C/T.C િસવાય મા ય કારણો િવના કોઈપણ અસલ 

દ તાવેજો બે શૈ ણક વષથી વ ુ રાખવામાં આવશે નહ.  
 
 



 

25. Custody of original documents of students and their final disposal. 
Maintain all the original documents in individual folders neatly i.e. Graduation 

marksheet, Passing Certificate, Degree Certificate, Transfer Certificate, Migration Certificate, 
Caste Certificate (if the students are from reserved category) of each student of IITE. The 
original documents shall be returned to the students on completion of the course ensuring 
that all dues have been cleared by the student. No original documents shall be retained 
beyond two academic years without valid reasons except L.C/T.C. 

 

૨૬. ટ .સી. પા તા ફોમ: 
જ ર  માણપ ોની ઝેરો  નકલો સાથે IITE િવ ાથ ઓના પા તા ફોમ મેળવવા અને ચકાસણીના 
હ ુસર તે સમયસર સબિમટ કરવા. 
26. T.C. Eligibility forms:  

To obtain Eligibility forms of IITE students along with the Xerox copies of necessary 
certificates and timely submission of the same for the purpose of verification. 
 

૨૭. બસ, ર વે રાહતો ર  કરવી: 
િ સપાલની મં ૂર  પછ  િશયાળા અને ઉનાળાની ર ઓ માટ IITE િવ ાથ ઓ માટ થાિનક ર વે 
અને બસ ક સેશન અને લાંબા ટની રલવે ક સેશનને પરવાનગી આપવી. 
27. Issuing Bus, Railway concessions: 

Issue of local railway & Bus concession and long route railway concession to bonafide 
IITE students for Winter and summer vacations after approval from principal. 
 

૨૮.  તે િવભાગને લગતી ફાઇલો અને ર જ ટરની ળવણી તમામ બાબતોમાં યો ય ર તે નંબર 
અપડટ કરવી. ફાઈલોના તમામ વતમાન અને પાછળના જ થાને સરસ ર તે, લેબલવાળ  અને 
માં કત કર ને રાખવી. 

28. Maintaining of the files and registers pertaining to the section duly numbered update in all 
respects. To maintain all the current and back volumes of files neatly, labeled and numbered. 
 
૨૯. િ સપાલની દખરખ હઠળ આિથક પછાત વગના SC, ST, OBC અને EWS ના િવ ાથ ઓ માટ 
િશ ય ૃ િ ના ફોમ મેળવવા માટ, સમાજ ક યાણ િવભાગને િત મા યતા અને અ ય દ તાવેજો ારા 



 

િનધા રત સમય મયાદામાં તમામ કાય  ૂ ણ કરવા ટકિનકલ િશ ણ અને સમાજ ક યાણ િવભાગ ું  
િનયામક ને ર ુ  કરવા 
29. To receive scholarship forms for Economical Backward Class students 'and the students 
belongs to SC, ST, OBC and EWS, submit the same to the Social Welfare department along with 
caste  validity and other documents complete in all respect in the time limit prescribed by 
Directorate of Technical Education and Social Welfare department under the supervision of 
Principal. 
 

૩૦. લ ુમતી િશ ય ૃ િ  (ક  અને રા ય સરકાર) માટ અર ઓ મેળવવા અને તેને સબિમટ કરવા 
માટ ટકિનકલ િશ ણ િનયામકની કચેર , ુજરાત ારા િનધા રત સમય મયાદામાં તમામ બાબતોમાં 
િ સપાલની દખરખ હઠળ ૂણ કર  ટકિનકલ િશ ણ િનયામકની કચેર  ુધી મોકલવી. 
30. To receive applications for Minority scholarship (Central and State Govt.) and submit the 
same to 
Directorate of Technical Education, Gujarat complete in all respect in the time limit prescribed 
by 
Directorate of Technical Education under the supervision of Principal. 
 

૩૧. ટકિનકલ િશ ણ િનયામકની કચેર , ુજરાત ારા જ ર યાત ુજબ થમ વષની કટગર માં 
વેશ મેળવનાર તમામ િવ ાથ ઓની મેર ટ યાદ  તૈયાર કરવી અને તે સમયમયાદામાં તેમની 

મં ૂર  માટ ટકિનકલ િશ ણ િનયામકની કચેર , ુજરાતને સબિમટ કરો. 
31. To prepare merit list of all the students admitted to first year category wise as required by 
Directorate of Technical Education, Gujarat and submit the same to Directorate of Technical 
Education, Gujarat for their approval in a time bound manner. 
 

૩૨. મં ૂર ઓ ા ત ન થાય યાં ુધી સામાજક ક યાણ િવભાગ અને ટકિનકલ િશ ણ િનયામકની 
લ ુમતી િશ ય ૃ િ ની મં ુર ું  િનયિમત અ ુસરણ કર ું  અને િ સપાલને િનયિમતપણે થિતની 

ણ કરવી. 
32. To take regular follow up of approval of sanction" from Social Welfare department and 
Minority Scholarship from Directorate of Technical Education till the sanctions are received 
and report the status to the Principal regularly. " 
 



 

૩૩. યાર પણ િવ ાથ ઓ ઓ ફસ િવભાગનો સંપક કર યાર તેમને 'કોઈ બાક  માણપ ' તા કા લક 
ર  કરવા. 

