આરટીઇ એકટ નીચે સ્ાસનિકનક ્તામસડ ળ/ પચસયતરસજ/્સ્ાસઓ (PRIs) ની
ફરજોન આકલન (Activity Mapping) જાહેર કરવસ બસબત.
વંચાણમાં લીધાાઃ
(૧)

ભારત સરકારનો પત્ર એફ. નં. ર-૪૪/ર૦૧૩-ઇઇ-૩ તા.૩૧.૧.ર૦૧૪

(ર)

શિક્ષણ શવભાગના ઠરાવ ક્રમાંકાઃ પીઆરઇ-૧૧૧ર-જીઓઆઇ-ર૦-ક તા.૧.ર.ર૦૧૩

(૩)

શિક્ષણ શવભાગના ઠરાવ ક્રમાંકાઃ પીઆરઇ-૧૧૧ર-જીઓઆઇ-ર૯-ક તા.૧પ.પ.ર૦૧૪

(૪)

સ્ેષે રોજોકટકે ઓસફસ, એસએસએની દરખાસ્ત નં. એસએસએ/મકમ/૧૪/૭૨૩૨ તા.ર૪.ર.ર૦૧૪

આમુખાઃ
આરેીઇ એકેની કલમ-૯ અંતગગત સ્ાાશનક સતામામંએ એ ાવવવવાની ફરનોનો શનદિ કરવામાં આય ો છે .
એકેની કલમ-ર (એચ) અન્વ ે (તા.૧.ર.ર૦૧૩ નો ઠરાવ) ાી સ્ાાશનક સતામામંએ

વવરષર કરવામાં આવેલ છે . તેને

અનુલક્ષીને સ્ાાશનક સતામામંએ /જનલ્લા પંચા ત અંતગગત શવશવધ સ્તરષ ાવવવવાની ાતી ફરનોનુ ં આકલન (Activity
Mapping) સામેલ પસરશિષ્ે-૧ અનુસાર વવરષર કરવામાં આવે છે .
૧.

દરષ ક ાા કને મફત અને ફરજન ાત રોજારં ભભક શિક્ષણ પ ૂરું પાએિે.
પરં ત ુ ાા કને

ાારોજસંગ તેનાં માતા-શપતા અાવા વાલીએ

પરોક્ષ રીતે સારા એવા નાણાં પ ૂરાં પાએ ાં રો
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ોગ્

સરકાર અાવા સ્ાાશનક

અાવા સ્ાાપેલી માભલકીની કષ

સતામાતંત્રે

રોજત્ ક્ષ

કષ

શન શં ત્રત કરષ લી િા ા શસવા ની િા ામાં

રોજવેિ અપાય ો રો

ત્ ાં આવા ાા ક અાવા માતા-શપતા અાવા વાલી ાીજી િા ામા: ાા કના રોજારં ભભક શિક્ષણ અંગે કરષ લા

ખચગની ભરપાઇ મે વવા માેષ દાવો કરી િકિે નસર.
ર.

કલમ-૬માં શનસદિ ષ્ે ક ાગ મુના નજીકની િા ાની પપલ્ તા શનશચિતત કરિે.

૩.

ના ા વગગનાં અને વંભચત જૂામાં ાા કો સામે કોઇ પણ કારણસર રોજારં ભભક શિક્ષણ મે વવા અને પ ૂરું કરવા ભેદભાવ
ન રખા

અાવા તેમને અેકાવા

નસર તે સુશનશચિતત કરિે.

૪.

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની અંદર રરષતા ચૌદ વર્ગ સુધીની ઉંમરના ાા કોનુ ં રષ કએગ શન ત કરવામાં આવે તે રીતે રાખિે.

પ.

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની અંદર રરષતા દરષ ક ાા કના રોજાાશમક શિક્ષણમાં રોજવેિ, રાનરી અને તે પ ૂરું કરવા અંગે દષ ખરષ ખશન ત્ર
ં ણ શનશચિતત કરિે.

૬.
૭.

િા ાના મકાન સસરત આધાર મા ખુ,ં િૈક્ષભણક સ્ેાફ અને ભણવાની સામરી ી પ ૂરાં પાએિે.
અને ૧૧ કલમ-૪માં શનસદિ ષ્ે કરષ લી ખાસ તાલીમ સગવએ પ ૂરી પાએિે. અને સ્ાા ાંતસરત કુંટુંાોના

ાા કોનો રોજવેિ

શનશચિતત કરી આપિે.
૮.

અનુસ ૂભચમાં શનસદિ ષ્ે કરષ લાં ધોરણ અને માપદં એને અનુૂપપ રોજાાશમક શિક્ષણની સારી ુુણવતામા શનશચિતત કરિે.

૯.

રોજાાશમક શિક્ષણના અ્ ાસક્રમ અને શિક્ષણના કા ક્ર
ગ મ સમ સર શનશચિતત કરિે.

૧૦.

શિક્ષકો માેષ તાલીમની સગવએ પ ૂરી પાએિે.
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૧ર.

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની અંદરની િા ાઓની કામગીરી પર દષ ખરષ ખ-શન ત્ર
ં ણ રાખિે, અને

૧૩.

િૈક્ષભણક કષલેન્એર નકકી કરિે.
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આરેીઇ એકે નીચે સ્ાાશનક સતામાતંત્રોની ફરનોનુ ં આકલન (Mapping)
અનુ.

