ુ બ (નબળા અને વંચિત જૂથના
RTE ACT-2009ની કલમ ૧૨.૧ (સી) હેઠળ ૨૫% મજ
બાળકો) ખાનગી નોન-ગ્રાન્ટે ડ પ્રાથમમક શાળાઓમાં ધોરણ-૧માં પ્રવેશની કાર્યવાહી
સબંધે વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
FAQ-RTE
૧.

RTE પ્રવેશનાં પ્રથમ રાઉન્ડનાં અંતે અને બીજા રાઉન્ડ પહેલા શાળાઓની પસંદગીમાં ફેરફાર
કરી શકાશે?
હા, RTE હેઠળ પ્રવેશનો પ્રથમ રાઉ્ડ જાહેર થયા બાદ પ્રવેશ ફાળવેલ જે તે શાળામાાં
જઈ વવદ્યાથીઓએ સમયમયાાદામાાં પ્રવેશ મેળવી લેવાનો રહેશે. તથા, જે તે શાળાએ જરૂરી તમામ
ડોક્યુમે્ટ જમા કરાવી વેબપોટા લ પર સમયમયાાદામાાં અપલોડ કરવાનાાં રહેશે. સમર્મર્ાય દામાં
પ્રવેશ ન મેળવનાર મવદ્યાથીનો RTE પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે. ત્ર્ારબાદ બીજા રાઉન્ડમાં
પ્રવેશ ફાળવતા પહેલાં પ્રથમ રાઉન્ડનાં અંતે પ્રવેશથી વંચિત રહેલા મવદ્યાથીઓને SMSથી જાણ
કર્ાય બાદ જણાવેલ સમર્મર્ાય દામાં વેબપોટય લ પર જઈ પોતાનો એપ્લલકેશન નંબર અને જન્મ
તારીખ નાખી લોગ ઈન થઈ ખાલી જગ્ર્ા વાળી ઉપલબ્ધ શાળાઓ પૈકી પોતાની પસંદગી
ુ બની શાળાઓ પન
ુ ઃ પસંદ કરી શકશે. જો SMS ના મળે તોપણ પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ વેબપોટય લ
મજ
પર જઈ આપ પસંદગીની શાળામાં જણાવેલ સમર્ગાળા દરમમર્ાન ફેરફાર કરી શકશો. પ્રથમ
રાઉન્ડમાં જે મવદ્યામથિઓને પ્રવેશ ફાળવેલ હોર્ અને જે તે શાળામાં પ્રવેશ મેળવેલ હોર્ કે ના
ુ ઃ શાળાની
મેળવેલ હોર્ તેવા મવદ્યાથીઓ પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ અને બીજા રાઉન્ડ પહેલા પન
પસંદગી કરી શકશે નહી.

૨.

ુ ીમ કોટય માં કેસ પેન્ડીગ હોર્ તેવી લઘમ
ુ તી શાળાઓ પ્રવેશ માટે પસંદ કરી શકાશે?
નામદાર સપ્ર
ુ તી હોવાનો દાવો કરતી હોર્ અને તેવી શાળાઓ પાસે પ્રાથમમક શાળા
જે શાળાઓ લઘમ
ુ તી હોવા અંગે ન ંુ સક્ષમ અમધકારીન ંુ લઘમ
ુ તી દરજ્જજાન ંુ પ્રમાણપત્ર ન હોર્ અને નામદાર
લઘમ
ુ ીમ કોટય માં દાખલ થર્ેલ પીટીશન SLP(C) NO. 21715/2018માં પક્ષકાર તરીકે જોડાર્ેલ
સપ્ર
હોર્ તેવી શાળાઓને પણ વેબપોટય લ ઉપર RTE પ્રવેશ માટે દશાય વવામાં આવેલ છે . જે
વાલી/મવદ્યાથી આવી શાળાઓ RTE પ્રવેશ માટે પસંદ કરશે અને પ્રવેશ ફાળવ્ર્ા બાદ આવી
ુ ીમ કોટય ની સિ
ુ ના મજ
ુ બ કડક
શાળાઓ પ્રવેશ આપવાની ના પાડશે તો આવી શાળાઓ સામે સપ્ર
ુ ીમ કોટય ના
કાર્યવાહી કરી શકાશે નહી. આથી, RTE હેઠળ આવી શાળાઓમાં પ્રવેશ નામદાર સપ્ર
ુ ાદાને આમધન રહેશે. જેની સવે મવદ્યાથી/વાલી નોંધ લઈ આવી શાળાઓ પસંદ
આખરી ચક
ુ ીમ કોટય નો ચક
ુ ાદો સરકારશ્રીનાં
કરવાની રહેશે. એકવાર પ્રવેશ ફાળવ્ર્ા બાદ જો નામદાર સપ્ર
મવરુદ્ધમાં આવશે તો તેવા મવદ્યાથીઓને જે તે સમર્ે ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્ર્ાઓ, અંતરનો માપદં ડ,
માધ્ર્મ વગે રે જળવાતા હશે તો જ તેઓનો અન્ર્ જગ્ર્ાએ સમાવેશ કરવામાં આવશે. અન્ર્થા
પ્રવેશ રદ થશે. તે ધ્ર્ાને રાખી આવી શાળાઓની પસંદગી કરવાની રહેશે. .
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ુ બ પ્રવેશ ફાળવવામાં આવે છે ?
૩. RTE હેઠળ કઈ કઈ કેટેગરીને અગ્રતાક્રમ મજ


