
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k. 93 ‚t. 20-10-15 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu s :- 
આથી િુન.શાળાના તમામ ુ ય િશ ક ીઓને જણાવવા ુ ં ક રાજયભરની તમામ ાથિમક 

શાળાઓ ુ ં મહા માગાધંી વ છતા અભયાન તગત રાજયની ાથિમક શાળાઓમા ં અ યાસ કરતા 
બાળકોના વાલીઓ તથા બાળકોને આ અભયાન મા ંસામેલ કરવાના હ થુી રાજ ભરની તમામ ાથિમક 

શાળાઓમા ં વ છતા અભયાન ચલાવીને શાળાઓ વ છ રાખવા સા  વ છતા અભયાન તગત 

વ છતા  માટના સાધનો ખર દવા માટ િનયામક ી ાથિમક િશ ણ તગત ૨૦૧૫-૧૬ વ છતા ક ટ 

ખર દવા બીન આદ િત િવ તાર, આદ િત િવ તાર અને ખાસ ગ તૂ િવ તાર માટ લોઅર ાયમર  

શાળાઓમાટ ૨૪૦૦ . અને અપર ાયમર  શાળાઓ માટ ૪૮૦૦ . ની ા ટ મં ૂર કરવામા ંઆવેલી છે.  

શાળાની SMC મા ંફાળવવામા ંઆવનાર છે.  માટની વ છતા  ક ટમા ંનીચ ે જુબની વ ઓુને સમાવેશ 

થાય છે. 
¢{ ÷tuyh «tÞ{he y…h «tÞ{he 
1 zMxƒe™-h ™k„(40 ÷exh «r‚ ™k„) zMxƒe™-4 ™k„(40 ÷exh «r‚ ™k„) 
2 Ëtðhýt ™k„-h (350 Úte 400 „út{ «r‚ ™k„) Ëtðhýt ™k„-4 (350 Úte 400 „út{ «r‚ ™k„)
3 Ëtðhýt ™k„-h (250 Úte 300 „út{ «r‚ ™k„) Ëtðhýt ™k„-4 (250 Úte 300 „út{ «r‚ ™k„)
4 W¼t Ítzw ™k„-h W¼t Ítzw ™k„-4 
5 …tu‚t ™k„-h …tu‚t ™k„- 4 
6 ztu÷ ™k„-h (20 ÷exh  «r‚ ™k„) ztu÷ ™k„-4 (20 ÷exh  «r‚ ™k„) 
7 Ëw…ze - h ™k„ Ëw…ze - 4 ™k„ 

 
શાળાએ વછતા ક ટની વ ઓુ ખર દવા નીચનેી કાયવાહ  કરવાની રહશે.  
(૧)   વ છતા ક ટ એસ.એમ.સી.ક ાએ ખર દવાની હોવાથી એસ.એમ.સી. ની બેઠક બોલાવી ઠરાવ 

 કરવાનો રહશે. એસ.એમ.સી. ારા જ ખર દ  કરવી. ખર દ  સી.આર.સી.ક ા,બી.આર.સી.ક ાએ 

 તેમજ જ લા ક ાએ કરવાની રહતી નથી. સા ૂહક ખર દ  કર  શકાશે ન હ. આ બાબતો નો  ૂ ત 

 અમલ કરવાનો રહશે.  

(૨) આ યોજના હઠડ લોઅર ાયમર  શાળાને .૨૪૦૦ અને અપર ાયમર  શાળાને .૪૮૦૦ 

 વ છતા ક ટ માટ ફાળવેલ ા ટમાથંી અ ય હ  ુમાટ કોઈ ખચ કર  શકશે ન હ. 

(૩)  સદર  ુખચ અ ેથી ફાળવેલ ા ટની મયાદામા ંકરવાનો રહશે. 

(૪)  આ યોજના હઠડ ખર દ  કરવામા ંઆવેલ તે સાધન સામ ી યો ય ણુવ ા વાળ  અને સાર       

 ા ડની ખર દવાની રહશે. ખર દ યા અન ે ખર દલ સાધનો ુ ં સી.આર.સી., .ુઆર.સી, 
 બી.આર.પી, પુર વાઈઝર અને આ.એ.ઓ.ની લુાકાત દરિમયાન મોનીટર ગ કરવા  ુરહશે. અને 
 િનયમ માણપ  સી.આર.સી. ારા .ુઆર.સી.કો.ઓડનેટર ને  િનયત સમયમા ંઆપવા ુ ંરહશે.  

 (૫)  આ ગેની ખર દ  સરકાર મા ય પ ધિત અ સુાર,સરકાર મા ય સં થા ક થાિનક િવ તા મારફતે 
 કરવાની રહશે. 

