™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
…rh…ºt ™k. 45-A ‚t.13-8-18
Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :rð»tÞ :- ‘r{þ™ rðãt’ yk‚„o‚ þt¤tytu {txu™e Ëq[™tytu
ËkŒ¼o :- ¢{tkf :SËeEythxe/r{þ™ rðãt/2018/18555-18600 ‚t.10-8-18™tu …ºt.
ytÚte ‚{t{ BÞwr™. «tÚtr{f þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu {t™. r™Þt{f©e,
«tÚtr{f rþûtý y™u {t™.r™Þt{f©e, S.Ëe.E.yth.xe. îtht yt ËtÚtu™t rƒztý {wsƒ ‘r{þ™
rðãt yk‚„o‚ þt¤tytu {txu™e Ëq[™tytu’ yt…ðt{tkk ytðu÷ Au. su™tu [qM‚ y{÷ fhðt sýtððt{tk
ytðu Au.
rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt
‚t.13-8-18
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™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
…rh…ºt ™k. 45-B ‚t.13-8-18
Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :િવષય:- વાલી સંમેલન ુ ં આયોજન કરવા બાબત.
સંદભઃ- તા.૦૯/૦૮/૧૮ ના એસપીઓ કચેર'ના પ( )માંક નં. એસએસએ/ એમએ*ડડ'/ ર૦૧૮/
ર૭ર૬પ -૩૦૧ અ*વયે.
આથી તમામ 12ુિનિસપલ શાળાના 5ુ6ય િશ7ક8ીઓને જણાવવા ુ ં ક:, સને ર૦૧૮-૧૯ ના

GOG Budget END-10 અ*વયે ;ુજરાત સરકાર: ર(બે) વાલી સંમેલન ું આયોજન કરવાની તથા
તેના ડોક2ુમે*ટ: શન કરવાની જોગવાઈ કર: લ છે . આ સંદભમાં સBવર: વાલી સંમેલન શાળા ક7ાએ
કરવાના થાય છે . સમાજ C; ૃિત તથા જનC; ૃિતના સંદભમાં નાગEરકો, ક:ળવણીકારો અને શાળામાં
ભણતા બાળકોના વાલીઓ Fટલા C; ૃત હશે, શાળાના િવકાસમાં Fટલો રસ લેતાં હશે, તેટલી શાળા
Hવંત તથા સ5 ૃIધ બનશે. ઉપરાંત તમામ બાળકોને શાળામાં િશ7ણ માટ: િનયિમત મોકલશે અને
;ુણવLા2ુકત િશ7ણની અિનવાયતા સમજશે. પEરણામે શાળા Mારા સારા નાગEરકો ુ ં ઘડતર થશે. ઘર
એ પણ એક શાળા છે . જો વાલી C; ૃત હશે તો ઘર: બાળકોને સારા સંOકારો ુ ં િસPચન કરશે. આ બધા
હ:Q ુઓથી વાલી સંમલ
ે ન ુ ં મહBવ વધી Cય છે .
:• શાળામાં િશ7ણ પર િવચારણા અને RચPતન
• શાળા OવSછતા ટોયલેટ, OવSછ ખોરાક તેમજ ચો6Uું પાણી Vગે ચચા.
• બાળકોના Wવેશ, િનયિમતતા અને િશ7ણની ;ુણવLા.
• સંY ૂણ શાળા િવકાસ યોજના (Whole School Devlopment Plan) પર િવચારણા અને RચPતન
• ૬ થી ૧૪ વષની વય\ૂથના શાળા બહારના બાળકોના Wવેશ અને Oપેિશયલ ]: િનPગ Wો^ામના
આયોજન બાબત.
• િવિશ_ટ જ`Eરયાતવાળા બાળકોની માEહતી, સાધન સામ^ીની Wાabત તથા તેના ઉપયોગની
Cણકાર'.
• ]ા*સપોટ તથા એOકોટની સગવડતા ુ ં યોcય આયોજન.
• dોપ આઉટ બાળકો માટ: િવચારણા
• ક*યા િશ7ાણ માટ: RચPતન.
• સાંOeૃિતક Wf ૃિતઓ, રમત-ગમતના કાય)મો બાબતે િવચારણા
• f ૃ7ારોપણ, જળસંચય, ^ીનOeુલ, Oમાટ Oeુલ, ક1b2ુટર લેબના યોcય ઉપયોગ માટ: િવચારણા.
к

ш :શાળામાં ભણતા બાળકોના વાલીઓ, એસએમસીના સgય8ીઓ, F તે િવOતારના વડ'લ

hયEકતઓ, ગામના રોલ મોડ:લ સમાન hયEકતઓ, ગામ Wેરક અને કમઠ hયEકતBવ ધરાવતા
hયEકતઓ, ગામના ક: ળવણીકારો.