33. To issue 'No Dues Certificate' to students promptly whenever they approach the section. .." 
 

૩૪. યાર પણ િવ ાથ ઓ તા કા લક સંપક કર યાર િવ ાથ ઓ પાસેથી 'કોઈ બાક  માણપ ' 

ા ત કર  શકાય તે ું  નથી તેની ખાતર  કરવા માટ તેમને ા સફર સ ટ ફકટ ર  કરવા 
34. To issue Transfer Certificate to students whenever they approach promptly ensuring that 
'No Dues Certificate' are receivable from the students. 
 

૩૫. ઓ ફસ િવભાગ અને અિધકાર ઓ ને લગતા તમામ પ ો ઈમરજ સી ટાઈિપગ કરવા   
35. Typing all the letters pertaining to the section and at the time of emergency typing, other 
work assigned by Office and Officers. 
 

૩૬. િવ ાથ ઓ, ૂ તકાળના િવ ાથ ઓ, અ યાપકો અને ટાફ સાથે વાતાલાપ કરતી વખતે, હંમેશા 
ન તા ૂવક વત ું  જોઈએ અને વે છાએ તમામ મદદ કરવી જોઈએ. 
36. While interacting with students, past students, faculty and staff, he shall always behave 
courteously and extend all the assistance willingly. 
 

૩૭. આચાય અને વાઇસ િ સપાલ ારા સમયાંતર સ પવામાં આવતી ફરજો ું  પાલન કર ુ ં
37. Any other duties assigned by the Principal and Vice Principal from time to time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5|lX1F6FYL"VM DF8[GL VFRFZ;\lCTF 
[Code of Conduct for student-teachers] 

 
VF SM,[HDF\ 5|J[X D[/JGFZ 5|tI[S 5|lX1F6FYL"VM SM,[H DF8[ GSSL YI[, GLR[ D]HAGL VFRFZ ;\lCTF 
sCode of Conduct) G]\ RMSS;56[ 5F,G SZJFG]\ ZC[X[P 
Every student-teacher admitted in this institute must strictly adhere to the 
following code of conduct prescribed for the institute. 

SM,[HGF 5|lX1F6FYL"VM DF8[GL VFRFZ;\lCTF V[ C[DR\N=FRFI" ptTZ U]HZFT I]lGJl;"8LGF 
ALPV[0ŸPVeIF;S|DDF\ NXF"J[, X{1Fl6S lGIDM VG[ DFU"NX"S ~5Z[BF sEducational  rules and 

guidelines) D]HA GLR[ 5|DF6[ ZC[X[P 
The code of conduct for the student-teachers of the institute will be as per 
the educational rules and guidelines prescribed in the curriculum of the 
Hemchandracharya North Gujarat University, Patan and Indian Institute 
of Teacher Education, Gandhinagar, as follow. 
VF TF,LD SFI"S|DMGM D]bI  C[T] prR 5|FYlDSsWMv&YL(f DFwIlDSsWMv) VG[ !_f VG[ prRTZ 
DFwIlDSsWMv!! VG[ !ZfXF/FVM DF8[ lX1FSM T{IFZ SZJFGF ZC[X[P VF p5ZF\T GLR[GL AFATMG]\ 5|tI[S 
TF,LDFYL"V[ 5F,G SZJFG]\ ZC[X[P 

The main purpose of these training programmes will be to prepare 
teachers for upper primary (6 to 8 standard), secondary (9 and 10 
standard) and higher secondary(11 and 12 standard) schools. In addition, 
each trainee must follow the following rules 

!P 5MTFGL A[ VwIF5G 5wWlTVM VG[ lJlXQ8 lJQFIMDF\ NCF-2005 VG[ NCTE-2009 TYF 2015-

16  5|DF6[ :JLS'T VwIF5G VwIIG l;wWF\TM 5|DF6[ lJQFIM XLBJJF DF8[ H~ZL 1FDTFVM 5|F%T SZJLP 



 

1. To acquire the required capabilities to teach the subjects in accordance with the 
teaching learning principles shown in NCF-2005 and NCTE-2009 and 2015-16 
in its two teaching pedagogies and special subjects. 

ZP  T[DGL N[BZ[B C[9/ VeIF; SZTF lJnFYL"VM EF.VMqAC[GMGL J'lwW VG[ lJSF;G[ J[U VF5JF DF8[GF 

SF{X<IM4;DH4 Z; 4VlE~RL lJS;FJJFP 

2. To develop skills, understanding, interest, attitude, aptitude to accelerate the  

           growth and development of students studying under their supervision. 

#P 5MTFGF GSSL YI[,F lJQFIMDF\ VwIIG VG]EJMG[ VM/BJF45;\N SZJF4 ;\XMlWT SZJF VG[ VFIMlHT 

SZJF DF8[GF SF{X<IM lJS;FJJFP 

3. To develop skills to identify, select, modify and organize learning experiences 

in their chosen subjects. 

$P  “J'lwW VG[ lJSF;”, “jIlSTUT ;HHTFVM VG[ ;FdITFVM”, “7FGFtDS VG[ EFJFtDS VwIIG”GF 

DGMJ{7FlGS  l;wWF\TMGL ;DH lJS;FJJLP 

4. To develop understanding of psychological principles of “Growth and 
Development”, ”personal efficiencies and similarities”, “cognitive and 
emotional learning”. 