શાળા ફાળવણી ઠરાવ મુજબ નીચે દશાાવેલ કેટેગરીનાાં અગ્રતાક્રમ મુજબ કરવામાાં આવશે.
1. અનાથ બાળક
2. સાંભાળ અને સાંરક્ષણની જરૂરીયાતવાળુ બાળક
3. બાલગૃહનાાં બાળકો
4. બાળમજુર/સ્થળાંતરીત મજૂરનાાં બાળકો
5. માંદ બુદ્ધિ/સેરેબ્રલ પાલ્સી ધરાવતા બાળકો, ખાસ જરૂરીયાતવાળા બાળકો/શારીરરક રીતે વવકલાાંક
અને વવકલાાંગ ધારા-૨૦૧૬ની કલમ ૩૪(૧)માાં દશાાવ્યા મુજબનાાં તમામ રદવ્યાાંગ બાળક
6. HIVથી અસરગ્રસ્ત બાળકો
7. ફરજ દરવમયાન શહીદ થયેલ લશ્કરી/અધા લશ્કરી/પોલલસદળનાાં જવાનનાાં બાળકો
8. ૦ થી ૨૦ આંક ધરાવતા તમામ કેટેગરી (SC, ST, SEBC, જનરલ તથા અ્ય) ના BPL કુાંટુાંબના
બાળકો
9. અનુસ ૂલચત જાવત (SC) અને અનુસ ૂલચત જનજાવત (ST) કેટેગરીના બાળકો
10. સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગા / અ્ય પછાત વગા / વવચરતી અને વવમુક્ત જાવતના
બાળકો
સદર કેટેગરીમાાં વવચરતી અને વવમુક્ત જાવતના બાળકોને પ્રવેશમાાં પ્રથમ અગ્રતા આપવાની
રહેશે.
11. જનરલ કેટેગરી/ લબન અનામત વગાના બાળકો

૪. RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવવા માટે આવકની મર્ાય દા શ ંુ છે ?
ઉપરોક્ત દશાાવેલ ૯,૧૦ અને ૧૧ નાંબરની કેટેગરીમાાં આવતા બાળકો માટે સામાજજક
્યાય અને અવધકારીતા વવભાગ, ગુજરાત સરકારનાાં ઠરાવ ક્રમાાંક: સશપ/૧૦૨૦૧૧/૪૩૭/અ૧,

તા.

૨૪/૧૦/૨૦૧૭

મુજબ

અને

આરદજાવત

વવકાસ

વવભાગનાાં

ઠરાવ

ક્રમાાંક:

છતલ/૧૫૨૦૧૧/૯૮/ગ, તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૭ મુજબ આવક મયાાદા લાગુ પડશે. ગ્રામ્ય
વવસ્તારમાાં રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી વવસ્તારમાાં રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-ની આવક મયાાદા લાગુ
પડશે. વધુમાાં સામાજજક ્યાય અને અવધકારીતા વવભાગ અને આરદજાવત વવકાસ વવભાગ દ્વારા
વખતો વખત જે આવક મયાાદા નક્કી કરવામાાં આવશે તે જે તે શૈક્ષલણક વર્ાના પ્રવેશ માટે
લાગુ પાડવાની રહેશે. સૌથી ઓછી આવક ધરાવતા કુટુમ્બનાાં બાળકોને પ્રવેશમાાં અગ્રતા
આપવામાાં આવશે.
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ુ ાવા જોઇશે.?
૫. RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવવા માટે કર્ાં આધાર પર
ક્રમ