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
Wથમ સ(માં ૧પ મી ઓગ_ટના Oવતં(ય Eદન િનિમLે એસએમસી ક7ાએ વાલી સંમેલનની
ઉજવણી કરવાની રહ:શે. બીC સ(ના વાલી સંમલ
ે નમાં ર૬ મી C*2ુઆર', ર૦૧૯ WCસLાક Eદન
િનિમLે એસએમસી ક7ાએ ''
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'' કાય)મની ઉજવણી કરવાની રહ:શે. આ

ш

કાય)મ Vતગત આ વષj પોક:ટ એર'યામાં Fટલી Eદકર'ઓનો જ*મ થયો હોય તેટલી દ'કર'ઓ અને
તેમના માતા-િપતાને અને પોક:ટ એર'યામાં સૌથી વધાર: દ'કર' ભણેલ હોય અને હાલ અમદાવાદ
શહ:રમાં રહ:તી હોય તેવી Eદકર'ઓ અને તેમના માતા-િપતાને શાળા hયવOથાપન સિમિત Iવારા ૧૦
(દસ) Eદવસ પહ:લા આમં(ણ આપfુ.ં ર૬ મી C*2ુઆર', ર૦૧૯ ના Eદવસે શાળા ક7ાએ બોલાવી
Wથમ હરોળમાં બેસાડ' તેમ ુ ં સ*માન કરfુ ં અને તેમને O5 ૃિત Rચ*હ આપfુ ં અને સૌથી વlુ ભણેલી
Eદકર'ને 5ુ6ય અિતિથ બનાવી તેની પાસે Iવજવંદન કરાવfુ.ં Fમાં CWSN દ'કર' જો હોય તો તેને
Wથમ પસંદગી આપવી.
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• સદર વાલી સંમેલન માટ: એક સ(ના સંમેલનના સરભરા ખચ તર'ક: `ા.ર૦૦/- અને
ડોક2ુમે*ટ: શનના `ા.૧૦૦/- મં\ુર થયેલ છે . Fથી બે સ(ના eુલ-`ા.૬૦૦/- શાળા દ'ઠ ખચ
કરવાનો રહ:શ.ે
#$
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• વાલી સંમેલન સફળતાની શરતો માટ: અસરકારક આયોજન તથા સી.આર.સી./2ુ.આર.સી. Mારા
મોિનટરnગ કરવામાં આવશે.
• F વાલી સંમેલન થાય તેની િવગતવાર નoધ રાખવી અને િવઝીટqુકમાં સહ'ઓ લેવી તથા
ડોક2ુમે*ટ: શન કરfુ.ં
• વાલી સંમેલનમાં F rુચનો થયા હોય તે ુ ં સBવર: અમલીકરણ કરfુ.ં
• વાલી સંમેલનનો સમય એવો રાખવો ક: Fમા બધા હાજર રહ' શક:.
• બsે વાલી સંમેલનના પ(ક તેમજ અહ:વાલ શાળાના 5ુ6ય િશ7ક: સીઆરસી કો.ઓ. ને Eદન-ર માં
મોકલી

આપવાનો

રહ:શે.

સી.આર.સી.કો.ઓ.એ

શાળાનો

એકંદર'

અહ:વાલ

Eદન-ર

માં

2ુ.આર.સી.કો.ઓ.ને મોકલી આપવાનો રહ:શે. Bયારબાદ 2ુ.આર.સી.કો.ઓ.એ સમ^ સી.આર.સી.ના
એકંદર' અહ:વાલ Eદન-ર માં કચેર'એ મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .
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