(૬)  આ ા ટ ની રકમ  હ  ુ માટ આપવામા ં આવી છે. તે જ હ  ુ માટ વાપરવાની રહશે. ા ટ 

 વપરાશની ગિતની િવગતો ર ૂ કરવાની રહશે. 
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(૭) આ ગેના ખચ રાજય સરકારના વખતોવખતના લા  ુપડતા કરારો/ પ રપ ો અને િનયમોની 
 જોગવાઇ જુબ િનયત પ ધતથી કરવાનો રહશે. 

(૮) ખચ ગે નાણાકં ય િસ ધાતંોનો અમલ કરવાનો રહશે. 

(૯) આ ખર દ  ગે રાજય સરકારની વતમાન ખર દ  ગેની િનતી ુ ંતથા વખતો વખત પ રપ ો ુ ં
 ુ તપણ ેપાલન કરવા ુ ંરહશે. 

(૧૦) આ યોજના તગત શાળા વ છતા ક ની ફાળવેલ ા ટ કરતા ખચ ઓછો થાય તો બચત રહતી 
 રકમનો અ ય હ ુ ંમાટ ઉપયોગ કરવો નહ . 

(૧૧) આ યોજના તગત શાળા વ તા ક ટની ફાળવેલ ા ટ ઉપયોગ નાણાકં ય વષ ૨૦૧૫-૧૬ ના 
 વષ માટ જ કરવાનો રહશે. 

(૧૨) આ ગેનો ખચ ઓડટ ને આધીન રહશે. 

(૧૩) ા ટ વપરાશ ુ ંિનયત માણપ  ( .ુટ .સી) સમયસર ુ યિશ કએ મોકલી આપવા ુ ંરહશે. 

(૧૪) દરક ુ યિશ ક, િશ ક, વાલીઓ .એસ.એમ.સી સ યો અને વ છતા બ ેડ ારા શાળા પ રસર  

 વ છ રહ તેની કાળ  રાખવી.   
 
‚t.20-10-15                     ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 
                  þtË™trÄfthe 
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…rh…ºt ™k. 94 ‚t. 20-10-15 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu s :- 
 lJQFI ov XF/F :JrKTF S[d5[.GGL pHJ6L AFATPPP  
 ;\NE" ov V[;PV[;PV[P q ;LJL,qZ_!5 q$!(_!v(#*  TFP*q!_qZ_!5P   
 VFYL TDFD dI]lGP XF/FGF D]bI lX1FSzLVM H6FJJFG]\ S[ ZFHIGL TDFD 5|FYlDS XF/FVMDF\ DCFtDF UF\WL 
:JrKTF VlEIFG V\TU"T lJlJW 5|J'lTVM Y. ZCL K[P TFP#_q!_qZ_!5 ;]WL TDFD XF/FVMDF\ cc XF/F :JrKTF 
S[d5[.Gcc GL pHJ6L SZJFGL YFI K[P H[DF\ XF/FGF JU"B\0M4 ,F.A|[ZL4 ,[AMZ[8ZL4 ;[GL8[XG4 %,[ U|Fpg04 D[NFG4 8[Z[; 
JU[Z[GL ;OF. SZJL TYF lX1FSM wJFZF AF/SMDF\ 5F6L XF{RF,I VG[ :JrKTF lJX[ VFNTM S[/JFI T[JL 5|J'lTVMG]\ VFIMHG 
SZJFG]\ YFI K[PVF 5|J'lTVMDF\ V[;PV[;PV[P 5|MH[S8 :8FO4 ;LPVFZP;LP SMvVMl0"G[8Z4 I]PVFZP;LP SMvVMl0"G[8Z4 
;]5ZJF.hZzLVM4 DNNGLX XF;GFlWSFZLzLVM VG[ V[;PV[DP;LPGF ;eIMG[ HM0JFGF ZC[X[P  

XF/F S1FFV[ p5ZMST 5|J'lTVMGL pHJ6L XSI CMI tIF\ VeIF;S|D ;FY[ HM0LG[ SZJL XF/F :JrKTF S[d5[.GGL pHJ6L 
5}6" YIF AFN GJ[dAZ DF;GF 5|YD ;%TFCDF\ S[d5[.GGL V;ZSFZSTF lJX[ DMGL8ZL\U SZJFDF\ VFJX[P XF/F :JrKTF S[d5[.G 
pHJ6LGM OM8M ;FY[GM VC[JF, XF/F S1FFV[ ZFBJFGM ZC[X[P  
 

‚t.20-10-15                       ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 
                   þtË™trÄfthe 

