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ઉપરો�ત િવષય અને સદંભ� અ�વયે જણાવવા�ુ ંક� રાઈટ �ુ એ !કુ�શન એ�ટ ૨૦૦૯ની જોગવાઈ (જુબ ૬ થી ૧૪ 
વષ�ની વય.ૂથના તમામ બાળકોને મફત અને ફર3જયાત િશ4ણ મેળવવાનો અિધકાર છે. 

8 બાળકો કદ9 શાળાએ ગયેલ નથી ક� અ;ધવ<ચે શાળામાથંી ઉઠ9 ગયેલ છે તેવા બાળકો�ુ ંન?કની શાળામા ં
વય�4ા (જુબના ધોરણમા ંફર3જયાત નામાકંન,શાળા બહારના તમામ બાળકો�ુ ંનામાકંન થયા બાદ વય�4ા (જુબની 
4મતા િસ;ધ થાય તે માટ� િનિBત સમયગાળા માટ� Cપેશીયલ D�િનગ સે�ટરમા ંઆવર9 લઇ મેઈન CD9મ કરવામા ંઆવે 
છે. 

સવ� િશ4ા અGભયાન �ૂંક સમયમા ંસમH િશ4ા અGભયાન ના પIરપે4મા ંજઈ  રJુ ં છે 8મા ં૪ થી ૧૮ વષ�ના 
બાળકો (Mી Mાયમર9 થી ધોરણ-૧૨) નો સમાવેશ થનાર છે. 8ના સદંભ�મા ંજોતા આ ૪ થી ૧૮ વષ�ની વય.ૂથના િશ4ણ 
થી વGંચત રહ9 ગયેલ બાળકોનો  સવP Mો8�ટ Cટાફ અને એસ.એમ.સી. મારફત કરાવવાનો થાય છે.  

વષ�:૨૦૧૮-૧૯મા ં.ુદા-.ુદા કારણોથી શાળા બહાર રહ�લ ૪ થી ૧૮ વષ�ની વય.ૂથના બાળકો ક� 8ઓ પોતા�ુ ં
િશ4ણ Sણૂ� કર9 શTા નથી તેવા, 

• તમામ બાળકોની ઓળખ કર9 
• સી.આર.સી.�4ાએથી એ�D9 કર9 
• ન?કની શાળામા ંવય�4ા (જુબના ધોરણમા ંનામાકંન  

• નામાકંન થયા બાદ વય�4ા (જુબની 4મતા િસ;ધ થાય તે માટ� િનિBત સમયગાળા માટ� Cપેિશયલ D�િનVગ મળે  

તેવા હ�Wથુી સદર વષ�નો શાળા બહારના િવકલાગં સIહતના બાળકોનો સવP Mો8�ટ Cટાફ અને એસ.એમ.સી. 
મારફત કરાવવાનો થાય છે. હાઉસ હોXડ સવP ફોમ� ન(નુા (બીડણ-૧) (જુબ છે. 

સવP ફોમ� અZેની કચેર9થી Sરુા પાડવામા ં આવશે. સવP ફોમ� તાર9ખ:૩૦/૧૧/૨૦૧૮ ]ધુી જ^Iરયાત (જુબ 
?Xલા/કોપ_ર�શન ક4એથી ર�ટ કો�Dા�ટથી છપાવી/ઝેરો4 અથવા ભાવપZક મગંાવી MIaયા કરવાની થાય છે. આ સવP 
તા:૦૪/૧૨/૨૦૧૮ થી તા:૧૫/૧૨/૨૦૧૮  દરિમયાન કરવાનો થાય છે. 

