
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™kkk.81(A)‚t.25-9 -17 

(btLg Nt¤t vrhvºt lk.4) 
<btb Nt¤tytu btxu :-  

 
rð»tÞ :- «Út{ Ëºttk‚ …heûtt (÷ur¾‚)2017  {txu Ätu.3 Úte 8™tk «&™…ºttu {u¤ðe ÷uðt ƒtƒ‚. 

 

ytÚte ‚{t{ þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt{tk ytðu Au fu …rh…ºt ™k.74(A)‚t.14-9-17™t y™wËkÄt™u 

«Út{ Ëºttk‚ …heûtt™tk «&™…ºttu ‚t.3-10-17™t htus ™e[u sýtðu÷ MÚt¤ y™u Ë{Þu {wÏÞ rþûtf©eyu YƒY {u¤ðe ÷uðtk. 
Ítul «§vºt bu¤JJtLþk M&¤ mbg ftule vtmu&e bu¤JJt ? 

ÃËJo ÃËJo Ítulle yturVm,  
FtuFht Nt.lk.1/2, hturn< rbj vtmu, FtuFht mfoj, yb>tJt> 

11-00 
&e 2-00 

MþvhJtEÍmo 

vrùb vrùb Ítulle yturVm, 
WMbtlÃþht Nt.lk.h, WMbtlÃþht ath hM<t,yt©b htuz, yb>tJt> 

11-00 
&e 2-00 

MþvhJtEÍmo 

W•th W•th Ítulle yturVm, 
misÃþh Nt.lk.6, xtuhuLx vtJhle vtA¤, buBftu ath hM<t. lhtuzt htuz, yb>tJt>. 

11-00 
&e 2-00 

MþvhJtEÍmo 

>rûtK >rûtK Ítulle yturVm, 
ftkfrhgt Nt.lk.6, swlt Ztuhcòh,ftkfrhgt htuz, yb>tJt>. 

11-00 
&e 2-00 

MþvhJtEÍmo 

bæg r«<bÃþht Nt.lk.1 
deh^hldh vtuMx yturVmle vtmu, deh^hldh  

11-00 
&e 2-00 

MþvhJtEÍmo 

W>qo W>qo Ítulle yturVm, 
Ftrzgt Nt.lk.h, vtka fqJt >hJtò vtmu, yb>tJt> 

11-00 
&e 2-00 

MþvhJtEÍmo 

rnL>e rnL>e Ítulle yturVm, 
Ftrzgt Nt.lk.h, vtka fqJt >hJtò vtmu,yb>tJt> 

11-00 
&e 2-00 

MþvhJtEÍmo 

btLg  
Nt¤tytu 

yurjmc{es Nt.lk.10, 
lJhkdÃþht cm MxuLz vtmu, lJhkdÃþht,yb>tJt> 

11-00 
&e 2-00 

ytkfzt fjtfo 
(vheûttle ftbdehe) 

 

 
…heûtt ŒhBÞt™ ¾qx‚tk «&™…ºttu {u¤ððt™tk fuLÿtu :- 

 
¢{ «&™…ºt {u¤ððt™wk MÚt¤ «&™…ºttu™wk {tæÞ{ 
1 ¾tu¾ht þt.™k.1/2 „wsht‚e, rnLŒe, {htXe, Ätu.3 Úte 8 «t.¼t»tt 
2 WM{t™…wht þt.™k.h „wsht‚e, rnLŒe 
3 Ëis…wh þt.™k.6 „wsht‚e, rnLŒe, yk„úuS, Ätu.3 Úte 8 «t.¼t»tt 
4 ftkfrhÞt þt.™k.6 „wsht‚e, rnLŒe 
5 r«‚{…wht þt.™k.1 „wsht‚e, rnLŒe 
6 s{t÷…wh W.þt.™k.8 Vf‚ WŒqo {tæÞ{ 
7 hts…wh W.þt.™k.1 Vf‚ WŒqo {tæÞ{ 
8 s{t÷…wh þt.™k.4 (Mxtuh rð¼t„) «tŒurþf ¼t»tt, Ërn‚ ‚{t{ {tæÞ{™t «&™…ºttu 

 

