
 
 

RTE એકટ-૨૦૦૯ અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષઃ૨૦૨૦-૨૧ માાં નબળા અને વાંણિત જૂથના 
બાળકોને વવનામલૂ્યે ધોરિ-૧ માાં પ્રવેશની જાહરેાત 

 

       ગજુરાત સરકાર દ્વારા ધ રાઈટ ઓફ િીલ્રન ટુ ફ્રી એન્ડ કાંપલ્સરી એજ્યકેુશન એકટ-૨૦૦૯ ની કલમ ૧૨ (૧) 
ક હઠેળ ણબન અનદુાવનત ખાનગી પ્રાથવમક શાળાઓમાાં ૨૫ % મજુબ વવનામલૂ્યે ધોરિ-૧ માાં નબળા અને વાંણિત જૂથના 
બાળકોને પ્રવેશ આપવાની યોજના અમલમાાં છે. જે બાળકોએ ૧ જૂન-૨૦૨૦ના રોજ પાાંિ વર્ષ પિૂષ કરેલ હોય અને 
નીિે દશાષવેલ અગ્રતાક્રમ ધરાવતા હોય તેજ બાળકો આ યોજના હઠેળ અગ્રતાક્રમ મજુબ પ્રવેશપાત્ર બને છે 

ક્રમ અગ્રતાક્રમ ક્રમ અગ્રતાક્રમ 

૧ અનાથ બાળક ૨ સભંાળ અને સરંક્ષણની જરૂરીયાતવાળુ બાળક 
૩ બાલગહૃના બાળકો ૪ બાળ મજૂર/સ્થળાતંરીત મજૂરના બાળકો 
૫ મદંબધુ્ધિ/સેરેબ્રલ પાલ્સી િરાવતા બાળકો, ખાસ જરૂરીયાતવાળા બાળકો/શારીરરક રીતે વવકલાગં અને 

વવકલાગં િારા-૨૦૧૬ની કલમ ૩૪ (૧) મા ંદશાાવ્યા મજુબના તમામ દીવ્યાગં બાળકો 
૬ (ART)એન્ટિ-રેટ્રોવાયરલ થેરપી (એઆરિી))ની સારવાર લેતા બાળકો 
૭ ફરજ દરવમયાન શહીદ થયલે લશ્કરી/અિાલશ્કરી/પોલીસદળના જવાનના બાળકો 
૮ જે માતા-વપતાન ેએકમાત્ર સતંાન હોય અને ત ેસતંાન માત્ર દીકરી જ હોય તેવી રદકરી  
૯ રાજ્ય સરકાર હસ્તકની સરકારી આંગણવાડીમા ંઅભ્યાસ કરતા ંબાળકો 
૧૦ ૦ થી ૨૦ આંક િરાવતા ંતમામ કેિેગરી (SC, ST,SEBC,જનરલતથા અટય) ના BPLકંુટુબના બાળકો 
૧૧ અનસુચૂિત જાવત (SC) તથા અનસુચૂિત જનજાવત (ST) કેિેગરી ના બાળકો  
૧૨ સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગા/અટય પછાત વગા/ વવિરતી અને વવમકુત જાવતના બાળકો  

સદર કેિેગરીમા ંવવિરતી અને વવમકુત જાવતના બાળકોને પ્રવેશમા ંપ્રથમ અગ્રતા આપવાની રહશેે. 
૧૩ જનરલ કેિેગરી/ચબન અનામત વગાના બાળકો 
નોંધ અગ્રતાક્રમ (૮), (૯),  (૧૧), (૧૨) અને (૧૩) મા ં આવતા બાળકો માિે ગ્રામ્ય વવસ્તારમા ં વાવષિક 

રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહરેી વવસ્તારમા ંરૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ની આવક મયાાદા લાગ ુપડશે. પ્રવેશ માિે કેિેગરીની 
અગ્રતા, આવકની અગ્રતા, વાલીએ પસદં કરેલ શાળાની અગ્રતા વગેરે ધયાને લઈ પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે.   

પ્રવેશ મેળવવા માિે બાળકના વાલી https://rte.orpgujarat.com વેબસાઈિ પર તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦થી 
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૦ દરવમયાન પ્રવેશ ફોમા ભરી શકશે. આ અંગેની જરૂરી વવગતો જેવી કે અરજી સાથે કયા કયા 
આિાર-પરુાવા,કયા ંઅવિકારીના રજૂ કરવાના છે તે સરહતની તમામ વવગતો વેબસાઈિ પર મકૂવામા ંઆવેલ છે. 
અરજદાર જરૂરી આિાર-પરુાવા એકઠા કરી ઓનલાઈન અરજી સમયમયાાદામા ંકરી શકે તે માિે પ્રવેશની જાહરેાત 
અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ વચ્િે જરૂરી સમયગાળો રાખવામા ંઆવેલ છે. સદર પ્રવેશ પ્રરક્રયા દરવમયાન 
જરૂરી ડૉક્યમેુટિસ સાથે વાલીએ રીસીવીંગ સેટિર ખાતે ફોમા જમા કરાવવાની પ્રરક્રયા COVID-19 મહામારીના કારણે 
રદ કરેલ છે. વાલીએ ઓનલાઈન ફોમા ભરતી વખતે જ જરૂરી આિાર-પરુાવા જેવા કે જટમ-તારીખનો દાખલો, 
રહઠેાણનો પરુાવો, જાવત/કેિેગરીનો દાખલો, તેમજ આવકનો દાખલો (લાગ ુ પડતો હોય તયા)ં વગેરે ઓનલાઈન 
અપલોડ કરવાના રહશેે. ઓનલાઈન ફોમાની વપ્રટિ વાલીએ પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે. ઓનલાઈન ભરેલ ફોમષ 
ક્ાાંય જમા કરાવવાનુાં રહશેે નહી. 
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