સવP MIaયામા ં Notified,Un Notified,Unserved Habitation,Slum Area(જગંલ િવCતાર,વાડ9 િવCતાર,ઔdોGગક 
વસાહતો,eપંડપfી,બસCટ�શન,ર�XવેCટ�શન,આિથgક પછાત િવCતારf િવCતારના તમામ શાળા બહારના િવકલાગં સIહતના 
બાળકોને આવર9 લેવાના રહ�શે. સવPમા ં મળેલ બાળકોની િવગતો બી.આર.સી ક4ાએ રાખવાના રહ�શે અને ઓનલાઈન 
એ�D9ની MIaયા ડ9સેhબર ૨૦૧૮ ]ધુીમા ંSણૂ� કરવાની થાય છે.  
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• કદ9યે શાળાએ ન ગયેલ (Never Enrolled) બાળકોનો સવP કરાવવાનો રહ�શે. શાળાના આધાર ડાયસની 
માIહતીમાથંી iોપઆઉટ બાળકોની માIહતી મેળવવાની રહ�શે. 

• 3જXલાની તમામ શાળાઓના iોપઆઉટ બાળકોનો સમાવેશ કરવાનો રહ�શે. 8મા ંર9મા�ડ હોમ, નાર9 સરં4ણ jહૃ, 
Cવેl<છક સCંથાના વગ_મા ંઆવર9 લીધેલ બાળકોનો સમાવેશ કરવાનો રહ�શે. 

• શહ�ર9 િવCતારમા ંએકપણ િવCતાર mટ9 ન nય તેની તક�દાર9 રાખવી. 
• 8 તાoકુા/�લCટર/એસએમસીએ એકપણ બાળક શાળા બહાર�ુ ંનથી તેpુ ંMમાણપZ આq!ુ ંહશે rયા ંમોનીટરsગ 

દરhયાન શાળા બહાર�ુ ં બાળક મળશે તો રાઈટ �ુ એ !કુ�શન એ�ટ tતગ�ત સબધંીતોની જવાબદાર9 નu9 
કરવામા ંઆવશે. 

• ઓનલાઈન એ�D9 સી.આર.સી/!.ુઆર.સી.�4ાએથી કરવાની થાય છે. આ એ�D9 બી.આર.પી. એ.એસ. vારા 
કરવાની થાય છે. 

• સવP માટ� એસટ9પી વગ�ના બાલિમZને વગ�ના સમય પહ�લા ક� પછ9 જોડાવા�ુ ંરહ�શે. 
• Mો8�ટ Cટાફ િસવાય આચાય�, િનpતૃ િશ4ક, HામિમZ, આશા વક�ર, wગણવાડ9 કાય�કર vારા  યા ં કામગીર9 

કરવામા ંઆવે rયા ંશાળા બહારના બાળક દ9ઠ ^.૫/- (^િપયા પાચં Sરૂા) બાળકની ઓળખ અને એસ.એમ.સી.ના 
Mમાણીકરણના આધાર� એસએમસી/સીઆરસી/બીઆરસી �4ાએથી માગણાપZક મોકલી આપવા�ુ ંથાય છે. અને 
rયારબાદ આ xકુવyુ ંકરવામા ંઆવશે. 

• શાળા �4ાએ ઉપલzધ VER/WER મા ંશાળા બહારના બાળકોની નોધ કરવાની રહ�શે. 
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• આધાર ડાયસના iોપઆઉટ બાળકો�ુ ંસી.આર.સી./({ુય િશ4ક vારા aોસવેર9ફ9ક�શન કરવા�ુ ંરહ�શે.  

• સવPમા ંCવેl<છક સCથાઓનો િવના (Xુયે સહકાર લેવાનો થાય છે.. 
• ભરાયેલ સવP ફોમ�ની આપવામા ંઆવેલ jગૂલ લsક ઓપન કર9 એ�D9 કરવાની રહ�શે તેમા ં દર�ક િવગત સેવ 

કરવાની, 8 ડ9સેhબર ૨૦૧૮ tિતત એ�D9 Sણૂ� કરવાની રહ�શે. 
 

ઉપરો�ત (|ુાઓને ;યાને લઈને વષ�:૨૦૧૮-૧૯મા ંશાળા બહારના બાળકોનો સવP કરાવવાનો રહ�શે તથા પZમા ં

આપેલ તાર9ખોમા ંકામગીર9 Sણૂ� કરવાની રહ�શે. 
 

Gબડાણ;  પZક  
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