
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.32 ‚t.7-7-17 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 
 

rð»tÞ :- MðåA þt¤t Ëðuoûtý-2017 ƒtƒ‚. 
 
ËkŒ¼o  :- 1.  ¼th‚ Ëhfth™t þnuhe rðftË {kºtt÷Þ™t …ºt¢{tkf :ze.ytu.™k .yuË. ƒe. 

yu{./11/2017 ‚t.28-3-17™tu …ºt. 
  2. ™tÞƒ BÞwr™. fr{þ™h©e(ythtuøÞ y™u yuË.zƒÕÞw.yuË.) y.BÞw.ftu.™tu 

‚t.27-5-17™tu …ºt. 
 
ytÚte ‚{t{ BÞwr™.þt¤t™tk {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ …h¥ðu sýtððt™wk fu, 

UMC(Urban Management Centre) ËkMÚtt îtht ‚t.10-7-17 Úte ‚t.10-8-17 ËwÄe MðåA þt¤t 
Ëðuoûtý-2017 yk‚„o‚ ytð™th xe{™u sYhe {trn‚e …whe …tzþtu. 

yt ËtÚtu MðåA þt¤t Ëðuoûtý yk‚„o‚ {t„oŒrþft y™u «&™tð÷e ¼t„-y (BÞwr™. þt¤t îtht 
ŒM‚tðuS fhý){tuf÷e yt…ðt{tk yt…ðt{tk ytðu Au. sÞthu Ëðuoûtý xe{ þt¤t{tk ytðu íÞthu «&™tð÷e 
¼t„-y  (BÞwr™. þt¤t îtht ŒM‚tðuS fhý) ™t sðtƒ ¼he™u ‚u™u Ëðuoûtý xe{™u ‚u™e {w÷tft‚ ð¾‚u Ëw«‚ 
fhðt™e hnuþu. su yk„u™e sðtƒŒthe {wÏÞ rþûtf©e™e hnuþu. ¼t„-ƒ (Mð‚kºt r™heûtý y™u yð÷tuf™) yu 
Ëðuoûtý xe{ îtht ‚uytu …tu‚t™e he‚u ¼hu Au. 

Ëðuoûtý yk‚„o‚ ytð™th Ëðuoûtý xe{™u þt¤t™t yLÞ rþûtftu ‚u{s rðãtÚteoytu ËtÚtu [[to fhðt y™u 
þt¤t …rhËh y™u ƒtkÄfeÞ {t¤¾t™t Vtuxt ÷uðt Œuðt …hðt™„e yt…ðe. 

yt yk‚„o‚ ðÄw {trn‚e yÚtðt {t„oŒþo™™e sYh  sýtÞ ‚tu ™tÞƒ þtË™trÄfthe©e ztì. ËíÞuLÿ®Ën 
Xtfwh (9774073373) y™u UMC(Urban Management Centre) ËkMÚtt™tk «tusufx {u™ush©e htsuþ 
fhý (9227543940)™tu Ëk…fo fhðt™tu hnuþu. ‚tu yt ƒtƒ‚uu ÞtuøÞ ‚fuŒthe ht¾þtu y™u sYhe {trn‚e 
…whe …tzþtu. Ëðuoûtý xe{™t ËÇÞtu …tu‚t™t Vtuxtu ytE.ze. «wV òuE™u «ðuþ yt…ðtu y™u {trn‚e …whe …tzðe  
 
‚t.7-7-17                    ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          
                   þtMtLttrÄfthe 
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વધ ુમાહિતી માટે, સપંર્ક ર્રો: 

મન્ન્વતા ર્ારાડી 
ડાયરેક્ટર, અર્બન મનેેજમેન્ટ સેન્ટર, 

A ૨૦૨, જીસીપી ર્ીઝનેસ સને્ટર 

નવરંગપરુા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯;  

ટે: +91 79 26400306;   ઇ મલે: info@umcasia.org 
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1 ભમૂમર્ા 
અર્બન મેનેજમેન્ટ સેન્ટર તેના ‘અસલ’ (ASAL) કાયબક્રમ અંતગબત અમદાવાદની મ્યનુનનસપલ શાળાઓમા ંવૉશ (WASH) 

સરં્નંધત ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર અને તેને લગતી સનુવધાઓ, તેમજ નવધાથીઓના વતબણકુમા ંપરીવતબન લાવવા માટે કામ કરી રહયુ ં
છે. 

ભારત સરકારના શહરેી નવકાસ મતં્રાલય (એમ.ઓ.ય.ુડી.), સ્ટ્વચ્છ ભારત નમશને (એસ.ર્ી.એમ.) તાજેતરમા ંભારતભરમા ં
૫00 શહરેોમા ંસ્ટ્વચ્છ સવેક્ષણ હાથ ધયુું હત ુ.ં જેનો ઉદે્દશ નગરો અને શહરેોમા ંએક તદુંરસ્ટ્ત પ્રનતસ્ટ્પધાબની ભાવના કેળવવાનો 
હતો, જેના થકી નાગરરકોને લગતી સેવાઓ આપવામા સધુારા આવે, વસાહતો સ્ટ્વચ્છ ર્ને અને નાગરરકોમા સ્ટ્વચ્છ ભારત 
નમશન નવશે જાગતૃતા અને સહભાલગતામા વધારો થાય. સવેક્ષણે શહરેી સ્ટ્થાનનક સસં્ટ્થાઓ અને નાગરરકો થકી નવશાળ 
પ્રનતસાદ મેળવ્યો. શહરેી નવકાસ મતં્રાલયના માનનીય મતં્રીશ્રી એ સ્ટ્વચ્છ સવેક્ષણ ૨૦૧૭ ના પરરણામની જાહરેાત દરમ્યાન 
ભાષણ કરતી વખતે અન્ય મતં્રાલયો અને નવભાગોને એવી જ સવેક્ષણ પ્રરક્રયા શૂ  કરવા નવનતંી કરી હતી; જે અંતગબત, 
અમદાવાદની મ્યનુનનસપલ શાળાઓમા ં"સ્ટ્વચ્છ શાળા સવેક્ષણ (SSS)" ની નવચારણા કરવામા ંઆવેલ છે. તેનો હતે ુશાળાના 
WASH સરં્નંધત ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર તથા તેના સચંાલન અને જાળવણી ને સધુારવા માટે અમદાવાદની મ્યનુનનસપલ શાળાઓના 
સત્તાધીશોને સવેંદનશીલ કરવાનો છે. 

ય.ુએમ.સી. દ્વારા સ્ટ્વચ્છ શાળા સવેક્ષણ માટેનુ ંમલૂયાકંન કરવા માટેન ુમાળખુ ંતૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે, જેમા શહરેો માટે 
તૈયાર કરેલ સ્ટ્વચ્છ સવેક્ષણની પદ્ધનત તેમજ શહરેી નવકાસ મતં્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા સ્ટ્વચ્છા શાળાઓ માટે તૈયાર કરેલ 
સ્ટ્ટાન્ડડબ ઓપરેરટિંગ પ્રોસીજર (એસ.ઓ.પી.) ના અગત્યના ધોરણોને આધાર તરીકે લેવામા આવેલ છે. 

 ઉદે્દશ 

એકંદરે SSS - ૨૦૧૭ સવેક્ષણ પદ્ધનતનો ઉદે્દશ “મ્યનુનનસપલ શાળાઓ” ના અત્યારના WASH અંગેના ધોરણોનુ ંમલૂયાકંન 
કરવાનુ,ં  તથા તેમા ંરહલેી ખામીઓનુ ંનવશ્લેષણ કરવાનુ ંછે.  