આધાર ના પુરાવા

1

રહેઠાણ નો પુરાવો

મા્ય આધાર-પુરાવાની વવગત

આધારકાડા / પાસપોટા / વીજળી લબલ / પાણી લબલ /ચટાં ૂ ણી કાડા / ડ્રાઇવવિંગ લાયસ્સ /
રે શન કાડા / નોટોરઈઝ્ડ ભાડા કરારનામુાં

2

વાલીનુાં જાતીનુાં પ્રમાણપત્ર

મામલતદારશ્રી અથવા સમાજ કલ્યાણ અવધકારી, તાલુકા વવકાસ અવધકારી અથવા સક્ષમ સત્તાવધ
કારીનુાં પ્રમાણપત્ર

3

જ્મનુાં પ્રમાણપત્ર

ગ્રામ પાંચાયત/નગર પાલલકા , મહાનગર પાલલકા, જ્મ/હોસ્સ્પટલ નોંધણી પ્રમાણપત્ર / આંગણ
વાડી , બાલવાડી નોંધણી પ્રમાણપત્ર /માતા-વપતા કે વાલીનુાં નોટોરાઈઝડ સોગાંદનામુાં

4

ફોટોગ્રાફ

પાસપોટા સાઈઝ કલર ફોટોગ્રાફ

5

વાલીની અવાકનુાં પ્રમાણપત્ર

જુ નો આવકનો દાખલો હોય તો મામલતદારશ્રી , તાલુકા વવકાસ અધીકારી અથવા સક્ષમ સત્તાધી
કારીનુાં પ્રમાણપત્ર મા્ય રહેશ.ે નવો આવકનો દાખલો માત્ર ઈ-ધારા કે ્રનો જ મા્ય ગણાશે.

6

૦ થી ૨૦ આંક સુધીની BPL કે ટેગરીમાાં આવતા વાલીએ ગ્રામ્ય વવસ્તાર માટે તાલુકા વવકાસ

બીપીએલ

અવધકારી અથવા વનયામકશ્રી, જજલ્લા ગ્રામ વવકાસ એજ્સીનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેશે જ્યારે
શહેર વવસ્તાર માટે મહાનગરપાલલકાના રકસ્સામાાં નાયબ મ્યુવનવસપલ કવમશ્નર અથવા મહાનગર
પાલલકાએ અવધકૃત કરે લ સક્ષમ અવધકારીનો દાખલો, નગરપાલલકા વવસ્તારમાાં નગર પાલલકાના
ચીફ ઓરફસરનો દાખલો અને નોટીફાઈડ વવસ્તારમાાં મુખ્ય કારોબારી અવધકારી અથવા વહીવટી
અવધકારીનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેશ.ે BPL રે શનકાડા આધાર તરીકે મા્ય ગણાશે નરહ
7

વવચરતી જાવતઓ અને વવમુકત જ

મામલતદારશ્રી અથવા સમાજ કલ્યાણ અવધકારી, તાલુકા વવકાસ અવધકારી અથવા સક્ષમ

નજાવતઓ

સત્તાવધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર

8

અનાથ બાળક

જે તે જીલ્લા ની ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કવમટી (CWC) નુાં પ્રમાણપત્ર

9

સાંભાળ અને સાંરક્ષણની જરૂરરયાત

જે તે જીલ્લા ની ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કવમટી (CWC) નુાં પ્રમાણપત્ર

વાળુાં બાળક
10

બાલગ ૃહ ના બાળકો

જે તે જીલ્લા ની ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કવમટી (CWC) નુાં પ્રમાણપત્ર

11

બાળમજૂર / સ્થળાાંતરીત મજુ રના

જે તે જીલ્લા ની ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કવમટી (CWC) અથવા લેબર અને રોજગાર વવભાગ નુાં

બાળકો

પ્રમાણપત્ર

12

સેરેબ્રલી પાલ્સી વાળા બાળકો

વસવવલ સર્જન પ્રમાણપત્ર

13

ખાસ જરૂરરયાત વાળા બાળકો (રદ

વસવવલ સર્જન નુાં પ્રમાણપત્ર (લઘુતમ 40%)