VPG\P XF/F :JrKTF S[d5[.G V\TU"T SZJFGL YTL 5|J'lT 
! NZ[S XF/FDF\ TFP#_q!_qZ_!5 ;]WLDF\ AF/;\;NGL ZRGF SZJLP XF/F S1FFG[ AF/;\;N wJFZF VF 

:JrKTF h]\A[XG[ ;]5ZJF.h VG[ DMGL8Z SZJFDF\ VFJ[ T[ ZLT[ VFIMHG SZJ]\P   
Z AF/SM wJFZF NZZMH 5|FY"GF ;EFDF\ XF/F :JrKTF V\U[GF lJlJW lJQFIM p5Z :5LR ZH} SZJFDF\ VFJ[ 

H[DF\ BF; SZLG[ DCFtDF UF\WLHLGF :JrKTF lJX[GF lJRFZM VG[ D\TjIMGM ;DFJ[X SZJMP  
# lX1FSM wJFZF AF/SMG[ XF{RF,IGF IMuI p5IMU lJX[ lGNX"G SZFJJ]\P 
$ lX1FSM wJFZF AF/SMDF\ XF{RF,IGF p5IMU lJX[ VFNT S[/JFI T[JF 5|ItG SZJFP  
5 ;FA] ;FY[GL CFY WMJFGL ;]lJWF pEL SZJLP GLR[ NXF"jIF D]HAGL SM.56 V[S ;]lJWF XF/FGL l:YTLG[ 

wIFG[ ZFBLG pEL SZL XSFIP  
!P  AF/SMGL ;\bIF 5|DF6[ 0M,4 8dA,Z TYF ;FA]GL jIJ:YF SZJLP  
ZP 5LJFGF 5F6L DF8[ p5IMUDF\ G ,[JFTL CMI T[JL 8F\SLG[ CFY WMJFGF :8[g0 TZLS[ p5IMU SZJMP  

& DwIFCG EMHG HDTF\ 5C[,F\ XF/FGF AWF AF/SM ;FA]YL CFY WMJ[ T[ VFRFI"zL VG[ DwIFCG EMHG 
;\RF,S wJFZF ;]lGlüT SZJ]\P  

* XF/F S1FFV[ cc ;FA] U|Fg8cc GM IMuI p5IMU SZJMP  
s$_ AF/SM NL9 Z G\U ;FA]GF ~FPZ$ ,[B[ XF/FDF\ ;FA] p5,aW SZJFf 

( XF/F S1FFV[ cc :JrKTF SL8cc GM IMuI p5IMU SZJMP  
s;J" lX1FF VlEIFGGF TFP#_P*PZ_!5 GF 5ZL5+ D]HA :JrKTF SL8 V\TU"T JFlQF"S ,MVZ 5|F.DZL 
XF/FG[ ~FPZ4$__qv VG[ V5Z 5|F.DZL XF/FG[ ~FP$4(__qv H~ZL :JrKTF ;FWG ;FDU|L H[DF\ 
0:8ALG4 5MTF4 ;FJZ6F4 ;FJZ6L4 ;]50L4 0M, JU[Z[ p5,aW CMJLPf  

) XF/F S1FFV[ cc :JrKTF U|Fg8cc GM IMuI p5IMU SZJMP  
sXF/F lN9 DFl;S ~FP!4(__qv :JrKTF U|Fg8 TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ !P;OF. DF8[ DC[GTF6F\YL V[S 
DF6; ZMS[, CMI VG[ ZP:JrKTF lJQFIS ;FWG ;FDU|L ,FJJL H[DF\ OLGF.,4 S5}ZGL UM/LVM4 ;[GL8[XG I]GL8 
DF8[GF A|X4 0M,4 ;FJZ6F JU[Z[ p5,aW CMIPf

!_ AF/SM DwIFCG EMHG HDTF CMI T[ :Y/G[ :JrK ZFBJLP 

!! XF/FGF AULRFGL :JrKTF VG[ HF/J6L SZJLP  

!Z JU"B\04 ,[AM8ZL4 ,F.A|[ZL JU[Z[GL :JrKTF SZJLP  

!# ,MAL VG[ XF/FG]\ S[d5; :JrK SZJ]\P 

!$ XF{RF,I VG[ 5LJFGF 5F6LGL :JrKTF SZJLP  

!5 :JrKTFGL YLD 5Z ZDTUDT VG[ V[y,[8LS; 5|J'lTVMG]\ VFIMHG SZJ]\P  

!& XF{RF,IGL YLD 5Z JFTF" VG[ SlJTF SMd5L8[XGG]\ VFIMHG SZJ]\P  

!* :JrKTFGL YLD 5Z lJlJW ;F\:S'lTS SFI"S|DG]\ VFIMHG SZJ]\P H[DF\ G]SS0 GF8S4 SMd5L8LXG4 55[8 XM4 ;LJL\U 
SMd5L8LXG JU[Z[ 5|J'lTVM SZJLP  