5P  5|lX1F6FYL"VMDF\ DFU"NX"G ;,FC NJFZF XF/FGF lJnFYL"VMDF\ T[DGL jIlSTUT VG[ X{1Fl6S ;D:IFVM 

;},hFJJFGF SF{X<IMG[ lJS;FJJFP 

5. To develop in the student-teachers  for personal and academic problem solving 
skills in the students of the school through guidance counseling. 

&P 3Z4 ;CFwIFIL H}Y VG[ ;DFHGL DNNYL AF/SGF jIlSTtJG[ VFSFZJF VG[ 3Z VG[ XF/FGF ;\AWG[ 

5Z:5Z ,FE DF8[ lJS;FJJFGL ;DH S[/JJLP 



 

6. With the help of home, peer group and society, to develop the understanding of  

shaping the child’s personality and developing home-school relationship for 

mutual benefits. 

*P  AN,FTF ;DFHDF\ XF/F VG[ ;DFHGL E}lDSF ;DHJLP 

7. To understand the role of school and community in changing society. 
(P  U]HZFT ZFHIGF XF/F lX1F6GF JCLJ8L DF/BFG[ ;DHJ]\P 

8. To understand the administrative structure of school education in the state of 
Gujarat. 

)P  ;{wWF\lTS VG[ jIJCFlZSTF A\G[ JrR[GL E[NZ[BFG[ IMuI ZLT[ 5]ZJF DF8[ IMUNFG VF5J]\P 

9. To contribute properly to fill up the gap between both theoretical and 
application of  the acquired knowledge. 

!_P  H}Y 5|lTRFZ4 ;\S], lJRFZ VG[ ;\S<5GF ;\ZRGF 5|lS|IFDF\ 5Z:5Z VFNFG 5|NFG 5|F%T SZJF 5|ItGM 
SZJFP 

10. To make efforts to achieve mutual interaction in the process of group 
communication, complex thinking and concept formation. 

!!P J{lJwI5}6" ;FDFlHS ;F\:S'lTSvZFHSLI VG[ AC]EFQFL EFZTLI ;DFHGF :J~5 C[T]4 V;Z SZTF\ 
5lZA/M lX1F6GL lJlJW S1FFV[ p5l:YT YTL ;D:IFVMG[ ;DH[ VG[ T[G[ pS[,TF XLB[P 

11. To understand the factors affecting the diverse socio-cultural, political and 
multilingual Indian society and the problems that arise at different levels of 
education and learn to solve them. 

!ZP ;lDl,T lX1F6 DF8[ VwI[TF S[gN=L 5|I]lSTVM  NJFZF JU"B\0 lX1F6G]\  VFIMHG VG[ VD,LSZ6 SZ[P 
12. To organize and implement classroom education through the learner centric 

practices for inclusive education . 
!#P 5wWlTGF lJQFIMDF\ lJQFIJ:T]G]\ 5'YÞZ6 VG[ JU"B\0 VwIIGDF\  T[GM p5IMU SZJF DF8[G]\ VFIMHG 

SZ[P 

13. To planned for content analysis in methodology subjects and its use in  
        classroom study. 



 

!$P DFlCTL 5|tIFIG TSlGSLGF :+MTMGM V;ZSFZS p5IMU SZL “VMGv,F.G VG[ VMO ,F.G” ZMlH\N] 

JU"B\0 lX1F6 p5RFZFtDS lX1F6 VG[ 5|EFJXF/L AF/SM DF8[ 50SFZ ~5 VwIIG 5]~ 5F0J]\P 

14. To provide challenging learning for gifted children by remedial teaching in 

daily classrooms through effective use of information technology resources 

through on-line and off-line mode. 

!5P lX1F6DF\  ICT GL ;\S<5GF TYF ;DH lJS;FJJLP 

15. To develop concept and understanding of  ICT in education. 
!&P :JvlGI\l+T VwI[TF AGJ]\P jIFJ;FlIS 5|lTAwWTF lJS;FJJL TYF HJFANFZ jIFJ;FlIS TZLS[ SFI" 

SZJ]\P 

16. Becoming a self-controlled student, developing the professional commitment 
and acting as a responsible professional. 

!*P lRgTGFtDS VwIIG 5|6F,L lJS;FJJL VG[ ;FDFlHS ;NEF["GM ;FDGM SZJMP 

17. To develop contemplative learning system and address the social context. 
!(P ;DI;Z SM,[HDF\ VFJL4 VFBM lNJ; CFHZ ZC[J]\ OZlHIFT K[P 
18. It is mandatory to remain present in the institute all day on time. 
!)P 5|FY"GF X~ YIF 5KL DM0F VFJGFZ[ JU"DF\ 5|J[X G ,[TF\ VFRFI"zLGL VYJF 5|MO[;Zv.GvRFH"GL 

D\H}ZL ,[JL VlGJFI" K[P 
19. It is imperative to seek the approval of the principal or professor-in-charge 

who is late for the class after commencement of the prayer. 
Z_P ZHF lJGF U[Z CFHZ ZC[GFZ S[ SM,[HDF\ VFJLG[ HTF ZC[GFZ lJnFYL" N\0q;HFG[ 5F+ U6FX[PJFZ\JFZ U[Z 

CFHZ S[ VlGIlDT ZC[GFZ 5|lX1F6FYL"GM 5|J[X ZN SZJFDF\ VFJX[P 
20. A student who is absent without leave or leaves college in-between will be 

liable to punishment or  a fine and frequent absent student will be denied 
admission. 