આરેીઇ એકેની કલમ-૯

ક્રમ

નીચે સોપા લ
ે ફરનો

૧

(૧) દરષ ક ાા કને મફત અને

પંચા ત રાન સંસ્ાાઓ
જનલ્લા પંચા ત


શવશિષ્ે નૂપસર ાતવા ા

વચચેની (તાલુકા)

રી ામ પંચા ત

પંચા ત


૬-૧૪ વર્ગ વચચેની વ જૂાના ાા કોના રોજવેિ માેષ

ફરજન ાત રોજાાશમક

ાા કો,

તેમના શવસ્તારની સરકારી/સરકાર અનુદાશનત અને

શિક્ષણ પ ૂરું પાએિે.

અનુ.વવશત/અનુ.નનવવશત,

ખાનગી િા ાની

પરં ત ુ ાા કને

ાારોજસંગ

ના ા વગગના ાા કો અને

તેનાં માતા-શપતા અાવા

કન્ ાઓના શિક્ષણ અંગે

વાલીએ

શનરીક્ષણ અને

ોગ્

સરકાર

અાવા સ્ાાશનક સતામાતંત્રે
રોજત્ ક્ષ કષ પરોક્ષ રીતે
પાએ ાં રો

અમલવારીનુ ં શનરીક્ષણ

સ્ાાપેલી માભલકીની કષ

કરિે.

શન શં ત્રત કરષ લી િા ા

સ્ા ાંતર ાઇ નતા અને આવતા ાા કોને પણ
ધ્ ાનમાં લેવાિે.


ત્ ાં આવા

પપરના આધારષ ાધાન ાા કોએ િા ા રોજવેિ
મે ય ો છે તે સુશનશચિતત કરંુ.ં

શસવા ની િા ામાં રોજવેિ
અપાય ો રો

જૂાના ાા કોની

કરવાની ય વસ્ાા ગોઠવવી. કટમાં ગામમાંાી

તાલુકા (બ્લોક) અને રી ામ્
સ્તરષ આરેીઇ એકેની

ાદી વવ વવી

રજીસ્ેર નધધો (Record) વાશર્િક ધોરણે અધતન

તપાસણી કરિે.


તેમના શવસ્તારના ાધાન ાા કોની
અને ૬-૧૪ વર્ગ વચચેની વ

દષ શચછત

સારા એવા નાણાં પ ૂરાં
અાવા



ાદી વવ વિે.



િા ા ારારના ાા કોને નામાંકન કરવા માેષ આવા

ાા ક અાવા માતા-

ાધાન ાા કોને સમવવવવા અને તેમના વાલીઓનો

શપતા અાવા વાલી ાીજી

સંપકગ કરી તેમને પણ સમવવવવા.
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રોજાાશમક શિક્ષણ અંગે
કરષ લા ખચગની ભરપાઇ



રપ% ાેઠકો પપર રોજવેિ મે વવા શવકલ્પ
આપનારઓના સકસ્સાઓમાં, પાત્ર ઠરતાં તમામ

ર

મે વવા માેષ દાવો કરી

ાા કોની અરજીઓ શવચારણામાં લઇ િકા

િકિે નસર.

સર

કલમ-૬માં

શનસદિ ષ્ે ક ાગ



રાન ના આરેીઇ શન મોમાં



રોજાાશમક

મુના નજીકની િા ાની

શનદિ કરષ લા ધોરણો મુના

િા ા અને

પપલ્ તા શનશચિતત કરિે.

પાએોિના શવસ્તારોમાં

પચચ

િા ાની પપલબ્ધતા

રોજાાશમક

ચકાસવી.

િા ા શન ત

નો નવી િા ા િૂપ કરવાની

કરષ લ

નૂપસર ાત રો

રદ/શવસ્તાર





તો, તેના

શનમાગણ માેષ ત્વરીત નાણાં

માં આવેલી

મ ે તે શનશચિતત કરંુ.ં

છે તે

િા ામાં શિક્ષકની

ચકાસણી

પપલબ્ધતા શનશચિતત કરવી.

કરિે.

આ માેષ શિક્ષકની



નવી િા ા

ભરતી/પ ૂનાઃ શનમણુકં કરવી

માેષની

પએિે.

માંગણીઓ

આરેીઇ એકે અંગે નીચેના
કા ગકતાગઓને વવણકારી
આપવી.





પએોિની િા ા શનશચિતત
કરવા માેષના તાલુકા અને
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તપાસવી
અને મંજૂર
કરનાર
સતામાતંત્રને
રજૂ કરિે.



અને પારદશિિત પધ્ધશત અપનાવવી.

નકકી કરષ લ ધોરણ મુના નજીકના શવસ્તારમાં િા ા
ન રો



તો તે માેષ માંગણી કરવી.

નવી રોજાાશમક િા ા અને પચચ રોજાાશમક િા ા માેષ
નમીનની પપલશબ્ધ સુશનશચિતત કરવી.



એવી

શનમાગણ સત્વરષ ાા

તે સુશનશચિતત કરિે.

રી ામ્

સ્તરષ ની ફરનોના

શનરીક્ષણ કરવા.
૩

ના ા વગગનાં અને વંભચત



ભેદભાવ રરીત વતગન રખા

જૂામાં ાા કો સામે કોઇ પણ

તે માેષ દષ ખ-રષ ખ અને

કારણસર રોજાાશમક શિક્ષણ

શનરીક્ષણ કરિે.