ઉદે્દશ આ મજુર્ છે : 
 મ્યનુનનસપલ શાળાના અત્યારના વૉશ સરં્નંધત ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર અને તેને લગતી સનુવધાઓનુ ંમલૂયાકંન કરવુ.ં 
 શાળાઓની સ્ટ્વચ્છતા જાળવણીની પ્રરક્રયામા ંસધુારો કરવો અને અત્યારના ધોરણો કરતા ંવધ ુસારી સ્ટ્વચ્છતા 

મેળવવા મદદ કરવી. 
 શાળાના અનધકારીઓ, નવધાથીઓ, શાળા વ્યવસ્ટ્થાપન સનમનત (SMC) ના સભ્યો, વાલીઓ વગેરેને તેમની વૉશ મા ં

સધુારો લાવવા માટેની જવાર્દારીઓથી અવગત કરાવવા 

 કાયબક્ષેત્ર 

“સ્ટ્વચ્છ શાળા સવેક્ષણ - ૨૦૧૭“, અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેશન ધ્વારા સચંાલલત ર્ધી ૩૭૧ મ્યનુનનસપલ શાળાઓને 
આવરી લેશે. આ સવેક્ષણનુ ં અનકુરણ ગજુરાત તેમજ ભારતના અન્ય રાજયોની શહરેી સ્ટ્થાનનક સસં્ટ્થાઓમા થાય તેંવ ુ
અનમુાન છે. 

2 સવેક્ષણની પદ્ધમત  
સવેક્ષણ કાયબ ૨ ભાગમા ંહાથ ધારવામા ંઆવશે; ભાગ A – મ્યનુનનસપલ શાળા ધ્વારા દસ્ટ્તાવેજીકરણ અને ભાગ B – સ્ટ્વતતં્ર 
નનરીક્ષણ અને અવલોકન. 

mailto:info@umcasia.org
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ભાગ A: મ્યમુનમસપલ શાળા ધ્વારા દસ્તાવેજીર્રણ – આ ભાગમા શાળાના કેમ્પસમા ં આવેલ પ્રત્યેક શાળાની પ્રાથનમક 
મારહતી નવશેના ૩૩ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થયેલ છે. પ્રશ્નાવલલમા ંશાળાના ર્ાળકો અને ર્ીજા અન્ય સહભાગીઓને વૉશ સરં્નંધત 
આપવામા ંઆવેલ તાલીમ અને વતબણકૂ અંગેના પાસાઓને લગતા પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ થયેલ છે. મ્યનુનનસપલ શાળાના 
દસ્ટ્તાવેજીકરણના ભાગ માટે મહત્તમ ગણુ ભારાકં ૨૦ છે.  જેમા ંઆપેલ પ્રશ્નાવલલની ર્ધી મારહતી એકત્ર કરીને આપેલ 
ૂ પરેખામા ભરવાની જવાર્દારી, શાળા પરરસરના પ્રભારી આચાયબશ્રી ની રહશેે. જેને મલૂયાકંનકતાબઓની ટીમને તેની 
મલુાકાત વખતે સપુ્રત કરવાની રહશેે. (તારીખની જાણ જે તે શાળાને અગાઉથી કરવામા ંઆવશે). 

ભાગ B: સ્વતતં્ર મનરીક્ષણ અને અવલોર્ન. - આ ભાગમા વૉશ સરં્નંધત ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર અને તેને લગતી સનુવધાઓ, શાળાના 
નવધાથીઓમા સ્ટ્વચ્છતા અંગેની સભાનતા તથા શાળા પરરશરની સપંણૂબ સ્ટ્વચ્છતાને લગતા ૫૩ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામા ં
આવ્યો છે. આ અંગેનુ ંઅવલોકન એક સ્ટ્વતતં્ર મલૂયાકંરકારોની ડુકડી ધ્વારા કરવામા ંઆવશે. જેઓ શાળાના આચાયો અને 
નશક્ષકો સાથે સવંાદ કરશે, વૉશ સરં્નંધત ઇન્રાસ્ટ્રક્ચરનુ ં નનરીક્ષણ અને મલૂયાકંન કરશે તેમજ શાળાના નવદ્યાથીઓ સાથે 
પરામશબ કરીને જૂ રી મારહતી એકત્ર કરશે. નનરીક્ષણની નવગતોનુ ંએકત્રીકરણ મોર્ાઇલ એપ્લલકેશન “umc citycollect” દ્વારા 
કરવામા ંઆવશે. નનરીક્ષણ દરમ્યાન મલૂયાકંનકારોની ડુકડી દ્વારા સવેક્ષણના પરુાવા માટે જૂ રી ફોટોગ્રાફ પણ એકત્ર કરાશે 
(દાખલા તરીકે; શૌચાલય, પ્રાગંણ, પીવાના પાણીન ુસ્ટ્થળ વગેરે.) 

3 SSS-૨૦૧૭ ના પહરમાણો અને મનદેશર્ો 
સ્ટ્વચ્છ શાળા સવેક્ષણની આકારણીમા ંનીચે જણાવેલ કોષ્ટકમા ંઉલલેલખત   નવસ્ટ્તતૃ પરરમાણોનો સમાવેશ થાય છે. દરેક 
પરરમાણને ભારાકં આપવામા ંઆવેલ છે. 

સ્ટ્વચ્છ શાળા સવેક્ષણની ગણતરી માટે અનકુ્રમે ૪૦:૪૦:૨૦ ના પ્રમાણમા ંભારાકં છે.  
દરેક વગબમા ંતેના સરં્નંધત નનદેશકોનો સમહૂ છે. 
પહરમાણોની મવગતો: 
ક્રમ 
ન ં

પહરમાણો મનદેશર્ોની 
સખં્યા 

કુલ ભારારં્ 

1 વૉશ (WASH) માળખાકીય સનુવધા  અને તેના સચંાલન અને જાળવણી       (ઓ 

એન્ડ એમ)  

૧૮ ૪૦ 

2 વૉશ(WASH)  માળખાકીય સનુવધા  અને વતબનમા ંસધુારાની ગણુવત્તાની આકારણી ૨૩ ૪૦ 

3 વૉશ (WASH) માટે વતબન ફેરફાર  ૧૨ ૨૦ 

 કુલ  ૧૦૦ 
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સ્વચ્છ શાળા સવેક્ષણ માટે મનદેશર્ોન ુમાળખ:ુ 

 

4 મનદેશર્ોન ુવણકન 
4.1 વૉશની (WASH) માળખાર્ીય સમુવધા અને તેન ુસચંાલન અને જાળવણી (ઓ એન્ડ એમ)   

(Overall weightage- 40%/ એરં્દરે ભારણ - ૪૦%)         
ક્રમ ન ં મનદેશર્ો   વણકન ઇનપટુ / ગે્રડેશન / ફોમ્યુકલા 
પાણી 
1.1 શાળાના કામકાજના કલાકો 

દરનમયાન પીવાના પાણીની 
પરૂતી ઉપલબ્ધતા 

પીવાના પાણીના પરુવઠાનુ ંનવતરણ સાતત્યપણૂબ હોવુ ં
જેઈએ.જો ન હોય તો નવદ્યાથીદીઠ  ૨ થી ૩ લીટર 
પીવાના પાણીના  સગં્રહ માટે ટાકંી હોવી જેઈએ. 

-  હા 
-  ના  
 

1.2  પાણીમા ંશષે ક્લોરરનનુ ં
સ્ટ્તર 
 

પીવાના પાણીમા ં0.૫ પીપીએમ થી ૧ પીપીએમનુ ંશષે 
ક્લોરરન હોવુ ંજોઈએ. 

