RTE એકટ-૨૦૦૯ અન્વયે શૈક્ષ�ણક વષર્ઃ૨૦૨૧-૨૨ માં નબળા અને વં�ચત �ૂથના
બાળકોને િવના� ૂલ્યે ધોરણ-૧ માં પ્રવેશની �હ�રાત
ુ રાત સરકાર દ્વારા ધ રાઈટ ઓફ ચીલ્ડ્રન �ુ ફ્ર� એન્ડ કં પલ્સર� એ��ક
ુ �શન એકટ-૨૦૦૯ ની કલમ ૧૨ (૧)
�જ
ુ ાિનત ખાનગી પ્રાથિમક શાળાઓમાં ૨૫ % �જ
ુ બ િવના� ૂલ્યે ધોરણ-૧ માં નબળા અને વં�ચત �ૂથના
ક હ�ઠળ �બન અ�દ
બાળકોને પ્રવેશ આપવાની યોજના અમલમાં છે . � બાળકોએ ૧ �ૂન-૨૦૨૧ના રોજ પાંચ વષર્ � ૂણર્ કર� લ હોય અને
ુ બ પ્રવેશપાત્ર બને છે
નીચે દશાર્ વેલ અગ્રતાક્રમ ધરાવતા હોય તેજ બાળકો આ યોજના હ�ઠળ અગ્રતાક્રમ �જ
ક્રમ

અગ્રતાક્રમ

ક્રમ

અગ્રતાક્રમ

૧

અનાથ બાળક

૨

સંભાળ અને સંરક્ષણની જ�ર�યાતવા� બાળક

૩

બાલ�ૃહના બાળકો

૪

બાળ મ�ૂર/સ્થળાંતર�ત મ�ૂરના બાળકો

૫

મંદ�ુ�ધ્ધ/સેર�બ્રલ પાલ્સી ધરાવતા બાળકો, ખાસ જ�ર�યાતવાળા બાળકો/શાર��રક ર�તે િવકલાંગ અને
િવકલાંગ ધારા-૨૦૧૬ની કલમ ૩૪ (૧) માં દશાર્વ્યા �ુજબના તમામ દ�વ્યાંગ બાળકો

૬

(ART) એ�ન્ટ-ર� ટ્રોવાયરલ થેરપી (એઆરટ�)ની સારવાર લેતા બાળકો

૭

ફરજ દરિમયાન શહ�દ થયેલ લશ્કર�/અધર્લશ્કર�/પોલીસદળના જવાનના બાળકો

૮

� માતા-િપતાને એકમાત્ર સંતાન હોય અને તે સંતાન માત્ર દ�કર� જ હોય તેવી �દકર�

૯

રા�ય સરકાર હસ્તકની સરકાર� �ગણવાડ�માં અભ્યાસ કરતાં બાળકો

૧૦

૦ થી ૨૦ �ક ધરાવતાં તમામ ક�ટ�ગર� (SC, ST,SEBC,જનરલ તથા અન્ય) ના BPL �ું�ુબના બાળકો

૧૧

અ�ુ� ૂ�ચત �િત (SC) તથા અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત (ST) ક�ટ�ગર� ના બાળકો

૧૨

સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ / અન્ય પછાત વગર્ / િવચરતી અને િવ�ુકત �િતના બાળકો
સદર ક�ટ�ગર�માં િવચરતી અને િવ�ુકત �િતના બાળકોને પ્રવેશમાં પ્રથમ અગ્રતા આપવાની રહ�શે.