મે વવા અને પ ૂરું કરવા
ભેદભાવ ન રખા
તેમને અેકાવા



અાવા



અને શન શમતતાની નધધ રાખિે.

ભેદભાવ રરીત વતગન



રાખવા માેષ તાાાના

નસર તે

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની અંદર

કા ગકતાગઓને વવણકારી


દરષ ક ગામ/તાલુકાએ

સમાન ભાગીદારી શનશચિતત કરિે.


દરષ ક ગામમાં

રરષતા ચૌદ વર્ગ સુધીની

ાા કોના રષ કએગ વવ વણી

ાા કોના

ઉંમરના ાા કોનુ ં રષ કએગ શન ત

ાા

રષ કએગ ની

કરવામાં આવે તે રીતે રાખિે.

ભ ૂશમકા ભનવિે.


છે . તેની શનરીક્ષણની

એકીકરણ કરિે.


ાા

ગામમાં ાા કોના નન્મ અંગેન ુ ં રષ કએગ વવ વિે.



૦-૩ વર્ગની વ જૂાના ાધાન ાા કોના, નામ,
શપતા-માતાના નામ, નન્મ તારીખ, વવશત (sex),
આંગણવાએી (AMC)/પ ૂવગ િા ામાં રોજવેિ (coverage)

છે તેના

અંગે શન ત નમ ૂનાઓમાં માસરતીની વવ વણ કરિે.

શનરીક્ષણની
ભ ૂશમકા

પએોિની િા ાની માસરતીના
એકીકરણ માેષ રાન



વવ વણી

એા સ (DISE) માસરતીનુ ં

ભનવિે.



નામાંકન/િા ા ારાર/ખાસ તાલીમ અંગે શન ત
નમ ૂનાઓમાં માસરતી વવ વણી કરિે.

તૈ ાર કરષ લ શન ત


કરિે.

સ્ા ાંતર ાતાં/ાઇ આવતા ાા કો, નો કોઇ રો
તેમના રષ કએગ ની વવ વણી કરિે.


C:\Users\hp\Desktop\For WEb\Activity Mapping-Gujarat.doc

૩-૬ વર્ગની વ જૂના ાધાન ાા કોના નામ, શપતામાતાના નામ, નન્મ તારીખ, વવશત (sex), િા ામાં

દ્વારા

પત્રકોના પપ ોગ શનશચિતત

અ્ ાસક્રમની અને અ્ ાસતેર રોજં િશતઓમાં
શિક્ષકોની અને િા ા ય વસ્ાાપન સશમશત (SMC) ની

સુશનશચિતત કરિે.
૪

વંભચત જૂા અને ના ા વગગના ાા કોની રાનરી

અિકતા ધરાવતા, કુટુમ્ામાં એકલ માતા/શપતા

તો

ધરાવતા, અનાા વગેરષ રક્ષણ શવનાના ાા કોની
શવગતોની વવ વણી કરિે.
પ

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની અંદર



તેના ક્ષેત્રાશધકારમાં

રરષતા દરષ ક ાા કના રોજાાશમક

ાા કોના રોજવેિો અને

શિક્ષણમાં રોજવેિ, રાનરી અને

રાનરી પપર દષ ખરષ ખ રાખિે.

તે પ ૂરું કરવા અંગે દષ ખરષ ખશન ત્ર
ં ણ શનશચિતત કરિે.






તો તે દૂ ર

અાવા િા ા ત્ જી દષ
તેવા

સકસ્સામાં રોજવેિ અને શન શમત રાનરી સુશનશચિતત કરવા
ગામના સમાનને રોજેરણા આપિે.


દરષ ક ાા ક તેન ુ ં િૈક્ષભણક સ્તર સુધારષ તેન ુ ં ધ્ ાન
રાખિે.

કરવામાં મદદ કરિે અને
દષ ખરષ ખ રાખિે.

કોઇ ાા ક અશન શમત રો

(dropout) અાવા નામાંકન ાયુ ં ન રો

આપવામાં અને રાનરી
અવરોધો રો

નસર તે સુશનશચિતત

કરિે.

રી ામ પંચા ત દ્વારા રોજવેિ
સુશનશચિતત કરવામાં કોઇ

કોઇને પણ રોજવેિ શનર્ેધ કરા



દરષ ક ાા કના રોજવેિ, રાનરી અને રોજારં ભભક શિક્ષણ
પ ૂણગ કરષ તે સુશનશચિતત કરિે અને તે માેષ એસએમસીને
મદદૂપપ ાિે.



િા ાઓમાં ાા કોના રોજવેિ પારદિગક, સ્પષ્ે અને
ોગ્

પધ્ધશતાી ાા

તે માેષ એસએમસીને સર ોગ

આપિે.


કન્ ાઓ, અસુરભક્ષત જૂાો અને ના ા વગોના માતાશપતા તેમના ાા કોને િા ાએ મોકલે એ માેષ રોજેરણા
આપિે.



શિક્ષકની અછત, કુદરતી આપશતામ કટવા રોજવેિ અને
રાનરીને અસરકતાગ અવરોધો અને રોજશ્નો પકષલિે. નો
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રોજશ્નો તેમના ક્ષમતા પપર વેના રો

તો તે જનલ્લા

સાાે રાા ધરિે.
૬

િા ાના મકાન સસરત આધાર



તેના ક્ષેત્રાશધકાર રષઠ ની



એસએમસીને મ તા નાણાં સમ સર અને

મા ખુ,ં િૈક્ષભણક સ્ેાફ અને

િા ાઓ આરેીઇ એકેની

ુુણવતામાયુકત ાાંધકામો માેષ અને અન્

ભણવાની સામરી ી પ ૂરાં પાએિે.

