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િવષય:- શાળા 
સદંભર્:- એસપી

 અ વયે

આથી તમામ 
વેશો સવ પહે
પનુ:રચના થય
તમામ સરકારી

સી. ડીરેકટરી 
િડરેકટરીમા ંતમ
સમાવેશ કરવા
એસ.એમ.સી િ
ઉ લેખ કરવો.)
આ સાથે સામેલ
થી જ ર પડ

આપવાની રહશેે
એ સવર્ િશક્ષા અ
એસએમસી સ

ize 12 ની જ 
ક્ષાએ એસ.એમ
૮ સધુીમા ં સી
ી.કો.ઓ.ને મો
મોકલી આપવ

પત્રક-એ, અને

-06-2018
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કક્ષાએ SMC 

ીઓ કચેરીના 
યે. 

યિુનિસપલ 
લા રાજયની 
યા બાદ આ સ
ી પ્રાથિમક શા

તૈયાર કરવા
મામ ય.ુઆર.
ાનો રહશેે. 
િડરેકટરીમા ં પ્ર
) 
લ પત્રક-એ, અ
યે િપ્ર ટ કાઢી
શે અને સી.આ
અિભયાન કચે
યોની માિહત
રાખવાની રહે
મ.સી.ની િડરે
સી.આર.સી.કો.ઓ
મોકલી આપવ
વા જણાવવામ

ને પત્રક-બી 
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સ યોની િડરે
પત્ર ક્રમાકં નં

શાળાના મખુ્ ય
દરેક પ્રાથિમ

સાથે સામેલ 
ળાની એસએમ

ા નીચે મજુબન
સી. , તમામ

પ્રથમ ઈ ડેક્ષ 

અને પત્રક-બી
ી શકાય. તેમજ
આર.સી.કો.ઓ. 
ચરી, ઉ માનપુ
તી િૃત ફો ટ 
હશે. 
ક્ટરી બનાવ
ઓ. મોકલી 
વા. યારબાદ
મા ંઆવે છે. 
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6- (A) ‚t. 

કટરી બનાવવ
ન.એસએસએ/

ય િશક્ષક ીઓ
િમક શાળાઓમ
ફોમેર્ટની માિહ
મસી સ યોની

ના મુ ાઓને 
મ કલ ટરની દ

બનાવી પાન

બી  મજુબની 
જ સોફટ કોપી
એ ય.ુઆર.સી
રા શાળાન.ંર 
સાઈઝ ૧ર ત

વામા ં આવી 
આપવુ.ં ને
દ ય.ુઆર.સી.
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વા બાબત. 
કો ય.ુમોબી/ર

ઓને જણાવવા
મા ં પનુ:રચન
િહતી એસએમસ
ી િડરેકટરી તૈય

યાને લેવા જ
દરેક  યિુનિસ

ના નબંર આ

માિહતી સોફટ
પી અને હાડર્ કો
સી.કો.ઓ. ને આ
ખાતે મોકલી 
તથા આંકડાકી

છે તે અંગેન
ન સી.આર.સી.
.કો.ઓ. ર૦ 
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ર૦૧૮/ર૦૯ર

નુ ં કે, વષર્ ર૦
ના કરવા જણ
સી કક્ષાએથી 
યાર કરવાની 

જણાવવામા ંઆ
સપલ શાળાઓ

આપવા (ઈ ડેક્ષ

ટ કોપીની સી
ોપીની એક ન
આપવાની રહશેે
આપવાની ર
કીય માિહતી T

નુ ં પ્રમાણપત્ર
.કો.ઓ.એ ૧૦
જુલાઈ,ર૦૧૮

 
 

ðtŒ 

૦-૯પ૬   

૦૧૮-૧૯ મા ં
ણાવેલ છે. શ
મગંાવી સદર
રહશેે. 

આવે છે. 
ઓના એસએમસ

ક્ષમા ં વોડર્ અ

.ડી આપની પ
નકલ સી.આર.
શે અને ય.ુઆ
હશેે. 
Times New R

ત્ર મખુ્ય િશક્ષ
૦ જુલાઈ,ર૦
૮ સધુીમા ં એ
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જુન-ર૦૧૮ 
શાળા કક્ષાએ 
ર માિહતીના 

સી સ યોનો 

અને શાળાનો 

પાસે રાખવી 
.સી.કો.ઓ.ને 

આર.સી.કો.ઓ. 