૧૩

જનરલ ક�ટ�ગર� / �બન અનામત વગર્ના બાળકો

ન�ધ

અગ્રતાક્રમ (૮), (૯),

(૧૧), (૧૨) અને (૧૩) માં આવતા બાળકો માટ� ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં વાિષ�ક

�.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહ�ર� િવસ્તારમાં �.૧,૫૦,૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા લા�ુ પડશે. પ્રવેશ માટ� ક�ટ�ગર�ની
અગ્રતા, આવકની અગ્રતા, વાલીએ પસંદ કર� લ શાળાની અગ્રતા વગેર� ધ્યાને લઈ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
પ્રવેશ મેળવવા માટ� બાળકના વાલી https://rte.orpgujarat.com વેબસાઈટ પર તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧થી તા.
૦૫/૦૭/૨૦૨૧ દરિમયાન પ્રવેશ ફોમર્ ભર� શકશે. આ �ગેની જ�ર� િવગતો �વી ક� અર� સાથે કયા કયા આધાર�ુરાવા,કયાં અિધકાર�ના ર�ૂ કરવાના છે તે સ�હતની તમામ િવગતો વેબસાઈટ પર � ૂકવામાં આવેલ છે . અરજદાર
જ�ર� આધાર-�ુરાવા એકઠા કર� ઓનલાઈન અર� સમયમયાર્દામાં કર� શક� તે માટ� પ્રવેશની �હ�રાત અને
ઓનલાઈન અર� કરવાની તાર�ખ વચ્ચે જ�ર� સમયગાળો રાખવામાં આવેલ છે . સદર પ્રવેશ પ્ર�ક્રયા દરિમયાન
જ�ર� ડૉ�ુમેન્ટસ સાથે વાલીએ ર�સીવ�ગ સેન્ટર ખાતે ફોમર્ જમા કરાવવાની પ્ર�ક્રયા COVID-19 મહામાર�ના કારણે
રદ કર� લ છે . વાલીએ ઓનલાઈન ફોમર્ ભરતી વખતે જ જ�ર� આધાર-�ુરાવા �વા ક� જન્મ-તાર�ખનો દાખલો,
રહ�ઠાણનો �ુરાવો, �િત/ક�ટ�ગર�નો દાખલો, તેમજ આવકનો દાખલો (લા�ુ પડતો હોય ત્યાં) વગેર� ઓનલાઈન
અપલોડ કરવાના રહ�શે. ઓનલાઈન ફોમર્ની િપ્રન્ટ વાલીએ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે. ઓનલાઈન ભર� લ ફોમર્
�ાંય જમા કરાવવા� ંુ રહ�શે નહ�.
તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧
સ્થળઃ ગાંધીનગર

(ડૉ.એમ.આઈ.જોષી)
પ્રાથિમક િશક્ષણ િનયામક
�ુ.રા.ગાંધીનગર

શૈક્ષ�ણક વષર્ ૨૦૨૧-૨૨માં RTE ACT-2009 હ�ઠળ પ્રવેશ પ્ર�ક્રયા
માટ�નો સંભિવત કાયર્ક્રમ
પ્ર�ક્રયા

સમયગાળો

શૈક્ષ�ણક વષર્ ૨૦૨૧-૨૨નાં પ્રવેશ માટ�ની વતર્માન પત્રોમાં

તા. ૨૦/૦૬/૨૦૨૧

�હ�રાત બહાર પાડવી
ઓનલાઈન ફોમર્ ભરવા જ�ર� ડો�ુમેન્ટ એકઠા કરવા માટ�

તાર�ખ

�દન-૪

તા. ૨૧/૦૬/૨૦૨૧ થી

વાલીઓને આપવાના થતા �દવસ

તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
�દન-૧૧

ઓનલાઈન ફોમર્ ભરવા આપવાના થતા �દવસ

તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૧ થી
તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૧

�જલ્લા

કક્ષાએ

ઓનલાઈન

ફોમર્ની

ચકાસણી

એ�ુવ/ર��ક્ટ કરવાનો સમયગાળો

પ્રવેશ પ્ર�ક્રયાનો પ્રથમ રાઉન્ડ �હ�ર કરવાની તાર�ખ

કર�

�દન-૫

તા. ૦૬/૦૭/૨૦૨૧ થી
તા. ૧૦/૦૭/૨૦૨૧

તા. ૧૫/૦૭/૨૦૨૧