નોગવાઇને અનુૂપપ કા ગકર

મા ખાકી

અને શવધાાી –શિક્ષકોના

કરવા શનરીક્ષણ કરિે.

રોજમાણ (PTR) ન વાઇ રરષ તે
સુશનશચિતત કરિે, કોઇ પણપ



સંસાધનોાી વચગા ાની

તે સુશનશચિતત

મ વાપાત્ર સ્ેાફની અછત અને શિક્ષકની ના ી
કામગીરી/રાનરી અંગે પચચ સતામાશધકારી સમક્ષ

નણાતા સકસ્સામાં જનલ્લા
પંચા ત પોતાના

સુશવધાઓ માેષ વપરા

િા ાઓની

રજૂઆતો કરિે.


િા માં શવદ્યાાી-શિક્ષકના રોજમાણ (PTR) વવ વી
રાખવા રજૂઆત કરિે.

અને કામચલાપ ય વસ્ાા
કરિે.
૭

કલમ-૪માં શનસદિ ષ્ે કરષ લી

અને

ખાસ તાલીમ સગવએ પ ૂરી

ાધીન ખાસ તાલીમો

૧૧

પાએિે.

(સ્પેશ્ લ ્ષશનગ) પપર



જનલ્લામાં કરવામાં આવતી



િા ા ારારના ાા કોનુ ં રષ કએગ વવ વિે.



એસએમસીના સર ોગમાં રરી ાધાન િા ા ારારના
ાા કોના નામાંકન ાા

શનરીક્ષણ, ખાતરી કરિે અને

અને
સ્ાા ાંતસરત કુંટુંાોના

રરો માં રરષ તે સુશનશચિતત કરિે.

તેની માસરતી રાખિે.

ાા કોનો રોજવેિ શનશચિતત કરી
આપિે.

અને તેઓ શન શમત વગગની



િક

રો

ત્ ાં સુધી ખાસ તાલીમ િા ામાં ન

અપા , અન્ ાા એસએમસી અને િા ાની
સરા તામાં નજીકના અને સલામત સ્ા ે અપા
સુશનશચિતત કરિે.
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તે



ાધાન િા ા ારારના ાા કોને ખાસ
તાલીમ/િા ામાં શન શમત મોકલે તે માેષ ગામસમાનને રોજેરણા આપિે.



સ્ા ાંતર કરી ગામમાં આવતા/નતા ાધાન
ાા કોની તપાસ રાખિે.



ગામમાં સ્ા ાંતર ાઇ આવતા ાા કો માેષ ખાસ
તાલીમની નોગવાઇ કરિે.



સા ાંતર ાઇ નતા કુટુમ્ાના ગામમાં રરષતા
ાા કોનુ ં ધ્ ાન રાખવા સમાનને રોજેરણા આપિે.

૮

અનુસ ૂભચમાં શનસદિ ષ્ે કરષ લાં



શવદ્યાાી-શિક્ષકનાં શન ત



ધોરણ અને માપદં એને અનુૂપપ

ા ેલ રોજમાણ વવ વવા

ાા કો માેષની ખાસ તાલીમ પપર દષ ખરષ ખ અને

રોજાાશમક શિક્ષણની સારી

શિક્ષકોની પ ૂનાઃશનયુસકત

સર ોગ આપિે.

ુુણવતામા શનશચિતત કરિે.

સુશનશચિતત કરિે.




ન ાં આધાર મા ખાની
ત્ ાં તેની રોજગશત અને



રોજં િશતઓ પપર દષ ખરષ ખ


દરષ ક િા ામાં સમ સર

અ્ ાસક્રમ અને શિક્ષણના

પાઠ

પુસ્તકો અને

કા ગક્રમ સમ સર શનશચિતત

ેીએલએમની વરેંચણી
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ાા કોને શન શમત િા ાએ મોકલે તે માેષ સમાનને
રોજેરણા આપિે.

રાખિે.
રોજાાશમક શિક્ષણના

સ્ા ાંતસરત ાા કોને ગમે ત્ ારષ રોજવેિ સુશનશચિતત
કરિે.

સુશવધાઓ મંજૂર ાઇ રો

૯

ાા કોની રાનરી અને નામાંકનો/િા ા ારારના





ાા કોની રાનરીની શન શમતતા માેષ અને ાા કોની
રોજગશત પપર ધ્ ાન રાખવા માેષ માતા-શપતા/સમાન
અને િા ા વચચે અવાર-નવાર આંતરસક્ર ા કરવા

કરિે.

ાા

તે સુશનશચિતત કરિે.

ગામ-સમાનને રોજેરણા આપિે.


નકકી કરષ લ કામકાનના સદવસો/શિક્ષણના કલાકો
મુના ન િા ાનુ ં કામકાન ચાલે છે . તે સુશનશચિતત
કરવા શનરીક્ષણ કરંુ ં અને શન મભંગના સકસ્સાની
શન ત્ર
ં ણ અશધકારીને ફસર ાદ કરિે.

૧૦

શિક્ષકો માેષ તાલીમની



સગવએ પ ૂરી પાએિે.


