
 
 

RTE એકટ-૨૦૦૯ અન્વયે શૈક્ષ�ણક વષર્ઃ૨૦૨૧-૨૨ મા ંનબળા અને વ�ંચત �ૂથના 

બાળકોને િવના�લૂ્યે ધોરણ-૧ મા ંપ્રવેશની �હ�રાત 
 

       �જુરાત સરકાર દ્વારા ધ રાઈટ ઓફ ચીલ્ડ્રન �ુ ફ્ર� એન્ડ કંપલ્સર� એ��કુ�શન એકટ-૨૦૦૯ ની કલમ ૧૨ (૧) 

ક હ�ઠળ �બન અ�દુાિનત ખાનગી પ્રાથિમક શાળાઓમા ં૨૫ % �જુબ િવના�લૂ્યે ધોરણ-૧ મા ંનબળા અને વ�ંચત �ૂથના 

બાળકોને પ્રવેશ આપવાની યોજના અમલમા ંછે. � બાળકોએ ૧ �ૂન-૨૦૨૧ના રોજ પાચં વષર્ �ણૂર્ કર�લ હોય અને 

નીચે દશાર્વેલ અગ્રતાક્રમ ધરાવતા હોય તેજ બાળકો આ યોજના હ�ઠળ અગ્રતાક્રમ �જુબ પ્રવેશપાત્ર બને છે 

ક્રમ અગ્રતાક્રમ ક્રમ અગ્રતાક્રમ 

૧ અનાથ બાળક ૨ સભંાળ અને સરંક્ષણની જ�ર�યાતવા� બાળક 

૩ બાલ�હૃના બાળકો ૪ બાળ મ�ૂર/સ્થળાતંર�ત મ�ૂરના બાળકો 

૫ મદં��ુધ્ધ/સેર�બ્રલ પાલ્સી ધરાવતા બાળકો, ખાસ જ�ર�યાતવાળા બાળકો/શાર��રક ર�તે િવકલાગં અને 

િવકલાગં ધારા-૨૦૧૬ની કલમ ૩૪ (૧) મા ંદશાર્વ્યા �જુબના તમામ દ�વ્યાગં 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 સતંાન હોય અને તે સતંાન માત્ર દ�કર� જ હોય તેવી �દકર�  

૯ રા�ય સરકાર હસ્તકની સરકાર� �ગણવાડ�મા ંઅભ્યાસ કરતા ંબાળકો 

૧૦ ૦ થી ૨૦ �ક ધરાવતા ં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�કુત �િતના બાળકો  

સદર ક�ટ�ગર�મા ંિવચરતી અને િવ�કુત �િતના બાળકોને પ્રવેશમા ંપ્રથમ અગ્રતા આપવાની રહ�શે. 

૧૩ જનરલ ક�ટ�ગર� / �બન અનામત વગર્ના બાળકો 

ન�ધ અગ્રતાક્રમ (૮), (૯),  (૧૧), (૧૨) અને (૧૩) મા ં આવતા બાળકો માટ� ગ્રામ્ય િવસ્તારમા ં વાિષ�ક 

�.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહ�ર� િવસ્તારમા ં�.૧,૫૦,૦૦૦/- ની આવક મયાર્દા લા� ુપડશે. પ્રવેશ માટ� ક�ટ�ગર�ની 

અગ્રતા, આવકની અગ્રતા, વાલીએ પસદં કર�લ શાળાની અગ્રતા વગેર� ધ્યાને લઈ પ્રવેશ આપવામા ં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-

�રુાવા,કયા ંઅિધકાર�ના ર�ૂ કરવાના છે તે સ�હતની તમામ િવગતો વેબસાઈટ પર �કૂવામા ંઆવેલ છે. અરજદાર 

જ�ર� આધાર-�રુાવા એકઠા કર� ઓનલાઈન અર� સમયમયાર્દામા ં કર� શક� તે માટ� પ્રવેશની �હ�રાત અને 

ઓનલાઈન અર� કરવાની તાર�ખ વચ્ચ ેજ�ર� સમયગાળો રાખવામા ંઆવેલ છે. સદર પ્રવેશ પ્ર�ક્રયા દરિમયાન 

જ�ર� ડૉ�મેુન્ટસ 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-�રુાવા �વા ક� જન્મ-તાર�ખનો દાખલો, 

રહ�ઠાણનો �રુાવો, �િત/ક�ટ�ગર�નો દાખલો, તેમજ આવકનો દાખલો (લા� ુ પડતો હોય ત્યા)ં વગેર� ઓનલાઈન 

અપલોડ કરવાના રહ�શે. ઓનલાઈન ફોમર્ની િપ્રન્ટ વાલીએ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે. ઓનલાઈન ભર�લ ફોમર્ 

�ાયં જમા કરાવવા�ુ ંરહ�શે નહ�. 
 

તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ 

સ્થળઃ ગાધંીનગર  

(ડૉ.એમ.આઈ.જોષી) 

પ્રાથિમક િશક્ષણ િનયામક 

�.ુરા.ગાધંીનગર 

https://rte.orpgujarat.com/


શૈ ણક વષ- ૨૦૨૧-૨૨મા ંRTE ACT-2009 હઠળ વેશ યા 

માટનો સં ભવત કાય મ 
યા સમયગાળો તાર ખ 

શૈ ણક વષ- ૨૦૨૧-૨૨ના ં વેશ માટની 

વતમાન પ ોમા ં હરાત બહાર પાડવી  
તા. ૨૦/૦૬/૨૦૨૧ 

ઓનલાઈન ફોમ ભરવા જ ર  ડો મુે ટ એકઠા 

કરવા માટ વાલીઓન ેઆપવાના થતા દવસ  
દન-૪ 

તા. ૨૧/૦૬/૨૦૨૧ થી 

તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧ 

ઓનલાઈન ફોમ ભરવા આપવાના થતા દવસ  દન-૧૧ 
તા. ૨૫/૦૬/૨૦૨૧ થી 

તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૧ 

જ લા ક ાએ ઓનલાઈન ફોમની ચકાસણી કર  

એ વુ/ર ટ કરવાનો સમયગાળો  
દન-૮ 

તા. ૦૬/૦૭/૨૦૨૧ થી 

તા. ૧૩/૦૭/૨૦૨૧ 

RTE વેશ યા ૨૦૨૧-૨૨ માટ અમા  ય 

થયેલ ઓનલાઈન અર ઓમા ં ડો મુે  ટ 

અપલોડ કરવા માટ અરજદારોને તક આપવા 

માટનો સમયગાળો 

દન-૩ 
તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૧ થી 

તા. ૧૯/૦૭/૨૦૨૧ 

જ લા ક ાએ ર ટ થયેલ અર ઓની નુઃ 

ચકાસણી કર  એ વુ/ર ટ કરવાનો સમયગાળો 
દન-૩ 

તા. ૨૦/૦૭/૨૦૨૧ થી 

તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ 

વેશ યાનો થમ રાઉ ડ હર કરવાની 

તાર ખ  
તા. ૨૭/૦૭/૨૦૨૧ 

 


