
 

 

RTE એકટ-૨૦૦૯ અન્વયે શૈક્ષણિક વર્ષઃ૨૦૨૩-૨૪ 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-૨૦૨૩નાાં રોજ છ વર્ષ પિૂષ કરેલ હોય અને નીિ ે
દશાષવેલ અગ્રતાક્રમ ધરાવતા હોય તેજ બાળકો આ યોજના હઠેળ અગ્રતાક્રમ મજુબ પ્રવેશપાત્ર બને છે 

ક્રમ અગ્રતાક્રમ ક્રમ અગ્રતાક્રમ 

૧ અનાથ બાળક ૨ સાંભાળ અને સાંરક્ષિની જરૂરીયાતવાળુ બાળક 
૩ બાલગહૃના બાળકો ૪ બાળ મજૂર/સ્થળાાંતરીત મજૂરના બાળકો 
૫ માંદબધુ્ધધ/સેરેબ્રલ પાલ્સી ધરાવતા બાળકો, ખાસ જરૂરીયાતવાળા બાળકો/શારીરરક રીતે વવકલાાંગ અને 

વવકલાાંગ ધારા-૨૦૧૬ની કલમ ૩૪ (૧) માાં દશાષવ્યા મજુબના તમામ દીવ્યાાંગ બાળકો 
૬ (ART) એન્ન્ટ-રેટ્રોવાયરલ થેરપી (એઆરટી)ની સારવાર લેતા બાળકો 
૭ ફરજ દરવમયાન શહીદ થયેલ લશ્કરી/અધષલશ્કરી/પોલીસદળના જવાનના બાળકો 
૮ જે માતા-વપતાને એકમાત્ર સાંતાન હોય અને તે સાંતાન માત્ર દીકરી જ હોય તેવી રદકરી  
૯ રાજ્ય સરકાર હસ્તકની સરકારી આંગિવાડીમાાં અભ્યાસ કરતાાં બાળકો 
૧૦ ૦ થી ૨૦ આંક ધરાવતાાં તમામ કેટેગરી (SC, ST,SEBC,જનરલ તથા અન્ય) ના BPL કુાંટુબના બાળકો 
૧૧ અનસુણૂિત જાવત (SC) તથા અનસુણૂિત જનજાવત (ST) કેટેગરી ના બાળકો  
૧૨ સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગષ / અન્ય પછાત વગષ / વવિરતી અને વવમકુત જાવતના બાળકો  

સદર કેટેગરીમાાં વવિરતી અને વવમકુત જાવતના બાળકોને પ્રવેશમાાં પ્રથમ અગ્રતા આપવાની રહશેે. 
૧૩ જનરલ કેટેગરી / ણબન અનામત વગષના બાળકો 

નોંધ અગ્રતાક્રમ (૮), (૯),  (૧૧), (૧૨) અને (૧૩) માાં આવતા બાળકો માટે ગ્રામ્ય વવસ્તારમાાં વાવર્િક રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- 
અને શહરેી વવસ્તારમાાં રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ની આવક મયાષદા લાગ ુપડશે. પ્રવેશ માટે કેટેગરીની અગ્રતા, આવકની 
અગ્રતા, વાલીએ પસાંદ કરેલ શાળાની અગ્રતા વગેરે ધયાને લઈ પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.   