એા ે/ાીઆસી સાાે પરામિગ

તાલુકા સ્તરના

કરીને િૈક્ષભણક કષલેન્એર તૈ ાર

શિક્ષકોની

કરિે.

તાલીમ માેષ

કોઇ સકસ્સામાં શવશિષ્ે તાલીમની

આધાર-મા ખુ

નૂપસર ાત નણા

પ ૂરું પાએિે.

તો આવી



તાલીમ આપતી સંસ્ાાના શિક્ષક
સાાે સંપકગ કરિે.


નવશનયુકત શિક્ષકોની
સેવાકાલીન તાલીમ માેષ નકકર
આધાર મા ખુ પ ૂરું પાએિે.


સમાનની નૂપસર ાત અંગેની
માસરતી ાીઆરસીને પ ૂરી
પાએિે. કટાી સેવાકી
તાલીમને ધ્ ાન (ફોકસ)માં
લઇ િકા .

૧ર

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની
અંદરની િા ાઓની કામગીરી



રી ામ અને તાલુકા પંચા ત
સ્તરાી મ તી ફસર ાદોના
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િા ાના મકાનની વવ વણી અને િા ા શવસ્તાર
ુ માેષ વપરા
િૈક્ષભણક રષતઓ

તેની દષ ખરષ ખ રાખિે.

પર દષ ખરષ ખ-શન ત્ર
ં ણ રાખિે,

શનરાકરણ ાા

અને

કરિે.

એ સુશનશચિતત



શિક્ષકોની રાનરી સુશનશચિતત કરિે.



રી ામ પંચા તને અસંતોર્ રો

તેવા રોજશ્નો જનલ્લા

રોજાાશમક શિક્ષણ/જનલ્લા પંચા તને રજૂ કરિે.


ના ો દષ ખાવ કરતી િા ાઓના મુખ્

શિક્ષક અને

એસએમસી સ્ ોને મ ીને િા ાની કામગીરીની
તપાસણી કરવી અને આરેીઇ એકેની અમલવારી
માેષ સમાનનુ ં દાાણ લાવિે.


િૈક્ષભણક સ્તરના સંવધગન માેષ ચકાસણી માેષ અશધક
સમ

૧૩

િૈક્ષભણક કષલેન્એર નકકી કરિે.



સમાનના ય વસ્ાાપનોના
રોજકાર, સ્ાાશનક તરષવારોને
ધ્ ાનમાં રાખીને સ્ાાશનક
નૂપસર ાતોના આધારષ જનલ્લા
પંચા ત નકકી કરિે.
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ફા વિે.

પસરશિષ્ે-૧
અનુ.

આરેીઇ એકેની કલમ-૯

ક્રમ

નીચે સોપા લ
ે ફરનો

૧

(૧) દરષ ક ાા કને મફત અને

આરેીઇ એકે નીચે સ્ાાશનક સતામાતંત્રોની ફરનોનુ ં આકલન (Mapping)
પંચા ત રાન સંસ્ાાઓ
જનલ્લા પંચા ત


શવશિષ્ે નૂપસર ાતવા ા

તાલુકા પંચા ત

રી ામ પંચા ત


૬-૧૪ વર્ગ વચચેની વ જૂાના ાા કોના રોજવેિ માેષ

ફરજન ાત રોજારં ભભક

ાા કો,

તેમના શવસ્તારની સરકારી/સરકાર અનુદાશનત અને

શિક્ષણ પ ૂરું પાએિે.

અનુ.વવશત/અનુ.નનવવશત,

ખાનગી િા ાની

પરં ત ુ ાા કને

ાારોજસંગ

ના ા વગગના ાા કો અને

તેનાં માતા-શપતા અાવા

કન્ ાઓના શિક્ષણ અંગે

વાલીએ

શનરીક્ષણ અને

ોગ્

સરકાર

અાવા સ્ાાશનક સતામાતંત્રે
રોજત્ ક્ષ કષ પરોક્ષ રીતે
પાએ ાં રો

અમલવારીનુ ં શનરીક્ષણ

સ્ાાપેલી માભલકીની કષ

કરિે.

શન શં ત્રત કરષ લી િા ા

સ્ા ાંતર ાઇ નતા અને આવતા ાા કોને પણ
ધ્ ાનમાં લેવાિે.


ત્ ાં આવા

પપરના આધારષ ાધાન ાા કોએ િા ા રોજવેિ
મે ય ો છે તે સુશનશચિતત કરંુ.ં

શસવા ની િા ામાં રોજવેિ
અપાય ો રો

જૂાના ાા કોની

કરવાની ય વસ્ાા ગોઠવવી. કટમાં ગામમાંાી

તાલુકા (બ્લોક) અને રી ામ્
સ્તરષ આરેીઇ એકેની

ાદી વવ વવી

રજીસ્ેર નધધો (Record) વાશર્િક ધોરણે અધતન

તપાસણી કરિે.


તેમના શવસ્તારના ાધાન ાા કોની
અને ૬-૧૪ વર્ગ વચચેની વ

દષ શચછત

સારા એવા નાણાં પ ૂરાં
અાવા



ાદી વવ વિે.



િા ા ારારના ાા કોને નામાંકન કરવા માેષ આવા

ાા ક અાવા માતા-

ાધાન ાા કોને સમવવવવા અને તેમના વાલીઓનો

શપતા અાવા વાલી ાીજી

સંપકગ કરી તેમને પણ સમવવવવા.