વ્યાાંગ)
14

એચ.આઈ.વી ગ્રસ્ત બાળક

વસવવલ સર્જન પ્રમાણપત્ર

15

શહીદ થયેલ જવાનના બાળકો

સાંબવાં ધત ખાતાના સક્ષમ અવધકારીનો દાખલો

16

બાળકનુાં આધારકાડા

બાળકના આધારકાડા ની નકલ

17

વાલીનુાં આધારકાડા

વાલીના આધારકાડા ની નકલ

18

બેંકની વવગતો

બાળક કે વાલીના બેંક ખાતાની પાસબુકની ઝેરોક્ષ

પુરાવાની યાદી નીચે દશાાવલ
ે લલિંક પરથી પણ મેળવી શકો છે .
http://www.rtegujarat.org/Home/RequiredDocuments અને,
https://rte.orpgujarat.com
ુ ાવા જે તે સક્ષમ અમધકારીના જ હોર્ તેવી ખાસ તકેદારી રાખવી.
આધાર-પર

3

૬. RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવવા પ્રવેશ માટે વર્ મર્ાય દા કેટલી છે ?
પહેલી જુન ના રોજ બાળકની ઉમર ૫ થી ૭ વર્ા વચ્ચે હોવી જોઇએ. દા.ત. પ્રવેશ
૨૦૧૯-૨૦ માટે બાળકની જ્મ તારીખ ૦૨/૦૬/૨૦૧૨ થી ૦૧/૦૬/૨૦૧૪ ની વચ્ચે હોવી
જોઇએ.
૭. RTE હેઠળ પ્રવેશ મેળવવા કેટલા માધ્ર્મ પસંદ કરી શકાર્?
આપ જે માધ્યમમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છો છો તે માધ્યમ જ પસાંદ કરી શકો છો.એટલે
કે આપ ગુજરાતી માધ્યમ અથવા અંગ્રેજી અથવા રહ્દી અથવા ઉર્ુા અથવા મરાઠી, વગેરે
ઉપલબ્ધ માધ્યમ પૈકી કોઇપણ એક જ માધ્ર્મની શાળાઓ પસંદ કરી શકશો.
૮. શાળા ફાળવણી કેવી રીતે થશે?
શાળા ફાળવણી ઠરાવ મુજબ નીચે દશાાવલ
ે કેટેગરીનાાં અગ્રતાક્રમ મુજબ કરવામાાં
આવશે.
1) અનાથ બાળક
2) સાંભાળ અને સાંરક્ષણની જરૂરીયાતવાળુ બાળક
3) બાલગૃહનાાં બાળકો
4) બાળમજુર/સ્થળાંતરીત મજૂરનાાં બાળકો
5) માંદ બુદ્ધિ/સેરેબ્રલ પાલ્સી ધરાવતા બાળકો, ખાસ જરૂરીયાતવાળા બાળકો/શારીરરક રીતે વવકલાાંક
અને વવકલાાંગ ધારા-૨૦૧૬ની કલમ ૩૪(૧)માાં દશાાવ્યા મુજબનાાં તમામ રદવ્યાાંગ બાળક
6) HIVથી અસરગ્રસ્ત બાળકો
7) ફરજ દરવમયાન શહીદ થયેલ લશ્કરી/અધા લશ્કરી/પોલલસદળનાાં જવાનનાાં બાળકો
8) ૦ થી ૨૦ આંક ધરાવતા તમામ કેટેગરી (SC, ST, SEBC, જનરલ તથા અ્ય) ના BPL કુાંટુાંબના
બાળકો
9) અનુસ ૂલચત જાવત (SC) અને અનુસ ૂલચત જનજાવત (ST) કેટેગરીના બાળકો
10) સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગા / અ્ય પછાત વગા / વવચરતી અને વવમુક્ત જાવતના
બાળકો
સદર કેટેગરીમાાં વવચરતી અને વવમુક્ત જાવતના બાળકોને પ્રવેશમાાં પ્રથમ અગ્રતા આપવાની
રહેશે.
11) જનરલ કેટેગરી/ લબન અનામત વગાના બાળકો
દરે ક કેટેગરીમાાં આપે પસાંદ કરે લી પ્રથમ (૧) ક્રમની શાળામાાં જગ્યા હશે તો તે શાળા
ફાળવવામાાં આવશે. જો પ્રથમ (૧) ક્રમની શાળા વધુ અગ્રતા વાળા બાળકોથી ભરાઈ ચુકી હશે
તો બીજા (૨) ક્રમની શાળા ફાળવવામાાં આવશે. આમ આપે પસાંદ કરે લી શાળાઓ પૈકી પસાંદગી
ક્રમ મુજબ શાળા ફાળવાશે. જો પસાંદ કરે લ કોઈ પણ શાળામાાં જગ્યા ખાલી નહીં હોય તો પ્રવેશ
મળી શકશે નહીં.
આથી શાળા પસંદ કરતી વખતે ઘરથી શાળાન ંુ અંતર, શાળાન ંુ સરનામ,ંુ શાળાન ંુ
માધ્ર્મ વગે રે િકાસી વધારે સંખ્ર્ામાં શાળાઓ પસંદગી કરવી હહતાવહ છે . જેથી, પ્રવેશ
મળવાની શક્યતા વધ ુ રહે છે .
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૯.