મજૂંર કરેલ મયાબદામા ંમળી 
માન્ય મયાબદાથી નીચે/ઉપર 
અથવા મળી નથી 

1.3 કાયબરત જળ શપુ્ધ્ધકરણ 
લલાન્ટની ઉપલબ્ધતા  
 

જળ શપુ્ધ્ધકરણ લલાન્ટ: કોઈ પણ તકનીકી વ્યવસ્ટ્થા જે 
પાણીનુ ંશપુ્ધ્ધકરણ કરે છે અને તેન ેપીવા માટે સરુલક્ષત 
ર્નાવ ેછે. (દા.ત. માટે ગાળણ, આર.ઓ. લલાન્ટ, 
વગેરે). 
કાયબરત એટલ:ે 
- ઉપલબ્ધ અન ેકાયબરત 
- જળ શપુ્ધ્ધકરણ ની સફાઇ અન ેજાળવણી માટેના 

અમલીકરણની  સ્ટ્થાનપત વ્યવસ્ટ્થા 
- વાનષિક જાળવણી કરાર (એએમસી) અન ેએજન્સી 

દ્વારા આપવામા ંઆવલેા O & M પ્રમાણપત્ર સાથ ે
ચકાસણી. 

-     ઉપલબ્ધ અન ેકાયબરત  
-     ઉપલબ્ધ પણ  કાયબરત નથી 
    ઉપલબ્ધ નથી 

  
 
  

1.4 શાળાના કામકાજના કલાકો 
દરનમયાન શૌચાલયો માટે 

- શાળાના કામકાજના કલાકો દરનમયાન પાણી 
ઉપલબ્ધ હોવુ ંજોઈએ, જો ન હોય તો શાળા 

-   હા 
-  ના  

શાળા સેનનટેશન 

WASH ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર 

 

વૉશ ઇન્રાસ્ટ્રક્ચરની પયાબલતતા 

ગણુવત્તા મલૂયાકંન અને ઓ અને એમ (O&M) 

મોનીટરીંગ નસસ્ટ્ટમ 

વતબન ફેરફાર 

વૉશ (WASH) તાલીમ અને ક્ષમતા નનમાબણ 

સાવચેતી થી વૉશ (WASH) ની તાલીમ  
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પરૂતી પાણીની ઉપલબ્ધતા 
 

કેમ્પસ અન/ેઅથવા શહરે વહીવટી તતં્રએ  
પાણીની ટેન્કર વગેરે જેવી પાણીની વકૈપ્લપક 
વ્યવસ્ટ્થા પરૂી પાડવી જોઈએ.    

- નવક્ષનેપત અથવા મયાબરદત મ્યનુનનસપલ પાણી 
પરુવઠો હોય તો શાળા પાણીના સગં્રહની ટાકંીથી 
સજ્જ હોવી જોઈએ. 

 

1.5 જળ સગં્રહ ટાકંીઓની 
સમયાતંરે સફાઈ 
 

ર્ધા માટે સલામત પાણી પરુવઠો પરૂો પાડવા શાળા 
કેમ્પસમા ંપાણીના સગં્રહ માટેની ટાકંીઓ સમયાતંરે સાફ 
કરવી જોઈએ. 

-   એક મરહનામા ંએકવાર 
-     મરહનામા ંએકવાર 
-   6 મરહનામા ંએકવાર 
-   ચોક્કસ નથી  

ટોયલેટ અને પ્રવાિી ર્ચરાનો સલામત મનર્ાલ 
1.6 છોકરાઓ અને છોકરીઓ 

માટે અલગ શૌચાલયની 
ઉપલબ્ધતા. 

તપાસ કરો કે છોકરાઓ અન ેછોકરીઓ માટેના 
શૌચાલય બ્લોક અલગ છે કે નહીં અન ેત ેસકેંતો દ્વારા 
સ્ટ્પષ્ટ રીત ેલચહ્નિત થયલે છે કે કેમ. 

-  હા 
-  ના  

1.7 ખાસ જૂ રરયાતવાળા ર્ાળકો 
માટે શૌચાલયની 
ઉપલબ્ધતા  
 

શાળા કેમ્પસમા ંઓછામા ંઓછી એક ટોઇલટે સીટ 
(છોકરાઓ તમેજ છોકરીઓ માટે) નાના ર્ાળકો માટે 
ર્ાળ મૈત્રીપણૂબ જોગવાઈઓ અને પ્રાથનમક સ્ટ્તરના 
નવદ્યાથીઓ માટે  રેમ્પ, હોલલડિંગ ર્ાર વગેરે  જેવી 
સનુવધાઓ હોવા  જોઈએ. 

-  હા 
-  ના  
 

1.8 છોકરાઓ માટે કાયબરત 
મતુરડીઓની પયાબલતતા 
 

આ નવભાગ છોકરાઓ માટે નવધયેાત્મક શૌચાલય 
ર્ઠેકોની પયાબલતતા દશાબવશે 
- દર 20 છોકરાઓ દીઠ 1 મતુરડી પરૂી પાડેલ હોવી 

જોઈએ 
- કાયબરત મતુરડીઓનો અથબ: નળ સાથ ેપયાબલત 

પાણી પરુવઠો, યોગ્ય ડે્રનેજ સાથે, અન ેઓછામા ં
ઓછી એક ર્ાળક મતૈ્રીપણૂબ મતુરડી હોવી જોઈએ.  

ઇનપટુ: 
કાયબરત મતુરડીઓની સખં્યા  
ફોમુબલા: 
ઉપલબ્ધ કાયબરત મતુરડીઓ X 

(100) 
_________________________ 
જૂ રી કાયબરત મતુરડીઓની સખં્યા 
ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% કે તથેી વધ ુ  
 ૭૫% થી વધ ુ
 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી 

1.9 છોકરાઓ માટે કાયબરત 
શૌચાલય ર્ઠેકોની 
પયાબલતતા 

 

- આ નવભાગ છોકરાઓ માટે કાયબરત શૌચાલય 
ર્ઠેકોની પયાબલતતા દશાબવશે 

- ૪૦ છોકરાઓ માટે ૧ ટોઇલટે સીટ પરૂી પાડવી 
જોઈએ 

- કાયબરત શૌચાલયનો અથબ: પયાબલત પાણી પરુવઠો, 
સારી રીત ેપ્રકાનશત  હોવો જોઈએ, શૌચાલયની 
સીટ કા ંતો ગટર વ્યવસ્ટ્થા અથવા સલેલટક 
ટાકંી,ખાળકૂવાથી જોડાયેલી હોવી જોઈએ. 

- અન્ય સનુવધાઓ: ર્ાળક માટે મતૈ્રીપણૂબ ર્ારણુ ં- 
લચે, કપડા ંલટકાવા માટે હકૂ 

ઇનપટુ: 
છોકરાઓ માટે કાયબરત શૌચાલય 
ર્ઠેકોની સખં્યા 
ફોમુબલા: 
ઉપલબ્ધ નવધયેાત્મક શૌચાલય  
ર્ઠેકોની  સખં્યા X (100) 

જૂ રી કાયબરત શૌચાલય ર્ઠેકોની 
સખં્યા 

ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% કે તથેી વધ ુ  
 ૭૫% થી વધ ુ
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 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી  

1.10 કન્યાઓ માટે કાયબરત 
શૌચાલય ર્ઠેકોની 
પયાબલતતા 
 
 
 
 

આ નવભાગ કન્યાઓ માટે કાયબરત શૌચાલય ર્ઠેકોની 
પયાબલતતા દશાબવશે 
- ૨૫ કન્યાઓ માટે ૧ ટોઇલટે સીટ પરૂી પાડવી 

જોઈએ  
- કાયબરત શૌચાલયનો અથબ: પયાબલત પાણી પરુવઠો, 

સારી રીત ે પ્રકાનશત  હોવો જોઈએ, શૌચાલયની 
સીટ કા ંતો ગટર વ્યવસ્ટ્થા અથવા સલેલટક ટાકંી 
,ખાળકૂવાથી જોડાયલેી હોવી જોઈએ. 