િા ામા: ાા કના
રોજારં ભભક શિક્ષણ અંગે
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રપ% ાેઠકો પપર રોજવેિ મે વવા શવકલ્પ

ર

કરષ લા ખચગની ભરપાઇ

આપનારઓના સકસ્સાઓમાં, પાત્ર ઠરતાં તમામ

મે વવા માેષ દાવો કરી

ાા કોની અરજીઓ શવચારણામાં લઇ િકા

િકિે નસર.

સર

કલમ-૬માં

શનસદિ ષ્ે ક ાગ



રાન ના આરેીઇ શન મોમાં



રોજાાશમક

મુના નજીકની િા ાની

શનદિ કરષ લા ધોરણો મુના

િા ા અને

પપલ્ તા શનશચિતત કરિે.

પાએોિના શવસ્તારોમાં

પચચ

િા ાની પપલબ્ધતા

રોજાાશમક

ચકાસવી.

િા ા શન ત

નો નવી િા ા િૂપ કરવાની

કરષ લ

નૂપસર ાત રો

રદ/શવસ્તાર





તો, તેના

શનમાગણ માેષ ત્વરીત નાણાં

માં આવેલી

મ ે તે શનશચિતત કરંુ.ં

છે તે

િા ામાં શિક્ષકની

ચકાસણી

પપલબ્ધતા શનશચિતત કરવી.

કરિે.

આ માેષ શિક્ષકની



નવી િા ા

ભરતી/પ ૂનાઃ શનમણુકં કરવી

માેષની

પએિે.

માંગણીઓ

આરેીઇ એકે અંગે નીચેના
કા ગકતાગઓને વવણકારી
આપવી.





પએોિની િા ા શનશચિતત
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તપાસવી
અને મંજૂર
કરનાર
સતામાતંત્રને
રજૂ કરિે.



અને પારદશિિત પધ્ધશત અપનાવવી.

નકકી કરષ લ ધોરણ મુના નજીકના શવસ્તારમાં િા ા
ન રો



તો તે માેષ માંગણી કરવી.

નવી રોજાાશમક િા ા અને પચચ રોજાાશમક િા ા માેષ
નમીનની પપલશબ્ધ સુશનશચિતત કરવી.



એવી

શનમાગણ સત્વરષ ાા

તે સુશનશચિતત કરિે.

કરવા માેષના તાલુકા અને
રી ામ્

સ્તરષ ની ફરનોના

શનરીક્ષણ કરવા.
૩

ના ા વગગનાં અને વંભચત



ભેદભાવ રરીત વતગન રખા

જૂામાં ાા કો સામે કોઇ પણ

તે માેષ દષ ખ-રષ ખ અને

કારણસર રોજારં ભભક શિક્ષણ

શનરીક્ષણ કરિે.

મે વવા અને પ ૂરું કરવા
ભેદભાવ ન રખા
તેમને અેકાવા



અાવા



અને શન શમતતાની નધધ રાખિે.

ભેદભાવ રરીત વતગન



રાખવા માેષ તાાાના

નસર તે

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની અંદર

કા ગકતાગઓને વવણકારી


દરષ ક ગામ/તાલુકાએ

સમાન ભાગીદારી શનશચિતત કરિે.


દરષ ક ગામમાં

રરષતા ચૌદ વર્ગ સુધીની

ાા કોના રષ કએગ વવ વણી

ાા કોના

ઉંમરના ાા કોનુ ં રષ કએગ શન ત

ાા

રષ કએગ ની

કરવામાં આવે તે રીતે રાખિે.

ભ ૂશમકા ભનવિે.


છે . તેની શનરીક્ષણની

એકીકરણ કરિે.


ાા

ગામમાં ાા કોના નન્મ અંગેન ુ ં રષ કએગ વવ વિે.



૦-૩ વર્ગની વ જૂાના ાધાન ાા કોના, નામ,
શપતા-માતાના નામ, નન્મ તારીખ, વવશત (sex),
આંગણવાએી (AMC)/પ ૂવગ િા ામાં રોજવેિ (coverage)

છે તેના

અંગે શન ત નમ ૂનાઓમાં માસરતીની વવ વણ કરિે.

શનરીક્ષણની
ભ ૂશમકા

પએોિની િા ાની માસરતીના
એકીકરણ માેષ રાન



વવ વણી

એા સ (DISE) માસરતીનુ ં

ભનવિે.



નામાંકન/િા ા ારાર/ખાસ તાલીમ અંગે શન ત
નમ ૂનાઓમાં માસરતી વવ વણી કરિે.

તૈ ાર કરષ લ શન ત
કરિે.
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૩-૬ વર્ગની વ જૂના ાધાન ાા કોના નામ, શપતામાતાના નામ, નન્મ તારીખ, વવશત (sex), િા ામાં

દ્વારા

પત્રકોના પપ ોગ શનશચિતત

અ્ ાસક્રમની અને અ્ ાસતેર રોજં િશતઓમાં
શિક્ષકોની અને િા ા ય વસ્ાાપન સશમશત (SMC) ની

સુશનશચિતત કરિે.
૪

વંભચત જૂા અને ના ા વગગના ાા કોની રાનરી



સ્ા ાંતર ાતાં/ાઇ આવતા ાા કો, નો કોઇ રો
તેમના રષ કએગ ની વવ વણી કરિે.