મને કઈ શાળામાં પ્રવેશ મળશે?
આપની કેટેગરીની અગ્રતાક્રમ અને આવકની અગ્રતા મુજબ તથા શાળાના પસાંદગી ક્રમ
મુજબ આપને પ્રવેશ ફાળવામાાં આવશે. જો આપની પસાંદગીની ક્રમ નાં ૧ ની શાળા ની સીટો
ભરાઇ ગઇ હશે તો ક્રમ નાં ૨ ની શાળામાાં પ્રવેશ મળશે. અને જો ક્રમ ૨ની શાળાની સીટો ભરાઈ
ગઈ હશે તો ક્રમ ૩ની શાળામાાં પ્રવેશ મળશે. આમ ક્રમશઃ આવતી શાળાઓમાાં પ્રવેશ ફાળવવામાાં
આવશે.

૧૦.

મારે કેટલી શાળાઓ પસંદ કરવી જોઈએ?
વધુમાાં વધુ શાળા પસાંદ કરવી રહતાવહ છે . વધુ શાળા પસાંદ કરવાથી પ્રવેશ મળવાની
શક્યતા વધે છે . દા.ત. આપ જો કુલ ૧ અથવા ૨ શાળા પસાંદ કરશો અને તેની સીટો ભરાઇ
જશે તો આપ પ્રવેશથી વાંલચત રહેશો.
આથી નજીકનાાં વવસ્તારની વધુ શાળાઓ પસાંદ કરવી તથા શાળાઓની પસાંદગીમાાં
પસાંદગીક્રમ આપની અનુકુળતા મુજબનો હોય તેન ુ ધ્યાન રાખવુ.ાં
કેટલાક વાલી શાળાઓની પસાંદગીનો ક્રમ આપવાનો ભુલી જાય છે . જે યોગ્ય નથી.
આથી, શાળાઓની પસાંદગી યોગ્ય ક્રમમાાં કરવી આવશ્યક છે .

ભળતા

નામવાળી

બીજી

શાળા પસાંદ ન થઈ જાય તે માટે શાળાનુ ાં સરનામુ ાં ચકાસીને જ શાળા પસાંદ કરવી.
૧૧.

ુ ાં વધ ુ કેટલી શાળા પસંદ કરી શકાર્?
વધમ
શાળા પસાંદ કરવા માટે કોઇ મહત્તમ સીમા નથી. આપના રહેઠાણથી ૬ રકમી વવસ્તાર
સુધીમાાં આવેલી શાળાઓ પૈકી આપ ચાહો એટલી શાળા પસાંદ કરી શકો છો. વધુમાાં વધુ શાળા
પસાંદ કરવી રહતાવહ છે . પરાં ત ુ આપના બાળકની ઉંમરને ધ્યાને લઈ શાળાએ આવવા જવામાાં
સરળતા રહે તેવી નજીકની શાળાઓ ક્રમાનુસાર પસાંદ કરી બાળક માટે રહતાવહ છે .

૧૨.