Z!P I]lGJl;"8LGF lGIDFG];FZ CFHZL V5}ZTL CX[ TM 5ZL1FF OMD" V8SFJJFDF\ VFJX[P 
21. The examination form will be prevented for insufficient attendance as per the 

rules of the university . 



 

ZZP lX1FSGF jIJ;FIG[ VG]~5 ;FNM TYF ;]W0 5MQFFS VFJxIS K[P AC[GM DF8[ XF/FG]EJ NZlDIFG ;F0L 
5C[\ZJL OZlHIFT K[P 

22. Simple and neat attire is requiring to suit the teachers profession. It is 
mandatory for girls to wear sari during school experience and college 
functions.  

 
Z#P V[SFV[S VFJ[,L U\ELZ DF\NUL4 VS:DFT4 S]NZTL 5|lTS]/TF H[JF ;\HMUMDF\ U[ZCFHZ[ VFRFI"zL TYF H[ 

T[ lJQFIGF VwIF5SG[ 56 HF6 SZJFGL ZC[X[ VG[ U[ZCFHZL DFO SZFJJF VlWS'T jIlSTGM DFuIF 
D]HAGM NFB,M ,FJJFGM ZC[X[P 

23. In case of sudden serious illness ,accident, natural calamity, the absentee will 
have to inform the principal and also the professor of that subject and bring the 
specified certificate as per the request of the authorised person to forgive the 
absence. 

Z$P p5ZMST sZ#f D]HAGL 5lZl:YTLDF\ ;DI5+S D]HA 5F9 VF5JF H. XSFI T[D G CMI tIFZ[ 
VFRFI"zL TYF XF/FG]JGF 5|FwIF5Sv.GvRFH"G[ HF6 SZJFGL ZC[X[4T[D G SZGFZGM 5F9 ZN AFT, 
U6FX[P 

24. In case of not being able to go to deliver the lesson in the school as per the 
schedule in the situation said in column-23 above, the principal and professor –
in-charge of the school experience will have to be informed in advance 
otherwise the lesson will be considered void. 

Z5P ;U"EF AC[GM TYF GMSZL SZTF\ 5|lX1F6FYL"GM 5|J[X ZN U6FX[P 

25. Admission of pregnant lady trainee and trainees working will be considered as 
Cancellation. 

Z&P DM0F;FYL $_ lSPDLPN]Z JWFZ[ V\TZ[YL VFJGFZ 5|lX1F6FYL" CM:8[,DF\ S[ :YFlGS ZCL VeIF; SZ[ T[ 

.rKGLI K[[ VFYL  VFJF 5|lX1F6FYL"VMG[ V50FpG SZJF N[JFDF\ VFJX[ GlCP VlGIlDT 5|lX1F6FYL"GM 

V[;P8LP 5F; ZN SZJFDF\ VFJX[P 

26. It is desirable that the student-teacher coming from a distance of more than 40 
km from Modasa should stay in the hostel of locally, so such a trainee will not 



 

be allowed for up-down. ST Pass of Irregular student-teachers will be liable to 
cancellation. 

Z*P VF ;\:YF NJFZF ;M5FI[, NZ[S 5|J'ltTqSFIF["G[ JOFNFZL5}J"S4;DI;Z 5}6" SZL H[ T[ VwIF5S .GvRFH"G[ 

U]6F\SG DF8[ ;M5JFGF Z[C[X[ T[D G SZGFZ 5|lX1F6FYL" H[ T[ 5|J'l¿ q SFI"GF U]6 U]DFJX[P 

27. Every activity or task assigned by this institute should be completed loyally ,on 
time which should assigned to the professor in charge for grading. A trainee 
does not do so, will lose the marks of that activity/assignment work. 

Z(P VFBF ;+ NZlDIFG SZ[,L 5|J'ltTVMGL GM\W 5MTFGL GM\WJCLDF\ ZFBL ;+F\T[ ZH} SZJL OZHLIFT K[P 
28. It is compulsory to present to keep a record of the activities done during the 

entire session in one‘s note book and present it at the end of the session. 
Z)P ;\:YFGF lGTL lGIDMG]\ 5F,G SZL SF{8]\lAS EFJGFYL ZCL ;\:YFG]\ lCT VG[ UF{ZJ HF/JJF ;HFU VG[ 

5|ItGXL, ZC[J]\ V5l1FT K[P 
29. It is expected to be vigilant and diligent in maintaining the interest and pride of 

the organization in a family spirit by following the rules and the regulations of 
the institution. 