 અન્ય સનુવધાઓ: ર્ાળક મૈત્રીપણૂબ ર્ારણુ ં- લચે, 
કપડા ંલટકાવા માટે હકૂ 

ઇનપટુ: 
કન્યાઓ માટે કાયબરત શૌચાલય 
ર્ઠેકોની સખં્યા 
ફોમ્યુબલા 
ઉપલબ્ધ નવધયેાત્મક શૌચાલય 
 ર્ઠેકોની  સખં્યા X (100) 

જૂ રી કાયબરત શૌચાલય ર્ઠેકોની 
સખં્યા 

ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% કે તથેી વધ ુ  
 ૭૫% થી વધ ુ
 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી  

1.11 શૌચાલય બ્લોક 
અંદર/નજીકમા ંકાયબરત 
હાથ ધોવા માટે ર્નેસનની  
ઉપલબ્ધતા 

- દરેક શૌચાલય બ્લોકમા ંસતત પાણી પરુવઠો અન ે
યોગ્ય ગદંા પાણી નનકાલની   વ્યવસ્ટ્થા સાથ ેહાથ 
ધોવા માટે ઓછામા ંઓછા એક ર્નેસનની વ્યવસ્ટ્થા 
હોવો જૂ રી છે. 

- પાણીના પોઈન્ટ ર્ાળક-નીહાથવગી  ઊંચાઇ પર 
હોવા જોઈએ 

 ઉપલબ્ધ છે.  
 ઉપલબ્ધ નથી 

1.12 હાથ ધોવા માટે 
સાબ/ુપ્રવાહી સાબનુી 
ઉપલબ્ધતા 

- શૌચાલયનો ઉપયોગ કયાબ પછી હાથ ધોવા માટે 
દરેક વૉશ ર્લેઝન ઉપર સાબ ુઅથવા પ્રવાહી સાબ ુ
ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ 

- ર્ાળક-નીહાથવગી  ઊંચાઇ પર સાબ ુરાખવા માટે 
જગ્યા હોવી જોઈએ. 

- ઉપલબ્ધ છે. 
- ઉપલબ્ધ નથી 

1.13 શૌચાલય બ્લોક તથા હાથ 
ધોવાની જગ્યાની જતંનુાશક 
દવાથી સમયાતંરે સફાઈ  

દરેક શૌચાલય બ્લોક્સ અન ેહાથ ધોવાના સ્ટ્ટેશનોન ે
દરેક પાળીમા ંઓછામા ંઓછા એક વખત જતંનુાશક 
પદાથો સાથ ેસાફ કરવા જોઈએ. 

-      પાળી દીઠ એકવાર 
-      રદવસમા ંએકવાર 
-      અઠવારડયામા ંએકવાર 
-      સ્ટ્પષ્ટ નથી 
-      ક્યારેય નહીં 

1.14 સલામત નનકાલ માટે 
શૌચાલયની કનલેક્ટનવટી 
 

શૌચાલય શહરેની ગટર વ્યવસ્ટ્થા સાથ ેજોડાયલે હોવુ ં
જોઈએ, અથવા ઓછામા ંઓછી અન્ય સલામત સ્ટ્વચ્છતા 
વ્યવસ્ટ્થા હોવી જોઈએ, દા.તા,સલેલટક ટાકંીઓ, ખાડો 
વગેરે. 

- ગટર વ્યવસ્ટ્થા 
- સલેલટક ટાકંી  
- કંઈ નહી 

1.15 છોકરાઓ અને છોકરીઓના 
જુદા જુદા શૌચાલયો માટે 
સસુ્ટ્પષ્ટ સકેંતો દશાબવતી 
તકતી. 

છોકરાઓ અને છોકરીઓના ટોયલેટ બ્લોક્સ પર અંકો,  
નવનવધ સકેંત દશાબવતા  ગ્રારફક અન ેનવઝયઅુલસ હોવા 
જોઈએ. 

- ઉપલબ્ધ છે. 
- ઉપલબ્ધ નથી 

ઘન ર્ચરાનુ ંવ્યવસ્થાપન 
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1.16 કચરાપટેીઓની ઉપલબ્ધતા 
(વગબખડં/શૌચાલયમા ં
/સામાન્ય સ્ટ્થળો પાસ)ે 

- કચરાના   નવભાજન અન ેસગં્રહ માટે શાળાના 
પ્રાથનમક સ્ટ્તરે  દરેક વગબખડં અને શૌચાલયની 
બ્લોક્સમા ંકચરાપટેીઓ હોવી જોઇએ. 

- હ્નદ્વતીય  અન ેતનૃતય સ્ટ્તરે, શાળાના સામાન્ય સ્ટ્થાનો 
જેવા  કે દાદર, રમતના મદેાન, વગેરે પાસ ે
કચરાપટેીઓ હોવી જોઇએ. 

- ઉપલબ્ધ છે. 
- ઉપલબ્ધ નથી 

1.17 ઘન કચરાનો અલગ સગં્રહ  
 

ભીના અન ેસકૂા કચરાના સગં્રહ માટે અલગ ડર્ા હોવા 
જોઇએ અન ેઘન કચરાના જુદા ં હોવા જોઈએ. 

- પ્રથા છે 
- પ્રથા  નથી 

1.18 ભીના (ર્ાયોરડગે્રડેર્લ) 
કચરાના નનકાલનો 

1. કચરાના નનકાલની મ્યનુનનસપલ પધ્ધનત દ્વારા 
2. જો શહરે સચંાલક દ્વારા એકનત્રત કરવામા ંન આવ ે

તો , ભીના કચરા માટે  કમ્પોલસ્ટ્ટિંગ ખાડા 
અન/ેઅથવા અન્ય ખાતરના સાધનો શાળામા ંજ 
ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ 

a) ખાતર ર્નાવવાની સાધનસામગ્રી: જેમ કે કાર્બનનક 
કચરાના કન્વટબર (ઓડર્લયસુી). સફાઈ કમબચારી 
દ્વારા એકનત્રત થયેલ ભીનો કચરો આવા સાધનોમા ં
નાખવામા ંઆવ ેછે. 

b) ખાતર ખાડો: એટલ ેકે લારં્ા ગાળે ધીમ ેધીમે તટૂી 
જતા  ર્ાયો રડગે્રડેર્લ કચરો દફનાવવા માટેના 
નછદ્રો અથવા ખાઈ  

- ઉપલબ્ધ છે. 
- ઉપલબ્ધ નથી 

4.2 વૉશ (WASH) ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર અને વતબન ર્દલાવની ગણુવત્તાની આકારણી         
        (એકંદરે ભારાકં - ૪૦%)  
ક્રમ ન ં   નનદેશકો   વણબન ગે્રડેશન / ફોમ્યુબલા 
2.1 શાળાના સકુંલન ેઆવારી 

લતેી રદવાલની ન્સ્ટ્થનત. 
પરરસરન ેઆવરી લતેી દીવાલ કોઈપણ નકુશાન કે 
ડાઘની નનશાની વગરની હોવી જેઈએ. 

 સારી ન્સ્ટ્થનત 
 તટેૂલી ન્સ્ટ્થનત 
 કોઈ રદવાલ નથી 

2.2  
 

પ્રવશેની જગ્યા/ર્હાર 
નીકળવાની દ્વાર 

પ્રવશેદ્વાર અને ર્હારના દરવાજા શાળાના કાયબકાળ 
નસવાયના  સમય મા ંર્ધં રાખવા માટે મજબતૂ 
સામગ્રીના ર્નલેા હોવા જોઈએ જેથી કોઈ પણ રખડતા ં
પ્રાણીઓ અથવા અજાણી વ્યન્ક્તઓ સ્ટ્કૂલની જગ્યામા ં
પ્રવશેી શકે નહીં  

 સારી ન્સ્ટ્થનત 
 તટેૂલી ન્સ્ટ્થનત 
 કોઈ દરવાજો નથી 

2.3 શાળાની પરસાળ ની 
ન્સ્ટ્થનત 

ખાસ કરીને જો શાળામા ંએકથી વધ ુમાળ હોય તો   
સ્ટ્કૂલના ર્ાળકોની સલામતીની ખાતરી  માટે શાળાના 
પરસાળ ની  અવસ્ટ્થા સારી હોવી જોઈએ   

 સારી ન્સ્ટ્થનત 
 તટેૂલી ન્સ્ટ્થનત 
 ફરસર્ધંી નથી 

2.4 ગાડબન/પાકબની ન્સ્ટ્થનત  ગાડબન/ પાકબની ન્સ્ટ્થનતની સારી રીત ેજાળવણી 
કરવી જોઇએ 

 કચરાપટેીઓ મકેુલી હોવી જોઇએ.   