પ્રવેશ મેળવવા માટે બાળકના વાલી https://rte.orpgujarat.com વેબસાઈટ પર તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૩થી તા.     
૨૨/૦૪/૨૦૨૩ દરવમયાન પ્રવેશ ફોમષ ભરી શકશે. આ અંગેની જરૂરી વવગતો જેવી કે અરજી સાથે કયા કયા આધાર-
પરુાવા,કયાાં અવધકારીના રજૂ કરવાના છે તે સરહતની તમામ વવગતો વેબસાઈટ પર મકૂવામાાં આવેલ છે. અરજદાર 
જરૂરી આધાર-પરુાવા એકઠા કરી ઓનલાઈન અરજી સમયમયાષદામાાં કરી શકે તે માટે પ્રવેશની જાહરેાત અને 
ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ વચ્િ ેજરૂરી સમયગાળો રાખવામાાં આવેલ છે. વાલીએ ઓનલાઈન ફોમષ ભરતી 
વખતે જ જરૂરી આધાર-પરુાવા જેવા કે જન્મ-તારીખનો દાખલો, રહઠેાિનો પરુાવો, જાવત/કેટેગરીનો દાખલો, તેમજ 
સક્ષમ અવધકારીનો આવકનો દાખલો, ઈન્કમટેક્ષ રીટનષ, તથા ઈન્કમટેક્ષ રીટનષ ભરેલ ન હોય તે રકસ્સામાાં આવકવેરાને 
પાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેનુાં સેલ્ફ રડક્લેરેશન (લાગ ુપડત ુહોય તયાાં) વગેરે અસલ આધારો ઓનલાઈન અપલોડ 
કરવાના રહશેે. ઓનલાઈન ફોમષની વપ્રન્ટ વાલીએ પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે. ઓનલાઈન ભરેલ ફોમષ ક્ાાંય જમા 
કરાવવાનુાં રહશેે નહી. 
 

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 

સ્થળઃ ગાાંધીનગર  

(ડૉ.એમ.આઈ.જોર્ી) 

પ્રાથવમક વશક્ષિ વનયામક 

ગ.ુરા.ગાાંધીનગર 

 

https://rte.orpgujarat.com/


 

 

 

 

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ 

 RTE ACT-2009 હઠેળ પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટેનો સભંવવત કાયષિમ 

પ્રક્રિયા સમયગાળો તારીખ  

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ન ાં પ્રવેશ મ ટેની વર્ષમ ન પત્રોમ ાં 

જાહરે ર્ બહ ર પ ડવી 

 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૩ 

ઓનલ ઈન ફોમષ ભરવ  જરૂરી ડોક્યમેુન્ ટ એકઠા  કરવ  મ ટે 

વ લીઓને આપવ ન  થર્  દિવસ 

ક્રિન-૯ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ થી 

તા. ૦૯/૦૪/૨૦૨૩ 

ઓનલ ઈન ફોમષ ભરવ  આપવ ન  થર્  દિવસ ક્રિન-૧૩ તા. ૧૦/૦૪/૨૦૨૩ થી  

તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૩ 

જજલ્લ  કક્ષ એ ઓનલ ઈન ફોમષની ચક સિી કરી 

એપ્રવુ/રીજેક્ટ કરવ નો સમયગ ળો  

ક્રિન-૧૪ તા. ૧૦/૦૪/૨૦૨૩ થી  

તા. ૨૩/૦૪/૨૦૨૩ 

મ ત્ર અમ ન્ ય થયલે ઓનલ ઈન અરજીઓમ ાં ખટૂર્ ાં ડોક્યમેુન્ ટ 

અપલોડ કરવ  મ ટે અરજિ રોને પનુઃ ર્ક આપવ  મ ટેનો 

સમયગ ળો 

ક્રિન-૩ તા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૩ થી  

તા. ૨૭/૦૪/૨૦૨૩ 

મ ત્ર અમ ન્ ય થયલે ઓનલ ઈન અરજીઓ પૈકી પનુઃ 

ડોક્યમેુન્ ટ અપલોડ થયલે ઓનલ ઈન ફોમષની જજલ્લ  કક્ષ એ 

ચક સિી કરવ નો સમયગ ળો 

ક્રિન-૫ તા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૩ થી  

તા. ૨૯/૦૪/૨૦૨૩ 

પ્રવેશ પ્રદિય નો પ્રથમ ર ઉન્ ડ જાહરે કરવ ની ર્ રીખ  

તા. ૦૩/૦૫/૨૦૨૩ 