#_P SM,[HGF X{1Fl6SqJCLJ8L lJEFU NJFZF V5FTL ;}RGFVM H[ T[ ;}RGF O,S 5ZYL JF\RL VD, SZJFGM 
ZC[X[PVD, SZJFDF\ R}S SZGFZ 5|lX1F6FYL" 5MT[ H 5MTFG[ YGFZ H[ T[ G]SXFG DF8[ HJFANFZ U6FX[P 

30. The instructions given by the academic and administrative section of the 
institute should be read from the notice-board and implemented. The trainee 
who fails to implement will be held responsible for the loss. 

#!P 5|FY"GF;EFGF SFI"S|DMDF\ EFU ,[JM T[ 5|lX1F6GM V[S EFU K[P 
31. It is a  part of training to participate in prayer assembly programmes 
#ZP 5|JF;4 5I"8G VG[ JGEMHGDF\  5|lX1F6FYL"VMV[ HM0FJ] lX1F6 TF,LD DF8[ H~ZL K[4T[G[ VG];ZJFG]\ 

ZC[X[P 
32. It is required to join tour , picnic  and lunch/dinner as a part of training, is to be 

followed. 
##P 5F9 V\U[G]\ DFU"NX"G H[ T[ lJQFIGF VwIF5S 5F;[YL OZHLIFT ,[JFG]\ ZC[X[P 
33. Lesson guidance must be obtained from the pedagogy teacher educator. 
#$P 5F9G]\ ;\5}6" ,[lBT VFIMHG VwIF5S 5F;[YL D\H}Z SZFjIF 5KL H 5|YD VG[ ALHF ;+DF\ GSSL YI[, 

5F9 VF5L XSX[P 



 

34. Scheduled lessons in first and second semester can be delivered only after the    
complete written planning of the lesson has been approved by the concerned 
teacher educator. 

 

#5P XF/FG]EJ NZlDIFG 5F9 ;FY[ DFU"NX"G ,LW[, SFRF 5F9 ;FD[, ZFBJF H~ZL K[P 
35. It is important to include the guided raw lesson with final planned  lesson  

during school experience. 
#&P XF/FDF\YL VYJF SM,[HDF\YL 5F9 VF5JF DF8[ D[/J[, X{1Fl6S ;FWGM 5F9 5}6" YI[ H[ T[ .gRFH" 

lX1FSzLq VwIF5SzLG[ XF/FqSM,[HDF\ ;DI;Z 5ZT SZL N[JFGF ZC[X[P 
36. Educational equipments obtained from the school or college for the lesson 

should be returned to the teacher of the school or teacher educator of the 
college in time. 

#*P 5F9 NZlDIFG V5FI[, lJX[QF ;}RGFVMG]\ 5|lX1F6FYL"VMV[ 5KLGF TDFD 5F9MDF\ ;DH5}J"S VG[ VR}S 
ZLT[ 5F,G SZJFG]\ ZC[X[P 

37. The student-teacher will have to follow the instructions given during the lesson 
in all the subsequent lessons intelligently and accurately. 

#(P VF SM,[HDF 5|J[X 5FdIF 5KL  5|lX1F6FYL"V[ JF6L4 JT"G VG[ jIJCFZ §FZF V[S ;];\:SFZL lX1FS 
TZLS[GL KF5 p5;FJL 50X[P  

38. After getting admission in this institution the student-teacher has to make an 
impression as a cultured teacher through speech, behavior and practice. 

#)P VeIF;GF V[S EFU~5[ SM,[H §FZF SRCGF p5S|D[ VFIMlHT YTF X{1Fl6S TYF ;C VeIF; 5|J'ltTGF 
TDFD SFI"S|DMDF\ OZHLIFT HM0FJFG]\ ZC[X[ VFJF  SFI"S|D J[/FV[ TF,LDFYL"GL XFZLlZS4 ;FDFlHS S[ 
VFlY"S l:YlTGL DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJX[ GlC  H[YL T[ V\U[ VUFpYL TF,LDFYL"VMV[ HFU'T 
ZC[J]\P 

39. As a part of the study ,it will be compulsory to be involved ion all the 
educational and co-curricular activities organized by the institution under the 
auspices of SRC of the institution and the limitations of the trainee‘s physical, 
social or economic status will not be taken into account during such 
programmes so that the trainees may be aware of it in advance as precautionary 
measures. 



 

$_P 5|lX1F6FYL"V[ XF/FDF\ VwIIGvVwIF5G l;JFI lGIlDT lX1FSM ;FY[ ;\5S"DF ZCL XF?FSLI AWF H 
SFIM" ZMH[ ZMH SZJFGF ZC[X[P 

The trainee will have to do all the school work on a daily bases by keeping in touch 
with the regular teacher except teaching and learning in the school. 

 
$!P ALHF JQF["  5|lX1F6FYL"  XF/F lGI]lST C[9/ !& V9JFl0IF DF8[ A[ EFUDF\ XF/FDF\ SFD SZX[P 5C[,M 

EFU +LHF ;[D[:8Z VG[ ALHM EFU RMYF ;[D[:8ZDF\ ZC[X[P 
41. In the second year the trainee will work in the school in two parts for 16 weeks 

under school appointment .The first part of eight week will be in the third 
semester and the second part of eight week in the fourth semester. 