તો



અિકતા ધરાવતા, કુટુમ્ામાં એકલ માતા/શપતા
ધરાવતા, અનાા વગેરષ રક્ષણ શવનાના ાા કોની
શવગતોની વવ વણી કરિે.

પ

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની અંદર



તેના ક્ષેત્રાશધકારમાં

રરષતા દરષ ક ાા કના રોજાાશમક

ાા કોના રોજવેિો અને

શિક્ષણમાં રોજવેિ, રાનરી અને

રાનરી પપર દષ ખરષ ખ રાખિે.

તે પ ૂરું કરવા અંગે દષ ખરષ ખશન ત્ર
ં ણ શનશચિતત કરિે.






તો તે દૂ ર

અાવા િા ા ત્ જી દષ
તેવા

સકસ્સામાં રોજવેિ અને શન શમત રાનરી સુશનશચિતત કરવા
ગામના સમાનને રોજેરણા આપિે.


દરષ ક ાા ક તેન ુ ં િૈક્ષભણક સ્તર સુધારષ તેન ુ ં ધ્ ાન
રાખિે.

કરવામાં મદદ કરિે અને
દષ ખરષ ખ રાખિે.

કોઇ ાા ક અશન શમત રો

(dropout) અાવા નામાંકન ાયુ ં ન રો

આપવામાં અને રાનરી
અવરોધો રો

નસર તે સુશનશચિતત

કરિે.

રી ામ પંચા ત દ્વારા રોજવેિ
સુશનશચિતત કરવામાં કોઇ

કોઇને પણ રોજવેિ શનર્ેધ કરા



દરષ ક ાા કના રોજવેિ, રાનરી અને રોજારં ભભક શિક્ષણ
પ ૂણગ કરષ તે સુશનશચિતત કરિે અને તે માેષ એસએમસીને
મદદૂપપ ાિે.



િા ાઓમાં ાા કોના રોજવેિ પારદિગક, સ્પષ્ે અને
ોગ્

પધ્ધશતાી ાા

તે માેષ એસએમસીને સર ોગ

આપિે.


કન્ ાઓ, અસુરભક્ષત જૂાો અને ના ા વગોના માતાશપતા તેમના ાા કોને િા ાએ મોકલે એ માેષ રોજેરણા
આપિે.
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શિક્ષકની અછત, કુદરતી આપશતામ કટવા રોજવેિ અને

રાનરીને અસરકતાગ અવરોધો અને રોજશ્નો પકષલિે. નો
રોજશ્નો તેમના ક્ષમતા પપર વેના રો

તો તે જનલ્લા

સાાે રાા ધરિે.
૬

િા ાના મકાન સસરત આધાર



તેના ક્ષેત્રાશધકાર રષઠ ની



એસએમસીને મ તા નાણાં સમ સર અને

મા ખુ,ં િૈક્ષભણક સ્ેાફ અને

િા ાઓ આરેીઇ એકેની

ુુણવતામાયુકત ાાંધકામો માેષ અને અન્

ભણવાની સામરી ી પ ૂરાં પાએિે.

નોગવાઇને અનુૂપપ કા ગકર

મા ખાકી

અને શવધાાી –શિક્ષકોના

કરવા શનરીક્ષણ કરિે.

રોજમાણ (PTR) ન વાઇ રરષ તે
સુશનશચિતત કરિે, કોઇ પણપ



સંસાધનોાી વચગા ાની

તે સુશનશચિતત

મ વાપાત્ર સ્ેાફની અછત અને શિક્ષકની ના ી
કામગીરી/રાનરી અંગે પચચ સતામાશધકારી સમક્ષ

નણાતા સકસ્સામાં જનલ્લા
પંચા ત પોતાના

સુશવધાઓ માેષ વપરા

િા ાઓની

રજૂઆતો કરિે.


િા માં શવદ્યાાી-શિક્ષકના રોજમાણ (PTR) વવ વી
રાખવા રજૂઆત કરિે.

અને કામચલાપ ય વસ્ાા
કરિે.
૭

કલમ-૪માં શનસદિ ષ્ે કરષ લી

અને

ખાસ તાલીમ સગવએ પ ૂરી

ાધીન ખાસ તાલીમો

૧૧

પાએિે.

(સ્પેશ્ લ ્ષશનગ) પપર



જનલ્લામાં કરવામાં આવતી



િા ા ારારના ાા કોનુ ં રષ કએગ વવ વિે.



એસએમસીના સર ોગમાં રરી ાધાન િા ા ારારના
ાા કોના નામાંકન ાા

શનરીક્ષણ, ખાતરી કરિે અને

અને
સ્ાા ાંતસરત કુંટુંાોના

રરો માં રરષ તે સુશનશચિતત કરિે.

તેની માસરતી રાખિે.

ાા કોનો રોજવેિ શનશચિતત કરી
આપિે.

અને તેઓ શન શમત વગગની



િક

રો

ત્ ાં સુધી ખાસ તાલીમ િા ામાં ન

અપા , અન્ ાા એસએમસી અને િા ાની
સરા તામાં નજીકના અને સલામત સ્ા ે અપા
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તે

સુશનશચિતત કરિે.


ાધાન િા ા ારારના ાા કોને ખાસ
તાલીમ/િા ામાં શન શમત મોકલે તે માેષ ગામસમાનને રોજેરણા આપિે.



