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    SAS GUJARAT પર રજાની માહીતી ઓનલાઈન કરવાની છ ેદરેક ર્િલ્લામા ંએકિ બાબતન ં અલગ અલગ અર્ગઘટન અર્વા એકિ 

રજાના અલગ અલગ નામો હોવાર્ી  કટેલાક ર્શક્ષકો મ ંિવણ અન ભવતા હતા તે બાબતોન ેધ્યાનમા ંરાખી માનર્નય ર્નયામક સાહેબ શ્રી ના 
માગગદશગન ના આધારે આ નાનકડી માગગદર્શગકા તૈયાર કરી છ ેિ ેઆપન ેમદદરુપ ર્શે અને આપના મનમા ંતમામ બાબતો સપષ્ટ ર્શે.  
 

 ર્શક્ષક લોગીનમાં રજા મેન માં રજા માગણી પત્રક પર કલીક કરતા નીચે મ િબ િમા રજા  
 

 
 
અગાઉ ભોગવેલ રજા અને નવ ં માગણીપત્રક દેખાશે.  

  

            ૧. િમા રજા 
                       સમગ્ર નોકરી દરમ્યાન આપની સેવાપોર્ીમાં િ ેરજાઓ િમા ર્ઈ છ ેતેની નોંધ આપે અહી કરવાની છ ેઆ 
રજાઓને તાલ કા કક્ષાએર્ી ચેક કરાશે ભ લ હશ ેતો સ ધારો પણ તાલ કા કક્ષાએર્ી ર્શે ત્યારબાદ વેરીફાઈ કરતાિ આ માહીતી લોક ર્ઈ 
િશે અને કોઈ સ ધારો ર્શે નહી.  ર્શક્ષકને સમગ્ર વર્ગમા ૨૦ અધગપગારી રજાઓ મળ ેછ ેિ ેઅહીર્ી િમા કરી શકાશ.ે આના ર્સવાય બીજી 

કોઈ રજા િમેક ેચૂટણી વસ્તી ગણત્રી વગેરે ર્નયમો મ િબ સેવાપોર્ીમાં િમા કરેલ હોય તેની નોંધ અહી કરી શકાશ.ે રજાની તારીખોમાં 
અધગપગારીમા ૧ જાન્ય આરી ર્ી ૩૧ ડીસેમ્બર બતાવી દીવસોમાં એડીટ કરી ૨૦ લખી શકાશ.ે અન્ય રજાઓમાં પણ આવ રીત ેકામગીરીના 
સમગ્ર ગાળાની તારીખો લખી દીવસો એડીટ કરી લખી શકાશ.ે અહી કોઈ વળતર રજા આવશે નહી. િમેક ે blo વળતર રજા િ ેશૈક્ષર્ણક 
વર્ગમાં ભોગવવાની છ ેતે અહી આવશે નહી પણ વેકશેનના ગાળામાં કામગીરી કરી છ ેઅને િ ેરજા સેવાપોર્ીમાં િમા કરેલ છ ેતો આ રજાની 
માહીતી અહી ઉમેરી શકાય.  રજાની ર્વગતો વર્ગવાઈઝ હોય તો ખ્યાલ આવે ક ેક્યારે કટેલી રજા િમા ર્ઈ.  

અહી આ એન્ટ્રી કયા પ્રકારની રજાની છે 

તે દર્ાાવે છે. જેમકે નવી માગણી, જમા 
રજા અગાઉ ભોગવેલ રજા વગેરે. 
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2 અગાઉ ભોગવેલ અને મંિ ર ર્ઇ ગયેલ રજાની ર્વગત 

        જે રજાઓ આપે મંજુર કરાવી અગાઉ ભોગવી ચુક્યા છોપ અથવા હાલ ભોગવી રહ્યા છો તે રજાની વવગત અહી આપવાની થશ.ે રજાઓ 
મંજુર કયાાનો હુકમ નંબર હોય તો લખો ના હોય તો 0 મુકી શકો છો. તેમજ રજા મંજુર હુકમની તારીખ ના હોય તો રજાની શરુઆતની તારીખ લખી 

શકો છો. અને રજા અંગેનુ ંટકુમાં વર્ાન બોક્ષમાં કરી શકો છો આ રજાઓની ચકાસર્ી અને વેરીફીકશેન તાલુકા કક્ષાએથી થશે તેમજ સુધારો પર્ 
કરી શકાશે.  

૩ અધગપગારી રજા મડેીકલ રજા મા ંશ ં તફાવત છ.ે  

 વશક્ષકને ૨૦ અધાપગારી રજા દર વરે્ષ મળે છે આ રજા સેવાપોથેમા ંજમા થાય છે જો કોઈ ઘેર પ્રસંગ હોય તો અને ૧૦ અધાપગારી રજા માગો તો 
૨૦ માંથી ૧૦ બાદ થશે પર્ સમજો ક ેતમ ેવબમાર પડ્યા અન ે૧૦ પુરા પગારી રજા જોઈએ છે તો આપની જમા અધાપગારી ૨૦ રજા બાદ થશ ે
અને એ રજા મેડીકલ રજામા ંરૂપાંતર થશ ેએટલે આ રજાને અમુક જીલ્લામાં રૂપાંતરીત રજાના નામથી પર્ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે મેડીકલ રજા 
જમા ંનથી કરી શકાતી પર્ ભોગવી શકાય છે. 

4. પ્રાપ્ત રજા 

     વશક્ષકને જનરલી આવી રજા નથી મળતી પર્ કોઈ ખાસ કીસ્સામાં રજા મળી હોયતો તેને પ્રાપ્ત રજા કહે છે.  

5 પરચ ંરણ રજા 

     નોકરીમાં જે સામાન્ય કજે્યુઅલ રજા (CL) ભોગવો છો તે પરચુરર્ રજા ગર્ાય છે.  

ટુકંમાં જે રજાઓ એકજ વર્ષામાં ભોગવવાની હોય તેની સેવાપોથીમાં નોધ નથી થતી જે તો એવી જમા રજાઓની 
નોંધ અહી કરવાની નથી.  આ રજાઓની જમા અને ભોગવેલ માહીતીમાં જરુરી સુધારા તાલુકા લેવલ ેકરવામાં 
આવશ.ે ભવવષ્યમાં રજાઓની માગર્ીમાં આ રજાઓની માહીતી ના આધારે સરળતાથી રજા મંજુર/નામંજૂર કરી 
શકાશે.  જીલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએથી સમગ્ર રજાઓની મંજુર નામંજુર અને માહીતી પર દેખરેખ રાખી શકાશ.ે 

                                              

                                                    આભાર 

http://www.shixan.in