ફોમય ભર્ાય પછી ભ ૂલ જણાર્ તો શ ુ કરવ.ંુ .?
જયાાં સુધી આપ confirm (ક્ફમા)

નહી કરો તયાાં સુધી ગમે તેટલી વાર ફોમા

Edit(સુધારો) કરી શકશો. એક વાર ક્ફમા થયા બાદ તે ફોમા Edit થઇ શકશે નહી, પરાં ત ુ આપ
નવુ ફોમા ભરી શકો છો. નવુ ાં ફોમા ભયાા બાદ આપનુ ાં જુન ુ ાં ફોમા રદ થઇ જશે અનેઆપને SMS થી
જાણ પણ કરવામાાં આવશે.ફોમા ભરતી વખતે કેટેગરી , શાળાનુ ાં માધ્યમ વગેરે અગતયની તમામ
વવગતો લખવામાાં ભ ૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
૧૩.

ફોમય ભર્ાય બાદ કર્ાં જમા કરાવવ.ંુ ?
ફોમા ભયાા બાદ તેની વપ્ર્ટ લઇ અને જરૂરી આધાર પુરાવાની નકલ જોડી સ્વીકાર કે્ર
(receiving center) પર જમા કરાવવાનુ ાં છે . આપની સગવડ માટે ફોમા ની વપ્ર્ટ માાં નજીકના
૧૦ સ્વીકાર કે્રોની યાદી જોવા મળશે. તયાાં તથા

૧૦ સ્વીકાર કે્ર વસવાયના અ્ય કોઇ પણ

સ્વીકારકે્ર પર અરજી જમા કરાવી શકો છો. સ્વીકાર કે્રો ની યાદી નીચે દશાાવેલ લીંક પરથી
મેળવી શકો છો. http://www.rtegujarat.org/Home/ReceivingcenterList
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૧૪.

પ્રવેશ મળ્ર્ો છે તેની જાણ કેવી રીતે થશે.?
આપે દશાાવલ
ે મોબાઇલ નાંબર પર SMS દ્વારા આપને જાણ કરવામાાં આવશે. નેટવકા
પ્રોબ્લેમ ના કારણે કોઇ વાર SMS ના પણ મળે તેથી આપે વખતોવખત વેબપોટા લ
http://www.rtegujarat.org અથવા

https://rte.orpgujarat.com જોતા રહેવ.ુ ાં અરજી ક્ફમા

થયા બાદ આપ કોઇ પણ સમય પર આપનો અરજી નાંબર અને જ્મ તારીખ એ્ટર કરી પ્રવેશ
ની સ્સ્થવત જોઇ શકો છો. આપને પ્રવેશ મળ્યાની જાણ થયા બાદ તુરાંત જ જે તે શાળામાં જરૂરી
આધાર સાથે શાળાના સમર્ે પહોિી જઇ પ્રવેશ મેળવી લેવો. જણાવેલ સમર્મર્ાય દામાં આપ

પ્રવેશ નહહ મેળવો તો આપનો પ્રવેશ રદ થઇ જશે અને પછીના ક્રમના બાળકને ફાળવણી
થઇ જશે.
૧૫.

ઓન લાઇન ફોમય ક્યાંથી ભરી શકાશે.?
ઓનલાઇન ફોમા ઇ્ટરનેટ કનેક્શનની સુવવધાવાળા કમ્્યુટરથી તથા મોબાઈલ પર
પણ સીધા ભરી શકાશે. ઉપરાાંત વેબસાઇટ ઉપર આવેલ આપના જજલ્લાના/મહાનગર પાલલકાના
સ્વીકાર કેંરો પરથી ભરી શકાશે. કોઇપણ જગ્યાએથી ફોમા ભરતા હોય પણ તેમાાં આપની કેટેગરી
, શાળા, માધ્યમ વગેરે તમામ મારહતીની ચોકકસાઇ કયાા બાદ જ ફોમા ક્ફમા કરવુ.ાં
આપ મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ ફોમા ભરી શકો છો.
જો આપ ઓનલાઇન ફોમા ના ભરી શકતા હો તો વેબસાઇટ www.rtegujarat.org અથવા
https://rte.orpgujarat.com પરથી ઓફલાઇન ફોમા ભરી અને સ્વીકાર કે્ર પર જઇ શકો છો.
સ્વીકાર કે્ર આપને ઓનલાઇન ફોમા ભરી આપશે.

૧૬.