 સારી ન્સ્ટ્થનતમા ંઉપલબ્ધ 
 ખરાર્  ન્સ્ટ્થનતમા ંઉપલબ્ધ 
 ઉપલબ્ધ નથી 

2.5 પીવાના પાણીની જગ્યાની 
એકંદરે  સ્ટ્વચ્છતા 
 

 પીવાના પાણીની જગ્યા  કોઈપણ પાણીના 
જમા થવા નવનાની હોવી જેઈએ.  

 કોઈ ખરાર્ ગધં હોવી ન જોઈએ, 
 કોઈપણ દાગ અન ેકાટફૂટ મકુ્ત હોવુ ંજોઈએ, 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
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 તનેી આસપાસ કોઇ પણ પ્રકારનો કચરો ન 
હોવો જોઈએ, 

 સમયાતંરે યોગ્ય રીતે સાફ –સફાઈ થવી 
જોઈએ. 

2.6 હાથ અન ેલલટે  ધોવાના 
સ્ટ્થાનોની આજુર્ાજુ 
એકંદર સ્ટ્વચ્છતા 

 હાથ અન ેલલટે  ધોવાના સ્ટ્થાનોની આજુર્ાજુ 
કોઈ ખરાર્ ગધં ન હોવી જોઈએ 

 પાણીનો ભરાવો હોવો ન જોઈએ  
 તનેી આસપાસ કોઈ કચરો ન હોવો જોઈએ, 
 જતંનુાશકો થી  નનયનમત સાફ થવી જોઈએ. 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.7 સાબ ુઅથવા પ્રવાહી સાબ ુ
હાથ ધોવાના સ્ટ્થાનો પર 
ઉપલબ્ધ છે? 

સાબ ુઅથવા પ્રવાહી સાબ ુહાથ ધોવાના સ્ટ્થાનો પર 
ઉપલબ્ધ હોવો જોઈએ   

 હા 
 ના 

2.8 છોકરાઓના  ટોયલટે 
બ્લોકની એકંદર સ્ટ્વચ્છતા 
 

ત્યા ં 
 કોઈ ખરાર્ ગધં હોવી ન જોઈએ, 
 કોઈ પણ મળમતૂ્ર દેખાવવા ન જોઈએ 
 ટોઇલટે સીટ મા ંકોઈ ડાઘ હોવો ન જોઈએ 
 સ્ટ્વચ્છ હોવુ ં જોઈએ અને જાળવણી સારી રીત ે

થવી જોઈએ. 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

 

2.9 છોકરાઓના ટોયલટે 
બ્લોકમા ંહવાની એકંદર 
અવર-જવર 
 

 ત ેહવાની યોગ્ય અવરજવર પદ્ધનત સાથ ેહોવી 
જોઈએ 

 કુદરતી અથવા કૃનત્રમ (એકઝૉસ્ટ્ટ ફેંન્સ), જેથી  
અંદર રહલે ખરાર્ ગદં ર્હાર જઈ  શકે.  

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.10 છોકરાઓના ટોઇલટે્સ 
બ્લોકની અંદર રદવસ 
દરનમયાન યોગ્ય લાઇટની 
વ્યવસ્ટ્થા છે? 

શાળાના કલાકો દરનમયાન શૌચાલય બ્લોકમા કૃનત્રમ 
અથવા કુદરતી પ્રકાશ સારી રીત ેઆવવો જોઈએ 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.11 કન્યાઓની ટોયલટે 
બ્લોકની એકંદર સ્ટ્વચ્છતા 
 

ત્યા:ં  
 કોઈ ખરાર્ ગધં હોવી  ન જોઈએ, 
 કોઈ પણ મળમતૂ્ર દેખાવવા ન જોઈએ 
 ટોઇલટે સીટ મા ંકોઈ ડાઘ હોવો ન જોઈએ 
 સ્ટ્વચ્છ હોવા સાથ ેજાળવણી સારી રીત ેથવી 

જોઈએ. 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.12 કન્યાઓની ટોયલટે 
બ્લોકની એકંદર હવાની 
અવરજવર 

 ત ેયોગ્ય હવાની અવરજવર પદ્ધનત સાથ ેહોવા 
જોઈએ 

 કુદરતી અથવા કૃનત્રમ (એ એકઝૉસ્ટ્ટ ફેન) 
અંદર રહલે ખરાર્ ગદં ર્હાર જઈ શકે. 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.13 કન્યાઓના ટોઇલટે્સ 
બ્લોકની અંદર રદવસ 
દરનમયાન યોગ્ય લાઇટની 
વ્યવસ્ટ્થા છે? 

શાળાના કલાકો દરનમયાન શૌચાલય બ્લોકમા કૃનત્રમ 
અથવા કુદરતી લાઇટ સાથ ેસારી રીત ેપ્રકાનશત હોવા  
જોઈએ. 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.14 શૌચાલયની બ્લોકોમા ં ટોયલટે બ્લોક અન ેતનેા આસપાસના ંનવસ્ટ્તારો દુગુંદ   હા 
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અન ેઆસપાસ ખરાર્ 
ગધં છે? 

મકુ્ત હોવા જોઈએ.    ના 

2.15 શૌચાલયના બ્લોક્સમા ં
અન ેઆસપાસ રખડતા ં
પ્રાણીઓ છે? 

રખડતા ંપ્રાણીઓ ટોઇલટે બ્લોક્સમા ંઅન ેતનેી 
આસપાસ  હોવા જોઈએ નહીં. 

 હા 
  ના 

2.16 શૌચાલયમા ંપાણીનો 
ભરાવો છે?  

 શૌચાલયની અંદરનુ ંભોંયતળ સકુુ હોવુ ં
જોઇય.ે 

 ન્સ્ટ્થર પાણીનુ ંકોઈપણ નનશાન ભોંયતળ 
પર ન હોવ ુજોઇયે 

 શૌચાલયમા ંભોંયતળ પર પાણીના 
નનકાલની સારી સગવડ હોવી જોઈએ. 

 હા 
  ના 

2.17 શૌચાલયમા ંભોંય પર 
મળ  છે? 

શૌચાલયનો  ભોંય સ્ટ્વચ્છ હોવુ ંજોઇય ેઅન ેતનેા ઉપર 
કોઈ મળ હોવુ ંન જોઇય ે

 હા 
  ના 

2.18 મધ્યાિ ભોજન શડેની 
એકંદર સ્ટ્વચ્છતા 

 કોઈ ખરાર્ ગધં હોવી  ન જોઈએ, 
 ભોંય પર કોઈ પણ એઠવાડ  હોવો ન જોઈએ, 
- વધલેા ખોરાકને યોગ્ય અલગતા પદ્ધનતથી 

યોગ્ય નનકાલ  કરવો જોઈએ, 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.19 ઓરફસ/વગબખડંો/રમતના 
મદેાનની એકંદરે 
સ્ટ્વચ્છતા 

ઓરફસ/વગબખડંો/રમતના મદેાન: 
 સાફ હોવા જોઈએ અને કચરાના સગં્રહ માટે 

મકૂવામા ંઆવલેી કચરાપટેીની આજુ ર્ાજુ 
ગદંકી ન હોવી  જોઈએ 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.20 પગનથયા ંઅને અગાશીની 
એકંદર સફાઈ  

પગનથયા ંઅન ેઅગાશી 
 સાફ હોવા જોઈએ અને કોઈ કચરો ન હોવો  

જોઈએ  
  કચરાના સગં્રહ માટે કચરાપટેી હોવી જોઇએ. 