!( :JrKTF lJQFIS VFNTM lJX[ lR+ :5WF"4 lGA\W ,[BG4 JST'tJ :5WF" JU[Z[ 5|J'lTVMG]\ VFIMHG SZJ]\P  



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.95 ‚t. 20-10-15 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu s :-  
rð»tÞ :- BÞwr™. þt¤t™t ‚{t{ rðãtÚteoytu™tk ƒukf yuftWLx ¾tu÷ðt ƒtƒ‚ 
ËkŒ¼o :- rs.™t.r™./rð.ò./2015-16 -29939 Úte 951 ‚t.17-10-15 

 ytÚte ‚{t{ þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt{tk ytðu Au fu yt…™e þt¤t{tk yÇÞtË fh‚t ð»to 
2015-16 {txu Ët.þi.….ð.,rð.rð.òr‚, ytŠÚtf …At‚ ð„o, rƒ™ y™t{‚, ‚u{s ÷½w{r‚ òr‚™t rðãtÚteoytu™e 
ƒUf ¾t‚t™e {trn‚e yt ËtÚtu yt…u÷ ™{w™t {wsƒ™t …ºtf{tk (ftuBÃÞwxh{tk) ©wr‚ VtuLx ËtEÍ-12{tk ‚iÞth fhe ‚u™e 
ntzo ftu…e ‚Útt Ëtu^x ftu…e ‚tíftr÷f rŒ™-1{tk ‚iÞth fhe {wÏÞ yturVË Mftu÷hþe… rð¼t„{tk YƒY {¤u ‚u he‚u 
{tuf÷e yt…þtu. ‚{u òýtu Atu ‚u {wsƒ “{wÏÞ{kºte Þwðt Mðtð÷kƒ™ Þtus™t” yk‚„o‚ Ätu.1 Úte 8™t ‚{t{ 
rðãtÚteoytu™u rþ»Þð]r¥t,„ýðuþ ËntÞ ‚u{ s …tXâ…wM‚ftu yt…ðt{tk ytð™th Au. su rðãtÚteoytu™t ¾t‚tk ¾tu÷tðu÷ 
™ ntuÞ ‚uðt rðãtÚteo™t ¾t‚t ¾tu÷ðt {txu Ëw…hðtEÍh©e™u yºtuÚte yt…ðt{tk ytðu÷ Vtu™ ™kƒh W…hÚte ƒUf{tk ¾t‚tk 
¾tu÷e þftþu. rðãtÚteoytu™e {trn‚e òr‚ðth y÷„ y÷„ ƒ™tððt™e Au su{ fu Ët.þi.….ð.™t ƒt¤ftu™e y÷„ 
VtE÷ rð[h‚e rð{wf‚ ò‚e™t ƒt¤ftu™e y÷„ VtE÷, ytŠÚtf …At‚ ð„o™t ƒt¤ftu™e y÷„ VtE÷, rƒ™ y™t{‚ 
ƒt¤ftu™e y÷„ VtE÷ ‚u{s ÷½w{r‚ ò‚e™t ƒt¤ftu™e y÷„ VtE÷ yufs Ëeze{tk …txo …tze™u ƒ™tððe ‚u{s ntzo 
ftu…e …ý ‚u he‚u ‚iÞth fhðe. Ëeze W…h þt¤t™wk ™t{ yt[tÞo©e™tu {tu.™kƒh ƒt¤ftu™e fw÷ ËkÏÞt {tfoh…u™Úte yð~Þ 
÷¾ðt ‚u{s su rðãtÚteo™wk ¾t‚w ™ ntuÞ …ý ‚u™t {t‚t r…‚t ðt÷e yÚtðt …t÷f™t ¾t‚t{tk ƒt¤f™wk ™t{ ntuÞ ‚uðt 
rfMËt{tk ‚u™t {t‚t r…‚t ðt÷e™tu ¾t‚t ™kƒh ÷¾ðtu. su rfMËt{tk rðãtÚteo™t y™u {t‚t/r…‚t/ðt÷e/…t÷f™t ËkÞwõ‚ 
¾t‚t ¾tu÷ðt{tk …ý rð÷kƒ ÚttÞ ‚u{ ntuÞ ‚uðt rfMËt{tk rðãtÚteo™t {t‚t/r…‚t/ðt÷e fu ftÞŒuËh™t …t÷f™t ƒUf 
¾t‚t™tu ™kƒh ÷¾ðtu. yt ft{„ehe™e y„íÞ‚t™u æÞt™u ÷E {trn‚e {tuf÷e yt…ðe. 
 
‚t.20-10-15                 þtË™trÄfthe 
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