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Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
િવષય    :- શાળા યવ થાપન સિમિત(SMC) ારા શાળા િવકાસ યોજનાની ડટા એ  રુ  

કરવા બાબત. 
 આથી તમામ િુન. શાળાના ુ ય િશ ક ી ને જણાવવા ુ ંક વષ ૨૦૧૬-૧૭ માટ બ ટની 
કામગીર  જ લા અને કોપ રશન ારા હાલમા ંકરવામા ંઆવી રહલ છે મા ંઆર.ટ .ઇ.એ ટ-૨૦૦૯ ની 
જોગવાઇઓના અમલીકરણ માટ થનાર કાય મો/ િૃતઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવનાર છે.  
 શાળા િવકાસ યોજના વષ-૨૦૧૪-૧૫ મા ંતૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે તે અ વયે વષ ૨૦૧૫-૧૬ , 

૨૦૧૬-૧૭ અને વષ ૨૦૧૭-૧૮ એમ ણ વષ ધુીની ડટા એ  રુ  કરવાની થાય છે. .ુઆર.સી 
કો.ઓડનેટર ારા શાળા યવ થાપન સિમિતના સ યો ારા ૨૦૧૬-૧૭ મા ં પણ શાળા િવકાસ 
યોજનાની ડટા એ  રુ  કરવા આયોજન કરલ છે. 
 શાળા િવકાસ યોજનાની ડટા એ  રુ  કરવામા ં આવે યાર માળખાગત િુવધાઓની 
જ રયાત ગે લોકના ટ .આર.પી. ને જણાવ ુ.ં (દા.ત.વગખડં, ક પાઉ ડ વોલ, સેનીટશન, બાલા, 
ફિનચર, પીવાના પાણીની િુવધા વગેર) અને િશ ણની ણુવ ાલ ી િસ ધ માટ શાળા ક ાએ 
ુ ય િશ કોની ફોલોઅપ કરવા ુ ંઆયોજન કર ુ.ં  

 શાળા િવકાસ યોજનાની ડટા એ  રુ  કર  શાળા િવકાસ યોજનાની ફાઇલે રાખ ુ ંમા  જ ર  
ડટા જ સીઆરસી કો.ઓડનેટર ારા .ુઆર.સી કો.ઓડનેટરને તથા .ુઆર.સી કો.ઓડનેટર જ લા 
ક ાએ મોકલી આપવા સાથે સાથે સીઆરસી કો.ઓડ એ શાળા િવકાસ યોજનાની મા હતીની ચકાસણી 
કર  પોતાના લ ટરની તમામ શાળામા ંશાળા િવકાસ યોજનાની ડટા એ  રુ  થયેલ છે તે ગે ુ ં
માણપ  લોક ક ાએ .ુઆર.સી કો.ઓડનેટર ને આપ ુ ંઅને .ુઆર.સી કો.ઓડનેટર ારા જ લા 

ક ાએ માણપ  આપવા ુ ં રહશે. નીચે જુબના સમયપ ક જુબ શાળા િવકાસ યોજનાની ડટા 
એ  રુ  કરવાની રહશે.  
 

શાળા ક ાએથી લ ટર ક ા તા:૦૭.૦૧.૨૦૧૭ થી તા:૧૦.૦૧.૨૦૧૭ 

લ ટર ક ાએથી લોક ક ા  તા:૧૧.૦૧.૨૦૧૭ થી તા:૧૪.૦૧.૨૦૧૭ 

લોક ક ાએથી જ લા ક ા  તા:૧૫.૦૧.૨૦૧૭ થી તા:૧૯.૦૧.૨૦૧૭ 

જ લા ક ાએથી રા ય ક ા  તા:૨૦.૦૧.૨૦૧૭ થી તા:૨૪.૦૧.૨૦૧૭ 
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