Roman Font 

ક્ષક ીએ ૩૦ 
૧૮ સધુીમા ં
એસ.એસ.એ. 
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 શાળાવાર SMC સ યોની મા હતી દશાવ ુ ંપ ક-A- 

મ કલ ટર 
SMC (શાળા) ુ ં

નામ 

SMC સ ય ુ ં

નામ 
હો ો 

ી/ 

ુ ષ 

સ યોની 

થિત 

(નવા/ 

યથાવત) 

ાિત (એસ.સી, એસ.ટ . 

ઓબીસી, જનરલ, 

માઈનોર ટ , અ ય) 

અ યાસ 

( ાથિમક,મા યિમક, 

નાતક, અ ુ નાતક ક 

તેથી વ )ુ 

યવસાય 

મો.નબંર (સ ય પાસે ન 

હોય તો ઘરના અ ય 

ય કતનો નબંર આપવો) 

1          અ યક્ષ                  

2          સ યસિચવ                  

3          મિહલા પ્રોમીનેટ સ ય                  

4          િશક્ષણિવદ                  

5          પી.આર.આઈ.સ ય                  

6          વાલી સ ય                  

7          વાલી સ ય                  

8          વાલી સ ય                  

9          વાલી સ ય                  

10          વાલી સ ય                  

11          વાલી સ ય                  

12          વાલી સ ય                  

13          કિડયો                  

 

શાળાવાર SMC સ યોની માિહતી દશાર્વત ુ ંપત્રક-B 

ક્રમ 

  

 યિુનિસપલ  

શાળા ની 
સખ્યા  

હો ો સ યોની િ થિત ડર જ્ઞાિત અ યાસ 

નવા યથાવત કુલ ી પુ ષ કુલ એસ.સી. એસ.ટી ઓબીસી જનરલ માઈનોરીટી અ ય કુલ પ્રાથિમક મા યિમક નાતક અનુ નાતક 
કે તેથી વધ ુ

કુલ 

 1     અ યક્ષ              

 2     સ યસિચવ              

 3     મિહલા પ્રોમીનેટ 
સ ય 

             

 4     િશક્ષણિવદ              

 5     પી.આર.આઈ.સ ય              

 6     કુલ વાલી સ ય              

 7     કિડયો              
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િવષય
સદંભર્ 

       

 

આ
ર૦૦૯ના 
તમામ પ્રા
ઓિડટ કર
   શાળા ક
૧. વાલ
ર. વાલ
૩. મખુ્
૪. એક
પ. ગ્રામ
૬. વિંચ

સો

R

સોિશયલ 

સો

સો
ર૦૧૮ મ
બાબતે ફો
રપ ઓગ
એસ.એસ.

આ
શાળા કક્ષ
કરી તમામ
ર૦૧૯ માં
જા યઆુરી
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ય  :-   શાળા 
  :-  એસપી

 અ વયે

આથી તમામ 
અમલીકરણ 
ાથિમક શાળાઓ
રવાનુ ંથાય છે
કક્ષાએ સોિશય
લી સ ય-  એ
લી સ ય-  એ
ખ્યિશક્ષક 
ક િશક્ષક 
મસભામાથંી એ
િચત કે નબળા ં

 

સોિશયલ ઓડ

RTE ના અમ
ઓિડટ કરવા

 

સોિશયલ ઓડ

સોિશયલ ઓિડ
ા ંશાળા કક્ષા
ોલોઅપ કરી 
ગ ટ, ર૦૧૮ 
એ. કચેરી ખા
આજ પ્રમાણે ડી
ક્ષાએ પણૂર્ કરી 
મ શાળામા ંસો
ા ંમોકલી આપ
ી, ર૦૧૯ સધુી
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કક્ષાએ RTEન
ીઓ કચેરીના 
યે. 

યિુનિસપલ 
થયા બાદ શ
ઓમા ંસોિશયલ
છ આ માટેનુ ંફો
યલ ઓિડટ કર
એસએમસીમા ં
એસએમસીમા ં

એક સ ય 
વગર્ના એસએ

ડટની જ રયા

લીકરણમા ંપ
ની જ િરયાત

ડટ ગે ુ ંફોલો
િડટ વષર્મા ંબે 
એ પણૂર્ કરી 
તમામ શાળા
સધુીમા ં મો

ાતે ૩૧ ઓગ ટ
ડીસે બર-ર૦૧
સીઆરસી કો

સોિશયલ ઓિડ
પશે. યારબાદ
ધીમા ંમોકલી આ
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ની અમલવારી
પત્ર ક્રમાકં નં