 W…h ŒþtoÔÞt {wsƒ …heûtt™tk «&™…ºttu Ë{ÞËh {u¤ðe {wÏÞrþûtf©eyu ‚{t{ Ätuhý y™u rð»tÞ™e Ëe÷ƒkÄ 

ftuÚt¤eytu su ‚u fuLÿ …h s yu he‚u [uf fhe ÷uðe fu suÚte ‚{the þt¤t™t Ätuhýðth y™u rð»tÞðth sYhe ËkÏÞt{tk 

«&™…ºttu ntuðt™e ¾htE ÚttÞ. Ë÷t{‚e y™u „tu…™eÞ‚t s¤ðtÞ ‚u™e …qhu…qhe ft¤S ËtÚtu «&™…ºttu þt¤t{tk {qfe 

Œuðt. 

 
 

‚t. 25-9-17                        ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 

                  þtË™trÄfthe 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™kkk.81 (B) ‚t.25-9 -17 

Võ‚ BÞwr™.þt¤tytu {txu s :-   

 

rð»tÞ :-  þt¤t MðåA‚t yuðtuzo™t ytÞtus™ ƒtƒ‚. 

 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf / ztÞx / þt¤t MðåA‚t yuðtuzo / 2017 / 2648 ‚t.22-9-17  

 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu MðåA ¼th‚ r{þ™ yk‚„o‚ þt¤t MðåA‚t 

yuðtuzo (ð»to-2017) yt…ðt™e Þtus™t {ksqh ÚtÞu÷ Au. ‚tu yt ËtÚtu Ët{u÷ ËkŒŠ¼‚ …ºt™t {t„oŒþo™ Ëq[™tu y{÷ fhðt 

sýtððt{tk ytðu Au. ‚{t{ þt¤tytu yt MðåA rðãt÷Þ …whMfth{tk ¼t„ ÷u ‚u sYhe Au.  

 
‚t. 25-9-17                        ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 

                  þtË™trÄfthe 

 



      કર્માકં/ડાયેટ/ વચ્છતા એવોડર્/૨૦૧૭/૨૬૪૮ 
                                        િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન 
                                                                     અમદાવાદ શહરે. 
                                                                   તા.૨૨ /૯/૨૦૧૭ 

િત ી, 

આચાયર્ તમામ 
નગર પર્ાથિમક િશક્ષણ સિમિત અમદાવાદ.. 
   િવષય:-શાળા વચ્છતા એવોડર્ ( વષર્-૨૦૧૭) ના આયોજન બાબત. 
  સદંભર્:- 1‐ જીસીઇઆરટી , તા. 16/09/17  અને તા. 18/09/17ના Email  
                                     2‐ કર્માકં: જીસીઇઆરટી/તાલીમ/શાળા વચ્છતા/ તા-૧૩/૯/૧૭ નો પતર્ 
ીમાન, 

         ઉપયુર્ક્ત િવષય અને સદંભર્ અન્વયે જણાવવાનુ ંકે, વચ્છ ભારત િમશન અંતગર્ત શાળા વચ્છતા 
એવોડર્ ( વષર્- ૨૦૧૭) આપવાની યોજના મજૂંર થયેલ છે.આ માટે નીચે જણાવલે માગર્દશર્ક સચૂનાઓનો 
અમલ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 
૧- દરેક શાળાએ નોમીનેશન ફોમર્ અચકૂ ભરવાનુ ં રહશેે. આ ફોમર્ ડાયેટના બ્લોગ 

