
ઇમેઇલ મારફત 

તાર ખ: 20/7/2019 

િત 

(૧) જ લા ો કટ કો.ઓ ડનેટર અને  

       જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી 

       જ લાઃ તમામ  

(ર) શાસનાિધકાર ી 

      નગર ાિથમક િશ ણ સિમિત  

      અમદાવાદ,વડોદરા, રુત, રાજકોટ કોપ રશન  
 

િવષયઃ શાળાઓની િવગત ચકાસણી બાબત. 

ઉપરોકત િવષય અ વય ે જણાવવા ુ ં ક, આ સાથે આપને નીચ ે જણાવેલ ચાર Criteria જુબની 

શાળાઓ ક ની ન ક એક કલોમીટરથી ઓછા તર બી  શાળા ઉપલ ધ છે, આવી શાળાઓની મા હતી 

વેર ફ કશન માટ મોકલી આપવામા ંઆવે છે.  

Criteria-૧ ધોરણ ૬ ધુીની શાળા  

Criteria-ર  ધોરણ ૬ અને ૭મા ં૨૦થી ઓ  નામાકંન ધરાવતી શાળા  

Criteria-૩ ધોરણ ૬ થી ૮મા ં૨૫થી ઓ  નામાકંન ધરાવતી શાળા 

Criteria-૪ ૧૦૦થી ઓ  નામાકંન ધરાવતી શાળા  

 

 ઉપરોકત જણાવેલ Criteria જુબની અલગ અલગ એકસલ ફાઇલ આ સાથે મોકલી આપવામા ંઆવે 

છે. સામેલ પ ક જુબ જ લામા ં  તે Criteria મા ંદશાવેલ સં યા જુબની શાળાવાર મા હતી આ ફાઇલમા ં

ઉપલ ધ છે. આ એકસલ ફાઇલમા ંઉપરોકત Criteria જુબની શાળાની િવગત (કોલમ ન.ંA to P) અને આ 

શાળાની સામે એક કલોમીટર ધુીના તરમા ંઉપલ ધ શાળાઓની િવગત (કોલમ ન.ંQ to AH) દશાવેલ છે.  

આ Criteria જુબની શાળાની તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ીએ બ  ચકાસણી કર  સામે આપેલ 

ન કની શાળા પૈક  કઇ શાળામા ંબાળકોને િશ ણની યવ થા રૂ  પાડ  શકાય તેમ છે તેની ચકાસણી કર  

School Verification Format નામની એકસલ ફાઇલમા ંઆપેલ પ ક જુબ મા હતી તૈયાર કર  આ એકસલ 

ફાઇલ અ ેની કચેર ના ઇ-મેઇલ આઇડ dpe.guj@gmail.comઅને ssa.misdata@gmail.comપર મોકલી 

આપવાની રહશ.ે આ કામગીર  તા. 31/7/2019 ધુીમા ં ણુ કરવાની રહશ.ે  

 

િનયામક 

ાથિમક િશ ણ 

ગાધંીનગર 

  



જ લાવાર શાળાઓની સં યા દશાવ ુ ંપ ક: 

 

 
 

DISTRICT 
No. of Schools 

Criteria-1 Criteria-2 Criteria-3 Criteria-4 Total 
AHMEDABAD   1 1 49 51 
AMC 1     35 36 
AMRELI 1 1   56 58 
ANAND     2 237 239 
ARAVALLI 1     280 281 
BANASKANTHA 2 1 1 452 456 
BHARUCH       101 101 
BHAVNAGAR 1     70 71 
BOTAD       9 9 
CHHOTAUDEPUR       253 253 
DEVBHOOMI DWARKA       160 160 
DOHAD 4   2 375 381 
GANDHINAGAR 2     112 114 
GIR SOMNATH 1 1   59 61 
JAMNAGAR   1 1 119 121 
JUNAGADH     1 70 71 
KACHCHH 3   2 177 182 
KHEDA 1     311 312 
MAHESANA 6 1   122 129 
MAHISAGAR       307 307 
MORBI     1 74 75 
NARMADA       107 107 
NAVSARI       151 151 
PANCH MAHALS     2 336 338 
PATAN 1     104 105 
PORBANDAR       41 41 
RAJKOT     3 72 75 
RMC CORP   1   7 8 
SABAR KANTHA 1     204 205 
SMC CORP 1     6 7 
SURAT       157 157 
SURENDRANAGAR     1 55 56 
TAPI       140 140 
THE DANGS       57 57 
VADODARA       137 137 
VALSAD 1     163 164 
VMC CORP       7 7 
Grand Total 27 7 17 5172 5223 



  

અ ય ચૂનાઓ : 

Criteria-1  (ઉ ચ ાથિમક ધોરણ ૬) 

(1) 
આ સાથે સામેલ Criteria-1 Excel File મા ંઆપના જ લામા ં યા ઉ ચ ાથિમકમા ંમા  ધોરણ ૬ ચાલ ે

છે. તેવી શાળાઓની યાદ  સામેલ છે. 