 સારંુ/સતંોષકારક/ખરાર્   
 

2.21 શાળા પરરસરમા ંદેખાતો 
કચરો  

 શાળા પરરસરમા ં: 
 કોઈ દૃશ્યમાન ગદંકી ન હોવી જોઈએ; 
 વગબખડંો/કચરેી અન ેઅન્ય સામાન્ય 

નવસ્ટ્તારોમા ંકચરાના સગં્રહ અન ેનનકાલ  માટે 
કચરાપટેીઓ હોવી જોઇએ. 

 હા 
  ના 

 

2.22 શાળા પરરસરની  અંદર 
દૃશ્યમાન કચરાનો સગં્રહ 
કરવાના સ્ટ્થળો 

શાળા પરરસરમા ં: 
 ખલુલામા ંકચરાના એકત્રીકરણ સ્ટ્થાનથી મકુત 

હોવુ ંજેઈએ. 
 શાળામા ં તમામ નવસ્ટ્તારોમા ંકચરાપટેીઓ 

રાખવી જોઈએ અન ેશાળાના પ્રાગણ ની 
અંદર આવા એકત્રીકરણ સ્ટ્થળો ર્નાવવાનુ ં
ટાળવા માટે એકનત્રત કચરાનો સરુલક્ષત  સ્ટ્થળે 
તર્દીલ કરવો જોઈએ. 

 હા 
  ના 
 

2.23 શુ ંશાળાના કમ્પાઉન્ડમા ં
ર્ાળવામા ંઆવલે કચરો 
દેખાય છે? 

જો  "હા" તો . 
 શાળાના આચાયબશ્રી ન ેજાણ કરો છે કે 

એકનત્રત થયલે કચરો કેમ્પસમા ંઅથવા 

  હા 
  ના 
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 નજીકના સ્ટ્થળે ર્ાળવામા ંઆવે છે 
- અન ે/ અથવા કચરો ર્ાળવામા ંઆવ ેછે 

તનેા  નનશાનો કેમ્પસમા ંદેખાય છે 

 

4.3 વૉશ (WASH) માટે વતબન પરરવતબન            
(Overall weightage- 20%)  (એકંદરે ભારણ - ૨૦%)             
ક્રમ ન ં    મનદેશર્ો    વણકન ઇનપટુ/ગે્રડેશન / ફોમ્યુકલા 
3.1 ર્ાલ સ્ટ્વચ્છતા લિગેડ/ 

સ્ટ્વચ્છતા ક્લર્  'સ્ટ્વચ્છ 
ભારત નમશન' (SBM) ના    
હતેઓુન ે સરક્રયપણ 
પ્રોત્સાહન  આપ ેછે ? 
 

એસર્ીએમનો અથબ છે 'સ્ટ્વચ્છ ભારત નમશન'. ભારતના 
મખુ્ય કાયબક્રમોમાનંા એક. જેમા ં      

- ઘન કચરાના સચંાલન અને 
- ર્ધા માટે સનેનટરી માળખાકીય સનુવધા નુ ં

નનમાબણ 
- વૉશ (WASH) માટે વતબન પરીવતબન 

જો શાળા પાસે સ્ટ્વચ્છતા ક્લર્/ર્ાળ સ્ટ્વચ્છતા ંલિગેડ 
અથવા શાળા કક્ષાએ અન્ય કોઈ સસં્ટ્થા હોય તો ઉપર 
જણાવલેા એસર્ીએમ ઉદે્દશ્યન ેપ્રોત્સાહન આપવા સરક્રય 
રીત ેકામ કરતી હોય. 

  હા 
  ના 
 લાગ ુનથી 

3.2 સ્ટ્વચ્છતા ક્લર્/ર્ાળ 
સ્ટ્વચ્છતા ં લિગેડન ે વૉશ 
(WASH) પર તાલીમ 
આપવામા ં આવલે છે. 
 
 

વૉશ (WASH)પાણી-સનેનટેશન-સ્ટ્વચ્છતા અંગેનો 
સકં્ષપેાક્ષર છે – 
પાણી, એટલ ે પીવાના સરુલક્ષત પાણીની અન ેહાથ 
ધોવા, શૌચાલય પછી ફ્લશ કરવા , ભોજન પાત્ર ધોવા, 
રસોઈ ઘર સલગ્ન /ર્ગીચો જેવા અન્ય હતેઓુ માટે 
ઉપલબ્ધ  કરાવવુ.ં 

- સનેનટેશન એટલ ેસ્ટ્વચ્છ અન ેસરુલક્ષત શૌચાલય 
અન ેમતુરડીની  સગવડોની પ્રાલયતા 

- સ્ટ્વચ્છતા એટલ ે હાથ  ની સફાઈ , પાણી અન ે
સ્ટ્વચ્છતા સલગ્ન સનુવધાઓનો ઉપયોગ, ઘન 
કચરાના  વ્યવસ્ટ્થાપન સરહત સધુારેલ અન ે
સરુલક્ષત સ્ટ્વચ્છતા અંગેનો અલભગમ , માનસક 
સ્ટ્વચ્છતા વ્યવસ્ટ્થાપન વગેરે 

 હા 
  ના 
 લાગ ુનથી 

3.3 વૉશ (WASH) પર 
પ્રનશલક્ષત સ્ટ્વચ્છતા ક્લર્ 
/ ર્ાલ સ્ટ્વચ્છતા ંલિગેડ 
સભ્યોની સખં્યા  
 

સ્ટ્વચ્છતા ક્લર્/ર્ાળ સ્ટ્વચ્છતા ં લિગેડ (જે લાગ ુપડત ુ ં
હોય) વૉશ (WASH) પર પ્રનશલક્ષત સભ્યોની સખં્યાનો 
ઉલલખે કરો જે  
 

ઇનપટુ: 
વૉશ (WASH) પર પ્રનશલક્ષત 
સ્ટ્વચ્છતા ક્લર્ / ર્ાલ સ્ટ્વચ્છતા ં
લિગેડ સભ્યોની સખં્યા  _____ 
ફોમ્યુબલા  
વૉશ (WASH)ના મદુ્દાઓ પર તાલીમ પામલેા

 ર્ાલ સ્ટ્વચ્છતા ંલિગેડ
 સભ્યોની સખં્યા સખં્યા X(100)

શાળામા ંકુલ ર્ાલ સ્ટ્વચ્છતા ંલિગેડ
 સભ્યોની સખં્યા

 

ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% 
 ૭૫% થી વધ ુ
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 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી 

3.4 શાળામા ંસ્ટ્વચ્છતા 
ઇન્રાસ્ટ્રક્ચરના ર્ાધંકામ, 
ઓપરેશન અને મનેેજમને્ટ 
પર શાળા વ્યવથાપન 
સનમનત  (એસએમસી) ની 
સામલેગીરી છે? 

 રાઇટ ડુ એજ્યકેુશન એક્ટ -૨૦૦૯, (આરટીઈ 
એક્ટ ૨૦૦૯) મજુર્ એસએમસી એટલ ે શાળા 
વ્યવથાપન સનમનત 12 સભ્યોની ર્નલેી છે (જેમા ં
૯ વાલીઓ, નપ્રન્ન્સપલ, વોડબનો ચુટંાયલેા સભ્ય, 
નશક્ષણ ક્ષતે્રમા ંકામ કરતા એક સ્ટ્થાનનક 
એનજીઓના પ્રનતનનનધ, અન ેએક કરડયો હોવો  
જોઈએ) 

 પ્રત્યકે શાળામા ંએક એસએમસી હોવો જોઈએ જે 
એક મરહનામા ંએકવાર મળવી જોઈએ. શુ ં
એસએમસી કોઈપણ પ્રવનૃત્તમા ંરોકાયલેુ ંછે જે 
વૉશ(WASH) માટે શાળામા ંવૉશ 
(WASH)ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર અન ેવતબન ફેરફાર પર 
અસર કરે છે? 