સ્ા ાંતર કરી ગામમાં આવતા/નતા ાધાન
ાા કોની તપાસ રાખિે.



ગામમાં સ્ા ાંતર ાઇ આવતા ાા કો માેષ ખાસ
તાલીમની નોગવાઇ કરિે.



સ્ા ાંતર ાઇ નતા કુટુમ્ાના ગામમાં રરષતા ાા કોનુ ં
ધ્ ાન રાખવા સમાનને રોજેરણા આપિે.

૮

અનુસ ૂભચમાં શનસદિ ષ્ે કરષ લાં



શવદ્યાાી-શિક્ષકનાં શન ત



ધોરણ અને માપદં એને અનુૂપપ

ા ેલ રોજમાણ વવ વવા

ાા કો માેષની ખાસ તાલીમ પપર દષ ખરષ ખ અને

રોજાાશમક શિક્ષણની સારી

શિક્ષકોની પ ૂનાઃશનયુસકત

સર ોગ આપિે.

ુુણવતામા શનશચિતત કરિે.

સુશનશચિતત કરિે.




ન ાં આધાર મા ખાની
ત્ ાં તેની રોજગશત અને



રોજં િશતઓ પપર દષ ખરષ ખ

અ્ ાસક્રમ અને શિક્ષણના



દરષ ક િા ામાં સમ સર
પાઠ

પુસ્તકો અને
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ાા કોને શન શમત િા ાએ મોકલે તે માેષ સમાનને
રોજેરણા આપિે.

રાખિે.
રોજાાશમક શિક્ષણના

સ્ા ાંતસરત ાા કોને ગમે ત્ ારષ રોજવેિ સુશનશચિતત
કરિે.

સુશવધાઓ મંજૂર ાઇ રો

૯

ાા કોની રાનરી અને નામાંકનો/િા ા ારારના





ાા કોની રાનરીની શન શમતતા માેષ અને ાા કોની
રોજગશત પપર ધ્ ાન રાખવા માેષ માતા-શપતા/સમાન

કા ગક્રમ સમ સર શનશચિતત

ેીએલએમની વરેંચણી

અને િા ા વચચે અવાર-નવાર આંતરસક્ર ા કરવા

કરિે.

ાા

ગામ-સમાનને રોજેરણા આપિે.

તે સુશનશચિતત કરિે.


નકકી કરષ લ કામકાનના સદવસો/શિક્ષણના કલાકો
મુના ન િા ાનુ ં કામકાન ચાલે છે . તે સુશનશચિતત
કરવા શનરીક્ષણ કરંુ ં અને શન મભંગના સકસ્સાની
શન ત્ર
ં ણ અશધકારીને ફસર ાદ કરિે.

૧૦

શિક્ષકો માેષ તાલીમની



સગવએ પ ૂરી પાએિે.


એા ે/ાીઆસી સાાે પરામિગ

તાલુકા સ્તરના

કરીને િૈક્ષભણક કષલેન્એર તૈ ાર

શિક્ષકોની

કરિે.

તાલીમ માેષ

કોઇ સકસ્સામાં શવશિષ્ે તાલીમની

આધાર-મા ખુ

નૂપસર ાત નણા

પ ૂરું પાએિે.

તો આવી



તાલીમ આપતી સંસ્ાાના શિક્ષક
સાાે સંપકગ કરિે.


નવશનયુકત શિક્ષકોની
સેવાકાલીન તાલીમ માેષ નકકર
આધાર મા ખુ પ ૂરું પાએિે.


સમાનની નૂપસર ાત અંગેની
માસરતી ાીઆરસીને પ ૂરી
પાએિે. કટાી સેવાકી
તાલીમને ધ્ ાન (ફોકસ)માં
લઇ િકા .

૧ર

પોતાના ક્ષેત્રાશધકારની



રી ામ અને તાલુકા પંચા ત
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િા ાના મકાનની વવ વણી અને િા ા શવસ્તાર

અંદરની િા ાઓની કામગીરી

સ્તરાી મ તી ફસર ાદોના

પર દષ ખરષ ખ-શન ત્ર
ં ણ રાખિે,

શનરાકરણ ાા

અને

કરિે.

એ સુશનશચિતત

ુ માેષ વપરા
િૈક્ષભણક રષતઓ

તેની દષ ખરષ ખ રાખિે.



શિક્ષકોની રાનરી સુશનશચિતત કરિે.



રી ામ પંચા તને અસંતોર્ રો

તેવા રોજશ્નો જનલ્લા

રોજાાશમક શિક્ષણ/જનલ્લા પંચા તને રજૂ કરિે.


ના ો દષ ખાવ કરતી િા ાઓના મુખ્

શિક્ષક અને

એસએમસી સ્ ોને મ ીને િા ાની કામગીરીની
તપાસણી કરવી અને આરેીઇ એકેની અમલવારી
માેષ સમાનનુ ં દાાણ લાવિે.


િૈક્ષભણક સ્તરના સંવધગન માેષ ચકાસણી માેષ અશધક
સમ

૧૩

િૈક્ષભણક કષલેન્એર નકકી કરિે.



સમાનના ય વસ્ાાપનોના
રોજકાર, સ્ાાશનક તરષવારોને
ધ્ ાનમાં રાખીને સ્ાાશનક
નૂપસર ાતોના આધારષ જનલ્લા
પંચા ત નકકી કરિે.
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ફા વિે.