$ZP CFHZL5+SDF\ 5|FY"GF X~ YTF\ 5C[,F\ NZ[S 5|lX1F6FYL"V[ VR}S ;CL SZJLP Online – AFIMD[8=LS 
CFHZL 56 OZHLIFT GMWFJLP 

42. Each student-teacher must sign the attendance sheet before the prayer begins. 
Online biometric attendance is also mandatory. 

$#P NZ[S 5|lX1F6FYL"V[ SM,[H[ VF5[, 5MTFG]\ VF.SF0" (I Cardf ;FY[ ZFBJ]\P 
43. Each student-teacher should keep his or her identity-card given by the 

institution. 
$$P AL0L4TDFS]4l;UFZ[845FG4U]8SF 5Z 5|lTA\W K[P 
44. Bidi,Tobacco ,cigarette ,Gutkha are banned. 
$5P SM,[HDF\ lX1F6SFI" NZlDIFG ;[,OMG :JLR VMO ZFBJMP 
45. Keep the switch-off your cell-phone during teaching sessions in the institution. 
$&P SM,[H S[d5;DF\ U\NSL SZJFGL DGF. K[P 
46. Dirt is not allowed in the college campus. 
$*P SM,[HGF EF{lTS ;FWGMG[ 5MTFGF U6L T[G]\ HTG SZJ]\P 
47. Conserving the material resources of the college as one’s own. 
$(P JU" KM0TF\ 5C[,F\ ,F.8v5\BFvDF.S VJxI A\W SZJFP 
48. The light, fan and mic must be turned off before leaving the classroom. 
$)P 5|FY"GF SFI"S|D 5}ZM YIF AFN ;\ULTGF ;FWGM VG[ 5FYZ6F lGIT HuIFV[ D}SJFP 5|FY"GF ;lDlTGF 

;eIMV[ 5|FY"GF X~ YTF\ 5C[,F\ :8[H jIJ:YF UM9JJFGL ZC[X[P 



 

49. After the prayer programme place musical instruments and bedding in 
designated place. The members of the prayer committee should arrange the 
stage before the prayer begins. 

 
5_P lJZFDGF ;DIDF\ EF.VMV[ AMIh ~DDF\ VG[ AC[GMV[ U<;" ~DDF\ S[ VgI HuIFV[ U\NSL G YFI T[ ZLT[ 

GF:TM SZJMP 
50. During break boys should have breakfast in the boys room and girls should 

have breakfast in the girls room. And have breakfast in a way that doesn’t get 
dirty. 

5!P lJZFDGM ;DI 5}6" YIF AFN ;DI;Z H[  T[ JU"DF\ p5l:YT ZC[J]\ VG[ JU" RF,] CMI tIFZ[  ,F\ALDF\ OZJ]\ 
GCLP 

51. Attend the class on time after the break and do not walk around the lobby  
          While the class is on. 
5ZP 5|lX1F6FYL"V[ 5MTFGF 5|̀ GM V\U[GL ZH}VFT H[ T[ ;lDlTGF VwIF5S DFZOT[ SZJLP 
52. The trainees should submit their questions through the professor of that 

committee. 
5#P NZ[S 5|lX1F6FYL"V[ ;%TWFZFGL 5|J'ltTVMDFYL VMKFDF\ VMKL  V[S 5|J'ltTDF ;lS|I ZLT[ HM0FJFG]\ ZC[X[P 
53. Each trainee must be actively involved in at least one of the Saptadhara  
        Activities. 
5$P TDFZF 5|̀ GM VG[ ;D:IFVM CMD~D H}YGF .gRFH" VwIF5SzLG[ H6FJXMP 
54. Tell your questions and problems to the professor-in-charge of the Homeroom  
         Group.  
55P JM8ZS},ZDF\YL lJzF\lTGF ;DI NZlDIFG u,F; J0[ µR[YL 5F6L 5LJ]\4 5F6LGM AUF0 SZJM GCLP 
55. Drinking water from a water cooler with a glass high during recess time, do not 

west water.   
5&P 5|tI[S lJQFIGF TF;DF\ VwIF5SzL ;FY[ lJQFIGF D]ÛF V\U[ RRF"DF\  ;lS|I ZLT[ HM0FJ]\P 
56. To actively engage in the discussion of the subject matter with professor in     
         each subject class. 
5*P SM,[H TYF T[GF 5lZ;ZGL 5IF"JZ6LI VG[ :JrKTF V\U[ ;TT DFJHT SZJL NZ[S TF,LDFYL"GL OZH 

ZC[X[ VG[ T[G] HTG SZJFG]\ ZC[X[P 



 

57. It is the duty of the every trainee to take care of the environment and 
cleanliness of the college and its campus. 

5(P SMlJNv!) DCFDFZLGF ;DI[ 5|tI1F lX1F6 NZlDIFG ;ZSFZzL4 I]lGJl;"8LGL UF.0,F.GG[ 
OZHLIFT56[ VG];ZJ]P 

58. Follow the mandatory adherence to government and university guidelines 
during actual off-line teaching at the time of COVID-19 pandemic. 