 હા 
 ના 
 

 

3.5 (આરટીઈ એક્ટ મજુર્) 
વૉશ (WASH)  ના મદુ્દાઓ  
પર તાલીમ પામલેા 
એસએમસી ના સભ્યોની 
સખં્યા 

 વૉશ (WASH)  ના મદુ્દાઓ  પર તાલીમ પામલેા 
એસએમસી સભ્યોની સખં્યાનો ઉલલખે કરો 

 (કૃપા કરીન ેસ. ન.ં 2 અન ે4 - કોલ (વણબન) નો સદંભબ 
લો. 
 

  

ઇનપટુ: 
વૉશ (WASH)  ના મદુ્દાઓ  પર 
તાલીમ પામલેા એસએમસી 
સભ્યોની સખં્યા  _______ 
ફોમ્યુબલા  : 

વૉશ (WASH)ના મદુ્દાઓ પર તાલીમ પામલેા 
એસએમસી  

સભ્યોની સખં્યા X(100)

શાળામા ંકુલ એસએમસી સભ્યોની સખં્યા
 

 
ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% 
 ૭૫% થી વધ ુ
 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી 

3.6 વૉશ (WASH) ના મદુ્દાઓ 
પર પ્રનશલક્ષત નશક્ષકોની 
સખં્યા 
 

વૉશ (WASH) તાલીમ પામલેા નશક્ષકોની સખં્યા અહીં 
ઉલલખે કરો (કૃપા કરીને સત્ર ન.ં 2 - કોલ (વણબન) નો 
સદંભબ લો.) 
 

ઇનપટુ: 
વૉશ (WASH) ના મદુ્દાઓ પર 
પ્રનશલક્ષત નશક્ષકોની સખં્યા______ 
ફોમ્યુબલા: 

વૉશ (WASH)ના મદુ્દાઓ પર તાલીમ 

પામલેા પ્રનશલક્ષત 

નશક્ષકોની સખં્યા X(100)

શાળામા ંકુલ એસએમસી સભ્યોની 
 

Grading: ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% 
 ૭૫% થી વધ ુ
 ૫૦% થી વધ ુ
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 ૫૦% થી ઓછી 

3.7 વૉશ (WASH) પર તાલીમ 
પામલે શાળાના 
નવદ્યાથીઓની સખં્યા 
 

વૉશ (WASH) પર તાલીમ પામેલ શાળાના 
નવદ્યાથીઓની સખં્યા અહીં ઉલલખે કરો (કૃપા કરીને સત્ર 
ન.ં ૨ - કોલ (વણબન) નો સદંભબ લો.) 
 
 

ઇનપટુ: 
વૉશ (WASH) પર તાલીમ પામેલ 
શાળાના નવદ્યાથીઓની 
સખં્યા________ 
ફોમ્યુબલા: 
 
વૉશ (WASH)પર તાલીમ પામલે શાળાના 

નવદ્યાથીઓની 
સખં્યા X(100)

શાળામાનંવદ્યાથીઓની કુલ સખં્યા
 

ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% 
 ૭૫% થી વધ ુ
 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી 

3.8 શુ ંશૌચાલયનો ઉપયોગ 
કયાબ પછી નવદ્યાથીઓ 
સાબથુી હાથ ધોવ ેછે? 

 નવદ્યાથીઓન ે સાબથુી હાથ ધોવાની તાલીમ 
આપવામા ંઆવે છે. 

 શૌચાલય બ્લોકમા ંહાથ ધોવાનુ ંસ્ટ્ટીકર હાથ 
ધોવાના ર્નેસનની નજીક મકૂવામા ંઆવ ેછે. 

 હાથ ધોવાનુ ંસાબ/ુલલન્ક્વડ સાબ ુહમંશેા 
ઉપલબ્ધ છે 

  હા 
 ના 

 

3.9 શુ ંનવદ્યાથીઓ ભોજન કયાબ 
પહલેા ંસાબથુી હાથ ધોવ ે
છે? 
 

 નવદ્યાથીઓન ે સાબથુી હાથ ધોવાની તાલીમ 
આપવામા ંઆવે છે. 

 હાથ ધોવાનુ ંસ્ટ્ટીકર હાથ ધોવાના ર્નેસનની 
નજીક મકૂવામા ંઆવી છે. 

 હાથ ધોવાનુ ંસાબ/ુલલન્ક્વડ સાબ ુહમંશેા 
ઉપલબ્ધ છે 

  હા 
  ના 

 

3.10 માનસક સ્રાવ સ્ટ્વાસ્ટ્્ય 
વ્યવસ્ટ્થાપન (MHM) પર 
તાલીમ લીધલેા 
રકશોરીઓની સખં્યા 

 જો શાળામા 6 થી 8 ધોરણના નવદ્યાથીનીઓ 
હોય તો તમેની માનસક સ્ટ્વચ્છતા વ્યવસ્ટ્થાપન 
પર તાલીમ આપવામા ંઆવી છે? 

 જો શાળામા ં6 થી 8 મા ધોરણમા ંકોઈ  
નવદ્યાથીનીઓ  ન  હોય તો "NA" લાગ ુનથી 
ઉલલખે કરો 

ઇનપટુ: 
માનસક સ્રાવ સ્ટ્વાસ્ટ્્ય વ્યવસ્ટ્થાપન 
(MHM) પર તાલીમ લીધલેા 
રકશોરીઓની સખં્યા _______ 
ફોમ્યુબલા: 
MHM પર તાલીમ લીધલે રકશોરીઓની

 સખં્યા X(100)

શાળામા ંરકશોરીઓની કુલ સખં્યા
 

 
Grading: ગ્રેરડિંગ: 
 ૧૦૦% 
 ૭૫% થી વધ ુ
 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી 
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3.11 શાળામા ંવૉશ(WASH) 
સરં્નંધત 
સદેંશા/છર્ીઓ/રદવાલ 
પઇેલન્ટિંગની ઉપલબ્ધતા  
 

- વૉશ માટે અનકુરણ નરં્ર-૨ જુવો  
- વૉશ સરં્નંધત કોઈપણ પ્રદશબન 
- રડશ /  હાથ ધોવાનુ ંસ્ટ્ટેશન પર   
- ટોયલટે બ્લોક્સમા ંઅથવા ર્હાર   
- કોરીડોરમા ં  
- શાળાની ર્ાહ્ય અથવા  અંદરની  રદવાલ પર  

  હા 
  ના 

3.12 સવકે્ષણ દરનમયાન હાજર 
ર્ાળકોમા ંસઘુડતા અન ે
સઘુડતાનુ ંએકંદર નનરીક્ષણ 

ર્ાળકો સઘુડ અન ેવ્યવન્સ્ટ્થત અન ેસ્ટ્વચ્છ કપડા ંસાથે,   
તમેજ  સારી રીત ેવ્યવન્સ્ટ્થત ઓળેલા વાળ(કોમ્ર્ડે) 
સાથ ે દેખાવુ ંજોઈએ. 