ઓનલાઈન પ્રવેશ ફાળવ્ર્ા બાદ શ ંુ કાર્યવાહી કરવી?
ઓનલાઈન પ્રવેશ ફાળવ્યા બાદ આપે જણાવેલ સમય મયાાદામાાં જે તે શાળામાાં જરૂરી
આધાર પુરાવા સાથે પ્રવેશ મેળવી લેવાનો રહેશે. જો સમય મયાાદામાાં આપ જે તે શાળામાાં રૂબરૂ
જઈ પ્રવેશ નરહ મેળવો તો જણાવેલ સમય મયાાદા બાદ પછીનાાં ક્રમનાાં વવદ્યાથીને પ્રવેશ ફાળવી
દે વામાાં આવશે અને આપનો પ્રવેશ રદ થઈ જશે. તયારબાદ આપની કોઈ રજુઆત ગ્રાહ્ય
રાખવામાાં આવશે નરહ. જેથી સમયસર પ્રવેશ મેળવી લેવો આપના રહતમાાં છે .

૧૭.

શાળા પ્રવેશ આપવાની ના પાડે તેવી સ્થથમતમાં શ ુ કરશો?
ઓનલાઈન પ્રવેશ ફાળવ્યા બાદ જરૂરી આધાર-પુરાવા સાથે જે તે શાળાનો શાળા સમયે
સાંપકા કરવાનો રહેશે. જે તે શાળા તમારી પાસે જરૂરી આધાર-પુરાવા માાંગશે. તમો જરૂરી અધારપુરાવા રજૂ કરતા હોય તો પણ શાળા પ્રવેશની ના પાડે તો તાતકાલલક જે તે જજલ્લાના જજલ્લા
વશક્ષણાવધકારી/ જજલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણાવધકારી / (મહાનગરપાલલકા વવસ્તારની શાળા માટે
જજલ્લા વશક્ષણાવધકારીને મળવુ)ની
ાં
કચેરી ખાતે રૂબરૂ જઈ વાાંધા અરજી આપવાની રહેશે.

૧૮.

મારુ બાળક હાલ બીજી પ્રાથમમક શાળામાં ભણે છે તો અરજી કરી શકાર્?
આપનુ ાં બાળક જો ધોરણ ૧/૨ માાં અભ્યાસ કરતુ ાં હોય તો આપ અરજી કરી શકશો નરહ.
જો વનયમ વવરુધ્ધ અરજી કરશો તો પ્રવેશ રદ થશે અને ફોજદારી કાયાવાહી થઇ શકે છે .
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૧૯. પ્રવેશ મળ્ર્ાં બાદ શાળામાં કોઈ ફી ભરવાની છે ?
આપનો પ્રવેશ તદ્દન વનઃશુલ્ક (મફત) છે . શાળાને વનયામાનુસાર ચુકવવાપાત્ર રકમ
સરકાર દ્વારા શાળાને સીધી ચુકવવામાાં આવશે. આ ઉપરાાંત આર.ટી.ઈ. એક્ટ-૨૦૦૯ હેઠળ પ્રવેશ
મેળવેલ વવદ્યાથીઓને દર વર્ે ડ્રેસ,બુટ,પુસ્તકો,પરરવહન ખચા,સ્કૂલ બેગ અને અભ્યાસને
આનુસલાં ગક વસ્તુઓ ખરીદવા માટે વવદ્યાથીદીઠ રૂ.૩૦૦૦/- લેખે સરકારશ્રી દ્વારા સહાય પ ૂરી
પાડવામાાં આવે છે .
૨૦.

આવકનો દાખલો ક્યાં સમર્નો જોઈશે?
ુ ી માન્ર્ રહેશે. જુનો આવકનો દાખલો હોય
૨૦૧૭ પછીનો આવકનો દાખલો ૩ વર્ય સધ
તો મામલતદારશ્રી , તાલુકા વવકાસ અધીકારી અથવા સક્ષમ સત્તાધીકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર મા્ય
રહેશે. નવો આવકનો દાખલો માત્ર ઈ-ધારા કે્રનો જ મા્ય ગણાશે.

૨૧.

મવિરતી અને મવમક્ુ ત જામતમાં કોનો સમાવેશ થાર્ છે ?
યાદી વનયામકશ્રી, વવકસતી જાવત કલ્યાણની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ ચે.
ગુજરાત રાજ્યમાાં વવચરતી જાવતઓની યાદી જોવા નીચે આપેલ લલિંક પર ક્ક્લક કરો:
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1730&lang=Gujarati
ગુજરાત રાજ્યમાાં વવમુક્ત જાવતઓની યાદી જોવા નીચે આપેલ લલિંક પર ક્ક્લક કરો:
https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1734&lang=Gujarati
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