  dietahmedabacity.blogspot.in ઉપર   ઉપલબ્ધ છે. 
૨- એક શાળા દીઠ એક જ ( પર્થમ ભરેલ ) ફોમર્ માન્ય  કરવામા ંઆવશે. થી તમામ િવગતો ધ્યાન પવૂર્ક 
 ભરવાની રહશેે. ૩-તા. 15/10/2017 સધુીમા ંનોમીનેશન ફોમર્ ઓનલાઇન ભરવાનુ ં રહશેે . ઉપરાતં 
 ભરેલ ફોમર્ની હાડર્કોપીની ફાઇલ જ રી આધારો સાથે ડાયટમા ંજમા કરાવવાની રહશેે  
૪-  લોકો ઓનલાઇન ફોમર્ ન ભરી  શકે તેઓએ પણ ઓફ લાઇન ફોમર્ ભરી ડાયટમા ંતા. 15/10/2017 
 સધુીમા ંજ રી આધારો સાથે જમા કરાવવાનુ ંરહશેે. 
૫- નોમીનેશન ફોમર્ સાથેના જ રી આધારો તા. 15/11/2017 સધુીમા ંજમા કરાવવાની ટ રહશેે. પરંત ુ
 નોમીનેશન ફોમર્  તા. 15/10/2017  સધુીમા ંજમા કરાવવુ ંફરજીયાત છે.  
 ૬-  શાળાએ નોમીનેશન ફોમર્ તા. 15/10/2017 સધુીમા ં જમા કરાવેલ હોય તેના જ આધારો તા. 
 15/11/2017 સધુીમા ં વીકારવામા ંઆવશે.   
 ૭- અન્ય શાળાને પર્ેરણા આપવા માટે  શાળાને વષર્ 2016 મા ંશાળા વચ્છતા એવોડર્ મળેલ હોય તે 
 શાળાઓ આગામી તર્ણ વષર્ સધુી પધાર્મા ંભાગ લઇ શકશે નહીં.  
૮-શાળાએ નોમીનેશન ભયાર્ બાદ ૭૦% મેળવેલ હોય તે શાળાની આકિ મક મલુાકાત ચકાસણી એવોડર્ 
  પસદંગી  સિમિત કરશે. 
૯- શાળાના વમ ૂ યાકંન પતર્કમા ંમકૂવામા ંઆવેલ િવક પમા ંપર્થમ િવક પ (a) માટે  o (b) માટે ૧  (c) માટે 
  ૨ (d) માટે  3  eમાટે 4 ગણુ નકકી કરવામા ંઆવેલ છે. 



૧૦- ઝોન /તાલકુા દીઠ બે શાળાઓને શાળાદીઠ .૧૦,૦૦૦/-ની રકમ એવોડર્ તરીકે આપવામા ંઆવશે. 
૧૧- સામેલ નોમીનેશન ફોમર્મા ં વચ્છતા સબંધંી િવિવધ પાસાના કુલ-૧૦૦ ગણુ રાખવામા ંઆવેલ છે. 
  નોમીનેશન  ફોમર્મા ં  a થી e સધુીના િવક પ આપવામા ંઆવેલ છે. તેનુ ંમ ૂ યાકંન ગણુાકંન 0 થી ૫ 
  ચડતા કર્મમા ંકરવાનુ ંરહશેે. 
૧૨- ઉપરોક્ત સચૂનાઓનો અમલ કરવો તથા નોમીનેશન ફોમર્ મજુબ શાળાએ અહવેાલ તૈયાર કરવાનો 
  રહશેે થી પસદંગી સિમિતને આધારે ચકાસણી કરી મ ૂ યાકંન કરશે 
૧૩- સમય મયાર્દા પછી કોઇ જ બાબત ધ્યાનમા ંલેવાશે નહી એની ન ધ લેશો.. 
૧૪- ઉપરોક્ત એવોડર્ માટે   નગર પાથિમક .િશક્ષણ સિમિત અમદાવાદ સચંાિલત પર્ાથિમક શાળાઓનો 
  સમાવેશ કરવાનો રહશેે. 
 
 
 
 

નોધ-     શાળા વચ્છતા એવોડર્ ( વષર્-૨૦૧૭) ન ુજીસીઇઆરટી દર્ારા ડાયટન ુઆયોજન છે, તે ઉપરાતં 
  અલગથી વચ્છ િવધાલય પરુ કાર એસ.એસ.એ દર્ારા પણ આયોજીત છે.          અલગ અલગ કામગીરી 
  દયાને લઇ શાળા વચ્છતા એવોડર્ ( વષર્-૨૦૧૭) ન ુઆયોજન દરેક શાળાએ અચકુ કરવા ન ુરહશેે 

                                                                                                                                             
                                                                           
                        પર્ાચાયર્ 
                                                               િજ લા િશક્ષણ અને તાલીમ ભવન 
                                                                                                                  અમદાવાદ-શહરે 
નકલ રવાના ણ અમલ સા ું . 

- ય.ુઆરસી/કો.ઓ તથા સીઆરસી/કો.ઓ ી, ન.પર્ા.િશ.અમદાવાદ 
નોધ- તમામ આચાયર્ને મીટીંગ કરી સમજ આપવી 
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