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Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 
 

િવષય:- વાલી સમંેલન ુ ંઆયોજન કરવા બાબત.(૧પ મી ઓગ  ટ,ર૦૧૭ અને ર૬ મી 
 આુર , ર૦૧૮)  

સદંભ :- એસ.એસ.એ./ એમ.એન.ડ ./ર૦૧૭/ર૩૯૧ર-૯પ૩,  તા.૧ર/૬/૧૭ 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu, સવ િશ ા અભયાન 
તગત સને ર૦૧૭ -૧૮ના GOG BUDGET EDN-10 અ વયે ર (બે) વાલી સમંેલન કરવાની તથા 

તેના ડોક મુે ટશન કરવાની જોગવાઈ કરલ છે.  વાલી સમંલેન શાળા ક ાએ ૧પ મી ઓગ  ટ,ર૦૧૭ 
અને ર૬ મી  આુર , ર૦૧૮ના રોજ કરવાના થાય છે. સમાજ િૃત તથા જન િૃતના સદંભમા ં
વોડના નાગર કો, વોડના કળવણીકારો અને શાળામા ંભણતા બાળકોના વાલીઓ ટલા તૃ હશે, 
શાળાના િવકાસમા ં ટલો રસ લેતા ં હશે, તેટલી શાળા વતં તથા સ ૃ ધ બનશે. ઉપરાતં તમામ 
બાળકોને શાળામા ંિશ ાણ માટ િનયિમત મોકલશે અને ણુવ ા કુત િશ ાણની અિનવાયતા સમજશે. 
પ રણામે શાળા વારા સારા નાગ રકો ુ ંઘડતર થશે. ઘર એ પણ એક શાળા છે. જો વાલી તૃ હશે 
તો ઘર બાળકોને સારા સં કારો ુ ં િસચન કરશે આ બધા હ ઓુથી વાલી સમંેલન ુ ંમહ વ વધી ય 
છે.  
 
વાલી સમંેલનના એજ ડા :-  
• શાળામા ંિશ ાણ પર િવચારણા અને ચતન.  
• શાળા વ છતા ટોયલેટ, વ છ ખોરાક તેમજ ચો ુ ંપાણી ગે ચચા.  
• બાળકોના વેશ, િનયિમતતા, િશ ાણની ણુવ ા.  
• શાળામા ંWSDP. પર િવચારણા અને ચતન.  
• ૬ થી ૧૪ વષના વય ૂથના શાળા બહારના બાળકોના વેશ અને પેિશયલ િનગ ો ામના 

આયોજન બાબત.  
• િવિશ ટ જ રયાતવાળા બાળકો ની મા હતી, સાધન સામ ીની ાિ  ત તથા તેના ંઉપયોગની 

ણકાર .  
• ા સપોટ તથા એ કોટની સગવડતા ુ ંયો ય આયોજન.  
• ોપ આઉટ બાળકો માટ િવચારણા.  
• ક યા િશ ાણ માટ ચતન.  
• સાં ૃિતક િૃતઓ, રમત-ગમતના કાય મો બાબતે િવચારણા. 
• ૃ ારોપણ, જળસચંય, ીન લૂ, માટ લૂ, ક ટુર લેબના યો ય ઉપયોગ માટ િવચારણા.  
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વાલી સમંેલનમા ંકોને બોલવશો :-   
• શાળામા ં ભણતા બાળકોના વાલીઓ, એસ.એમ.સી. સ ય ીઓ,  તે િવ તારના વડ લ 
ય કતઓ, વોડના રોલ - મોડલ સમાન ય કતઓ, વોડ ેરક અને કમઠ ય કત વ ધરાવતા 
ય કતઓ, વોડના કળવણીકારો.  

થમ સ મા ંતમામ એસ.એમ.સી.એ ૧પમી ઓગ ટ, ર૦૧૭ ના વાં ય દન િનિમતે વાલી 
સમંેલન કરવાના રહશે. બી  સ ના વાલી સમંેલનમા ંતમામ એસ.એમ.સી.એ ર૬ મી આુર -
ર૦૧૮ સ ાક દન િનિમ ે એસ.એમ.સી. ક ાએ '' દકર ની સલામ દશને નામ'' કાય મની ઉજવણી 
કરવાની રહશે. આ કાય મ તગત આ વષ શાળાના પોકટ એર યામા ં ટલી દકર ઓનો જ મ થયો 
હોય તેટલી દકર ઓ અને તેમના માતા-િપતાને અને શાળાના પોકટ એર યામા ં સૌથી વધાર  
દકર ઓનો ભણેલ હોય તેટલી દકર ઓ અને તેમના માતા-િપતાને શાળાની શાળા યવ થાપન 
સિમિત, વારા આ સાથે સામેલ આમં ણ પિ કા તૈયાર કર  મોકલી આપવાની રહશે.  કાય મના 
૧૦(દસ) દવસ પહલા આમં ણ આપી ર૬ મી આુર -ર૦૧૮ ના દવસ ેસ માનપા  દકર ને 
શાળા ક ાએ બોલાવી થમ હરોળમા ં બેસાડ  તેમ ુ ંસ માન કર ુ ંઅને તેમને િૃત ચ હ આપ ુ ં
તેમજ શાળાના પોકટ એર યાની સૌથી વ  ુ ભણેલી દકર ને ુ ય અિતિથ બનાવી તેની પાસે 
વજવદંન કરાવ ુ.ં મા ંCWSN દકર  જો હોય તો તેને થમ પસદંગી આપવી.  

સદર િૃત માટ િત શાળા દઠ ા.૩૦૦/- એક સ ના ( િૃત ચ હ, માતા-િપતાને આપવા 
માટ તથા શાળાના પોકટ એર યાની સૌથી વ  ુભણેલી દકર   અિતિથ િવશેષ થનાર છે તેના માટ 
તથા દ તવો કરણ માટ ા  ટની ફાળવણી એસ.એમ.સી. ખાતામા ંજમા કરાવેલ છે.)   
ખચની ગણતર  :-  

દરક એસ.એમ.સી.ને એક વાલી સમંેલન માટ એક સ ના સમંેલનના સરભરા ખચ તર ક 
ા.ર૦૦/- અને ડોક મુે ટશન માટ ખચ ા.૧૦૦/- મં ૂર થયેલ છે. થી બે સ ના ુલ ા. ૬૦૦/- 
શાળા દઠ (એસ.એમ.સી.)ખચ કરવાનો રહશે.  રકમ એસ.એમ.સી. ખાતામા ંજમા કરાવેલ છે. 

વાલી સમંેલન ણૂ થયા બાદ અહવાલ (િનયત ફોમટમા)ં અને ફોટો ાફસ સી.આર.સી. કો.ઓ. 
ને દન-૩ મા ં મોકલી આપવાના રહશે. સી.આર.સી. કો.ઓ. સમ  કલ  ટર ુ ં એકદંર કરણ કર  
.ુઆર.સી. કો.ઓ.ન ે મોકલી આપવાના રહશે. .ુઆર.સી. કો.ઓ. ઝોન ુ ં એકદંર કરણ 
એ.ડ .સી.કો નુીટ  મોબીલાઈઝેશનને મોકલી આપવા ુ ં રહશે. આ મા હતી રાજય સરકારમા ં
મોકલવાની હોવાથી ટોચ અ તા આપી મા હતી સમયસર આપવાની રહશે.   
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