શાળાના મખુ્
શાળાઓમા ં કે
લ ઓિડટ હાથ
ફોમેર્ટ િબડાણમ
રવા માટે નીચે
સ ય ન હોય
સ ય હોય 

એમસી સ ય

ત : 
પારદિશર્તા જળ
ત છે. આ સોિશ

લોઅપ : 
વખત કરવ
સીઆરસી કો
મા ંસોિશયલ 
ોકલી આપવુ
ટ, ર૦૧૮ સધુ
૮ અંિતત એ
.ઓ. ારા શા
ટ થયેલ છે કે
દ ય.ુઆર.સી.ક
આપવાનુ ંરહશેે

{f rþûtý

6- (B) ‚t. 

રી સદંભેર્ સોિશ
ન.ંએસએસએ/

ખ્ ય િશક્ષક ીઓ
કટલા અંશે તે
થ ધરવામા ંઆ
મા ંસામેલ છે. 
ચે મજુબની એ
ય 

ળવાય અને સ
િશયલ ઓિડટનો

ાનુ ંહોય છે પ્ર
કો.ઓ. ારા શ
ઓિડટ થયેલ
.ુ યારબાદ 
ધીમા ંમોકલી આ
ટલે કે બીજા
ળાની થતી િન
કે કેમ તે અંગે
કો.ઓ. તમામ
શે. 

ý Ër{r‚
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શયલ ઓિડટ ક
/કો ય.ુમોબી/ર

ઓને જણાવવ
તની અમલવા
આવેલ હશે જ 
 

એક સિમિતની 

સમદુાયની સહ
નો અહવેાલ ગ્ર

પ્રથમ સોિશય
શાળાની થતી
લ છે કેમ તે 
ય.ુઆર.સી. 
આપવા જણાવ
તબકકા માટે 
િનયિમત મલુાક
ગનુ ંપ્રમાણપત્ર
મ શાળાનુ ંપ્રમ
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કરાવવા બાબ
ર૦૧૮/ર૦૯પ

વાનુ ં કે,  રાઈટ
રી થઈ છે તે
અને હવે વષર્

રચના કરવાન

હભાગીતા વધ
ગ્રામસભામા ંપ

યલ ઓિડટ સત્ર
ી િનયિમત મુ
અંગેનુ ંપ્રમાણ
કો.ઓ. તમ
વવામા ંઆવેછે
સોિશયલ ઓ
કાત દરિમયાન
ત્ર ય.ુઆર.સી. 
માણપત્ર એસ.

ðtŒ 

બત. 
પ૭-૯૯૩  

ટ ટુ એજયકેુ
તે જાણવા મા
ષર્-ર૦૧૮મા ંપ

ની રહશેે. 

ધારવા માટે પ
ણ રજૂ કરવાન

ત્રની શ આત
મલુાકાત દરિમ
ણપત્ર ય.ુઆર.
મામ શાળાનુ ં
છે. 
ઓિડટ ડીસે બર
ન સદર બાબ
કો.ઓ.ને ૧પ 
.એસ.એ. કચેર

કશન એકટ-
ાટે રાજયની 
પણ સોિશયલ 

પણ શાળાનુ ં
નો રહશેે. 

તમા ં જુલાઈ-
િમયાન સદર 
.સી.કો.ઓ.ને 
પ્રમાણપત્ર 

ર-ર૦૧૮ મા ં
બતે ફોલોઅપ 
જા યઆુરી, 
રી ખાતે ૩૧ 



 

 

સો
છે શાળા 
કરવામા ં
યોજનામા ં
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સોિશયલ ઓિડ
કક્ષાએ સોિશય
આવેલ સોિશ
સમાવેશ કર

-06-2018
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ડટનુ ંફોમેર્ટનુ ં
યલ ઓિડટની
શયલ ઓિડટ 
વા જણાવવામ
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ભારત સરકા
ી ફાઈલ િનભ
રીપોટર્મા ં જણ
મા ંઆવે છે. 
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ર વારા મોક
ભાવવાની રહશેે
ણાવવામા ંઆ
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કલેલ અંગે્રજીન
શે. વધમુા ંશાળ
આવેલ ખટૂતી 
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નુ ંગજુરાતી અ
ળા કક્ષાએ ડી
અને ઘટતી 
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અનવુાદ આ સ
ીસે બર-ર૦૧૮
બાબતોને શ
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સાથે સામેલ 
૮ દરિમયાન 
શાળા િવકાસ 
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