 ૭૫% થી વધ ુ
 ૫૦% થી વધ ુ
 ૫૦% થી ઓછી 
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5 સ્વચ્છ શાળા સવેક્ષણ  - ૨૦૧૭  માટે   પ્રશ્નાવલલs 
5.1 ભાગ અ- મ્યમુનમસપલ શાળા ધ્વારા દસ્તાવેજીર્રણ 

ભાગ અ: (કમે્પસમાાં શાળાઓના  તમામ આચાર્યો  દ્વારા ભરવાની રહશે ે). શાળાના કમે્પસમાાં શાળાના બિલ્ડિંગ અન ેઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર િંવેલપમને્ફ્ટ માટનેા મખુ્ર્ય સાંચાલક, કેમ્પસની મળૂભતૂ માબહતી નક્કી કરલેા ફોમટેમાાં સાંકલન કરશ ેઅન ેમડૂર્યાાંકનકારોની 

ટીમન ેતમેની મલુાકાતના સમર્ય ેસપુ્રત કરશ ે 

  શાળા કેમ્પસ નવશ ેસામાન્ય મારહતી 

1.   શાળા કેમ્પસનુ ંનામ  

2.  શાળા કેમ્પસનુ ંસરનામુ ં  

3.  સવારની પાળીમા ંશાળાઓની સખં્યા (માત્ર સખં્યા)  

4.  ર્પોરની પાળીમા ંશાળાઓની સખં્યા (માત્ર સખં્યા)  

ક્રમ નબંર પ્રશ્નો / મવગતો શાળા-૧ શાળા-૨ શાળા-૩ શાળા-૪ શાળા-૫ શાળા-૬ શાળા-૭ 
5.  શાળાનુ ંનામ  

 
 
 
 
 

      

6.  શાળા ઝોન: (પવૂબ = E,પનિમ = W ,ઉત્તર= N, દલક્ષણ= S, 
રહન્દી = H,ઉદુબ = U)  

       

7.  શાળા કોડ (૧૧ અંક DISE કોડ)  
 
 

      

8.  શાળાના ઈમલે આઈડી  
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9.  પાળી: (સવાર = M અન ેર્પોર = A)        
10.  વગો: 

 ૧થી ૫ = 0૧, 
 ૬ થી ૮ = 0૨, 
 ૧ થી ૮  = 0૩ 

       

11.  આચાયબશ્રીનુ ંનામ  
 
 

      

12.  સપંકબ માટે શાળા/આચાયબશ્રીનો નરં્ર   
 

      

13.  પૂુ ષ નશક્ષકોની સખં્યા        
14.  નશક્ષકોની સખં્યા        
15.  કુલ નશક્ષકોની સખં્યા        
16.  કુમારોની નોંધાયેલ સખં્યા        
17.  કન્યાઓ નોંધાયલે સખં્યા        
18.  કુલ નોંધાયલે નવધાથીઓની સખં્યા        
19.  ધોરણ  ૬ થી ૮ના કન્યાઓની કુલ સખં્યા (જો લાગ ુહોય તો)        
20.  હયાત ક્લર્/ર્ાળ સ્ટ્વચ્છતા કનમટી સરક્રય રીત ેએસર્ીએમ 

હતેઓુન ેપ્રોત્સાહન આપ ેછે 
  હા  
 ના 

 હા  
 ના  

 હા  
 ના  

 હા  
 ના  

 હા  
 ના  

 હા  
 ના 

 હા  
 ના  

21.  ક્લર્/ર્ાળ સ્ટ્વચ્છતા કનમટીમા ંકુલ સભ્યોની  સખં્યા સખં્યા 

 

  લાગ ુ

સખં્યા 

 

  લાગ ુ

સખં્યા 

 

  લાગ ુ

સખં્યા 

 

  લાગ ુ

સખં્યા 

 

  લાગ ુ

સખં્યા 

 

  લાગ ુપડતી 

સખં્યા 

 

  લાગ ુપડતી 
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પડતી 
નથી 

પડતી 
નથી 

પડતી 
નથી 

પડતી 
નથી 

પડતી 
નથી 

નથી નથી 

22.  વૉશમા ંતાલીમ પામલે ક્લર્/ર્ાળ સ્ટ્વચ્છતા કનમટીના 
સભ્યોની સખં્યા 

 

સખં્યા 
 

  લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

  લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

  લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

  લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

  લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

  લાગ ુપડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

  લાગ ુપડતી 
નથી 

23.  શાળામા ંસ્ટ્વચ્છતા ઇન્રાસ્ટ્રક્ચરના ર્ાધંકામ, ઓપરેશન અને 
મનેજેમને્ટ પર શાળા વ્યવસ્ટ્થાપન સનમનતન ે (SMC) 
શાનમલગીરી 

 હા 
 ના 

 હા 
 ના 

 હા 
 ન 

 હા 
 ના 

 હા 
 ના 

 હા 
 ના 

 હા 
 ના 

24.  વૉશ (WASH)  ના મદુ્દાઓ  પર તાલીમ પામલેા એસએમસી 
ના સભ્યોની સખં્યા (૧૨ પકૈી) 

       

25.  વૉશ (WASH) પર તાલીમ પામેલ શાળાના નશક્ષકોની સખં્યા M=_______ M=______ M=______ M=______
__ 

M=______ M=________ M=________ 

F=______ F=_______ F=_______ F=_______ F=_______ F=_______ F=_______ 
Total= 
_____ 

Total= 
____ 

Total= 
_____ 

Total= 
_____ 

Total= 
____ 

Total= 
_____ 

Total= _____ 

26.  વૉશ (WASH) પર તાલીમ પામેલ શાળાના નવદ્યાથીઓની 
સખં્યા 

B=_______ B=_______ B=_______ B=_______ B=_______ B=_______ B=_______ 
G=_______ G=______ G=______ G=______ G=______ G=______ G=_______ 
Total= 
_____ 

Total= 
____ 

Total= 
_____ 

Total= 
_____ 

Total= 
_____ 

Total= 
_____ 

Total= 
_______ 

27.  શૌચાલયનો ઉપયોગ કયાબ પછી તેમના હાથ ધોતા 
નવદ્યાથીઓની ટકાવારી (નવકલપ પસદં કરો) 

એ - ૯0% થી વધ.ુ 
ર્ી.- ૭૫% થી વધ.ુ 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી  

 એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 
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સી.- ૫૦% થી વધ ુ
ડી. - ૫૦% થી ઓછી 

28.  ભોજન કયાબ પહલેા ંસાબથુી હાથ ધોતા નવદ્યાથીઓની  
ટકાવારી (નવકલપ પસદં કરો) 

એ ૯૦% થી વધ.ુ 
ર્ી. ૭૫% થી વધ ુ
સી. ૫૦% થી વધ ુ
ડી. ૫૦% થી ઓછી 

 એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

 એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

 એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

  એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

 એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

 એ  
  ર્ી  
 સી  
 ડી 

29.  માનસક સ્રાવ સ્ટ્વાસ્ટ્્ય વ્યવસ્ટ્થાપન (MHM) પર તાલીમ 
લીધલેા રકશોરીઓની સખં્યા  

સખં્યા 
 

 લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

 લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

 લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

 લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

 લાગ ુ
પડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

 લાગ ુપડતી 
નથી 

સખં્યા 
 

 લાગ ુપડતી 
નથી 

30.  શાળામા ંવૉશ(WASH) સરં્નંધત સદેંશા/છર્ીઓ/રદવાલ 
પઇેલન્ટિંગની ઉપલબ્ધતા  

  હા  
 ના 

 હા  
 ના 

 હા  
 ના 

 હા  
 ના 

 હા  
 ના 

 હા  
 ના 

 હા  
 ના 

31.  શાળાના આચાયોના િસ્તાક્ષર  
 
 

      

32.  તારીખ   
 

      

33.  શાળાનો  મસક્કો   
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અર્બન મેનેજમેન્ટ સેન્ટર,  

A ૨૦૨, જીસીપી વ્યાપાર કેન્દ્ર 

મમેનગર અન્ગ્નશામક મથક ની સામે, નવરંગપરુા 
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯; ગજુરાત 

ટે: +91 79 26400306;   ઇ મલે: info@umcasia.org 
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