5)P SMlJNv!) DCFDFZLGF ;DI[ JBTMJBTGL SOPGL UF.0,F.GG[ VG];ZJ\] TYF 5|tI1F lX1F6 DF8[ 

(OFFLINE) JF,L ;\DlT5+S ZH} SZJFG]\ ZC[X[P 
59. One has to follow the SOP Guidelines from time-to-time at the time of any 

Epidemic and submit the parent-consent form for off-line education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OSA Membersની આચારસં હતા 

[Code of Conduct for ‘OSA’ Members] 
 

 ઓસા સ ય: બી.ડ .શાહ કોલેજ ઓફ એ ુકશન,મોડાસામાં બી.એડŸ ની તાલીમ મેળવેલ યેક 

િશ ણાથ  કોલેજના ‘ઓસા’ સ ય તર ક આપોઆપ િનયત થાય છે. 

OSA member: Every trainee who has taken B.Ed. training in B.D.Shah College of 
Education, Modasa is automatically designated as an “OSA” member. 

૧. ી.બી.ડ .શાહ કોલેજ ઓફ એ ુકશન,મોડાસામાં બી.એડŸ.ની તાલીમ મેળવી ગયેલા તાલીમાથ ઓએ 

કોલેજ સાથે અથ ૂણ અને કાયમી સંપક િવકસાવી તેને ળવી રાખવો. 

1. The trainee who have taken B.Ed. training in Shree B.D. Shah College of 
Education, Modasa should develop and maintain meaningful and lasting contact 
with the college. 

૨. યેક ઓસા સ ય(OSA Member)એ તેમની સાથે પ યવહાર ક સંપક માટ પોતા ુ ં  અ તન સરના ું, 

મોબાઈલ નંબર તેમજ email address ઓસાને આપી રાખવાના રહશે. 

2. Each trainee has to provide his/her latest address for contact or Correspondence 
with him/her along with mobile number and e-mail address to Old Student-teacher 
Association.   

૩. ઓસા(OSA)ના અિધવેશન અને નેહિમલન કાય મમાં યેક ઓસા સ યએ િનયિમત હાજર રહવાના 

ય નો કરવાના રહશે. 

3. Every Alumni member should make an effort to attend the Alumni convention and 
meet events regularly. 

૪. ઓસા(OSA)ની ઘણી ૃ િતઓ મ ક ક યાણિનિધ, િતવષ અિધવેશન, ૂ તન અ યાપનમાં બઢતીના 

સમાચાર, એવોડસ, ગિત ગેની મા હતી, પોતાના બાળકો ુ ં   તે વષ ું  ુણપ ક ઓસામા આપ ું, 

ઓસા કાય મોમાં સહયોગ કરવો, િતવષ આગામી અિધવેશનમાં પોતાની સ ધર ૂ િમકા ર ુ  કરવી, 

પોતાની ક પોતાના બાળકોની િવશેષ િસ ની અિધવેશન પહલા ંિનયત સમયે કોલેજ મંગાવે યાર મા હતી 

સમયસર ર ૂ કર   અિધવેશનમાં પોતાના પા ય સાથે ઉપ થત રહશે. 



 

4. Many activities of Alumni such as welfare fund ,Annual convention, News of 
progress in OSA Magazine namely ”Nootan Adhyapan” ,information about 
awards and progress, provide information of progress of their wards ,co-operate in 
OSA programmes ,presenting his/her role in the next convention every year, when 
the college asks for the information he or she will present the same in time and 
will remain present in the session along with his ward.  

૫. કોલેજની તમામ કારની ૃ િ ઓ વીક શૈ ણક, સામા જક, સાં ૃ િતક, ક યાણલ ી વગેર યોજવામાં 

સહકાર આપવો અને સહાય કરવી. 

5.  To co-operate and assist in all kind of activities of the institution such as 
educational, social, cultural ,welfare schemes etc. 

૬. કોલેજ એક અસરકારક અને કાય મ તાલીમી સં થા બને તે માટના માગ  િવચારવા અને તેના અમલ 

માટ જ ર  ૃ િ ઓ હાથ ધરવી અને તે માટ કોલેજને સહાય કરવી. 

6. To think of ways to make institution an effective and efficient training institution 
and to carry out the activities required for its implementation and to assist the 
institution for the same. 

૭. ‘ઓસા’(OSA) ના ઉ ેશો િસ  કરવા માટ કોઈ ય ત ક સં થા સાથે સંકલન સાધ ું  અને તેમની સાથે 

માગદશન અને સહાયતાની આપ-લે કરવી. 

7. Co-ordinate with an individual or organization to achieve the objectives of OSA 
and exchange guidance and assistance with them. 

૮. ‘ઓસા’(OSA) માટ જ ર  નાણાભંડોળ ઊ ું  કરવા િવિવધ કારની ૃ િ ઓ કરવી. 

8. Organize various activities To raise the fund for OSA. 

૯. કોલેજમાં અ યાસ કરતા પા તાવાળા આિથક ર તે જ રયાતમંદ િશ ણાથ ઓમાં બી.એડ. અ યાસ માટ 

આિથક સહાય કરવા ત પરતા દાખવવી. 



 

9. To show readiness to provide financial assistance to appropriate  and  
economically needful trainee studying in  the B.Ed. 

૧૦.  ૂ ત ૂ વ તાલીમાથ ઓને શૈ ણક ર તે પશતા યવસાયલ ી ોના ઉકલ માટ મદદ કરવી. 

10.  Helping ex-trainees to solve vocational problems that touch academically. 

૧૧. I.I.T.E. ુનીવિસટ માં કોલેજના જોડાણમાં સ ય ભાગીદાર  દાખવવી. 

11. Take active participation in affiliation of the institution with I.I.T.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

વાલી માટની આચારસં હતા 

[Code of Conduct for Parents] 
 

૧. ુનીવિસટ /કોલેજ ારા  િવ ાથ ને આ કોલેજમાં બી.એડŸમાં વેશ મ યો હોય તેમણે િનયત 

તાર ખ/સમય પહલા ં કોલેજમાં ઉપ થત રહ  ફ  ભરવાની તથા અ ય ારં ભક િનયત કામગીર  

કરવાની રહશે. 

1. The student-teacher who gets admission in this institution from the university 
need to remain present in the institution from the decided and declared date 
before time and have to pay the fees and perform all other required activities 
after clearance of admission. 

  
૨. વાલીની ઉપ થિતવાળા કાય મોમાં જયાર કોલેજ િનમં ણ આપે યાર વાલીએ પોતાના 

ુ / ુ ી/પા ય સાથે િનયત સમય અને તાર ખે ઉપ થત રહવા ુ ં  રહશે. 

2. Whenever institution invites to remain present along with the parents in parents 
meet on decided date and time, the parents have to remain present along with the 
student-teacher. 

3. બી.એડŸ વેશ પછ  મળતી વાલીબેઠકમાં વાલીમંડળ(PTA – Parent Teacher Association)ની રચના 

કરવામાં આવે છે માં તમામ િવ ાથ ઓના વાલીએ તેમને સોપેલ હો ાની ગર મા જળવાય તે ર તે 

હો ા ુ ં  વહન કરવા ુ ં  રહશે. 

3.  The Parent Teacher Association is constructed in meeting after B.Ed. admission 
in which all parent have to follow their duty keeping in mind pride of 
responsibility shared to them. 

૪. યેક વાલીએ પોતાના ુ / ુ ી/પા યને િશ ક તર ક યો ય ઘડતર થાય તે માટના કોલેજ 

ય નોમાં હકારા મક ર તે રચના મક સહકાર આપવાનો રહશે. 



 

4. All the parents have to give positively constructive co-operation in attempts of 
the institution for their wards (son/daughter/dependent) proper development as 
teacher. 

૫. યેક વાલીએ પોતાના ુ / ુ ી/પા ય કોલેજમાં િનયમા ુસાર ઉપ થત રહ અને કોલેજ ારા 

સોપવામાં આવેલ શૈ ણક કાય  યો ય ર તે કર તેમાં હકારા મક સહયોગ આપવાનો રહશે. 

5.  All the parents have to give positive co-operation in matter of their ward 
remaining present regularly in the college and perform assigned the work given 
by the college properly. 

૬. યેક વાલીએ પોતાના ુ / ુ ી/પા ય માટ બનજ ર  ર ની માંગણી ન કર  કોલેજને શૈ ણક કાય  

અને ૃ િ ઓમાં સહયોગ કરવા અપીલ છે. 

6.  All the parents have to give positive co-operation in matter of educational works 
and activities by not demanding unnecessary leave s for their son/daughter/ward. 

૭. યેક વાલીએ પોતાના ુ / ુ ી/પા ય બી.એડŸ માં આ અ યાસ કરતા હોય યાર તેને અ ય કોઈ 

સામા જક, ધાિમક ક અ ય યવસાયલ ી ૃ િ ઓમાં ન મોકલતાં કોલેજ તરફ અ ભ ુખ રાખી શૈ ણક 

કાય ને ાધા ય આપ ુ.ં 

7. All the parents have to keep their wards oriented to the college by giving priority 
to their education works rather than to send them in other social, religious or any 
vocational activities when they study in B.Ed. 

૮. કોલેજમાં ગેરહાજર  ક અિનયિમતતા ગે વાલીને વાકફ કરવા વાલીએ પોતાનો િનયત ફોન નંબર 

કોલેજમાં ર ટર કરવાના રહશે. 

8.     The parents have to register their proper contact number in the college for the 
information to give to them regarding their wards absence and irregularity in the 
college. 



 

૯. િશ ણાથ ને આવ યક કાય  માટ કોલેજમાં ગેરાહાજર રહવા ુ ં  બને તે ુ ં  હોય યાર ર ટડ મોબાઈલ 

નંબરથી મા  વાલીએ જ કોલેજમાં ણ કર, આચાય ી ક ઇ ચા  િનયત અ યાપકને અગાઉના દવસે 

ણ કર  પરવાનગી લેવાની રહશે એ પછ થી લે ખતમાં ર ચ ી આપવાની રહશે. 

9. In case of absence of the student-teacher in the college for necessary work then  
the parent only has to inform in the college to the principal or teacher educator 
assigned the responsibility of presence before a day and then after  student-
teacher has to submit leave letter in the college.  

૧૦. આિથક ર તે સ ધર વાલીઓ પાસે ગર બ િવ ાથ ઓને આિથક સહાય કરવા માટ આિથક સહયોગની 

અપે ા છે.  

10.  The financially capable parents are expected for financial co-operation to help 
poor student-teachers. 

 

 

 
 
 

 