(2) 
આપના જ લાના સબિંધત તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી ારા પોતાના તા કુાના લી ટમા ંદશાવેલ 

તમામ શાળાઓની તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી તે ચકાસણી કર  મા હતી ભરવાની રહશ.ે  

(3) 

દશાવેલ શાળામાથંી ધોરણ ૬ નો વગ બધં કર  તે િવ ાથ ઓને સૌથી ન કની કઇ શાળામા ં યવ થા 

રૂ  પાડ  શકાય તે  ુનામ લખવા ુ ંછે. યાર બાદ તેની સાથે આપેલ તમામ કોલમમા ંચો સાઇથી 

િવગત ભરવાની છે. 

(4) 

યાર િશ કોની સં યા દશાવો યાર ૧ થી ૫ ાથિમકની લાયકાતવાળા એટલે ધોરણ ૧ થી ૫ માટ 

િનમાયેલા િશ કો/િવ ાસહાયક ૧ થી ૫ મા ંદશાવવા. યાર ૬ થી ૮ મા ંકામ કરતા િશ કોની િવગત 

લખો યાર ઉ ચ ાથિમકની લાયકાત ધરાવતા TET 2 પાસ કર  સીધી ભરતીથી આવેલા અથવા િવક પ 

આપી ૬ થી ૮ મા ંઆવેલા િશ કોની િવગત દશાવવી. જો આવા ઉ ચ ાથિમકના િશ ક ન હોય તો 

"0" દશાવ ુ.ં  

  
Criteria=2 (ઉ ચ ાથિમક ધોરણ ૬ અને ૭) 

(1) 
આ સાથે સામેલ Criteria-2 Excel File  મા ંઆપના જ લામા ં યા ઉ ચ ાથિમકમા ંમા  ધોરણ ૬ અને 

૭ ચાલે છે અને તેની ધો.૬-૭ની ુલ િવ ાથ સં યા ૨૦થી ઓછ  છે, તેવી શાળાઓની યાદ  સામેલ છે. 

(2) 
આપના જ લાના સબિંધત તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી ારા પોતાના તા કુાના લી ટમા ંદશાવેલ 

તમામ શાળાઓની તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી તે ચકાસણી કર  મા હતી ભરવાની રહશ.ે  

(3) 

દશાવેલ શાળામાથંી ધોરણ ૬ અને ૭ ના વગ બધં કર  તે િવ ાથ ઓન ેસૌથી ન કની કઇ શાળામા ં

યવ થા રૂ  પાડ  શકાય તે  ુનામ લખવા ુ ંછે. યાર બાદ તેની સાથે આપેલ તમામ કોલમમા ં

ચો સાઇથી િવગત ભરવાની છે. 

(4) 

યાર િશ કોની સં યા દશાવો યાર ધો.૧થી૫ ાથિમકની લાયકાતવાળા એટલે ધોરણ ૧થી૫ માટ 

િનમાયેલા િશ કો/િવ ાસહાયક ધો.૧થી૫ મા ંદશાવવા. યાર ૬ થી ૮ મા ંકામ કરતા િશ કોની િવગત 

લખો યાર ઉ ચ ાથિમકની લાયકાત ધરાવતા TET 2 પાસ કર  સીધી ભરતીથી આવેલા અથવા િવક પ 

આપી ૬ થી ૮ મા ંઆવેલા િશ કોની િવગત દશાવવી. જો આવા ઉ ચ ાથિમકના િશ ક ન હોય તો 

"0" દશાવ ુ.ં  



 

  Criteria=3 (ઉ ચ ાથિમક ધોરણ ૬, ૭ અને ૮) 

(1) 
આ સાથે સામેલ Criteria-3 Excel File  મા ંઆપના જ લામા ં યા ઉ ચ ાથિમકમા ંધોરણ ૬, ૭ અને ૮ 

ની ુલ િવ ાથ  સં યા ૨૫ થી ઓછ  છે તેવી શાળાઓની યાદ  સામેલ છે. 

(2) 
આપના જ લાના સબિંધત તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી ારા પોતાના તા કુાના લી ટમા ંદશાવેલ 

તમામ શાળાઓની તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી તે ચકાસણી કર  મા હતી ભરવાની રહશ.ે  

(3) 

દશાવેલ શાળામાથંી ધોરણ ૬,૭ અને ૮ ના વગ બધં કર  તે િવ ાથ ઓને સૌથી ન કની કઇ શાળામા ં

યવ થા રૂ  પાડ  શકાય તે  ુનામ લખવા ુ ંછે. યાર બાદ તેની સાથે આપેલ તમામ કોલમમા ં

ચો સાઇથી િવગત ભરવાની છે. 

(4) 

યાર િશ કોની સં યા દશાવો યાર ૧ થી ૫ ાથિમકની લાયકાતવાળા એટલે ધોરણ ૧ થી ૫ માટ 

િનમાયેલા િશ કો/િવ ાસહાયક ૧ થી ૫ મા ંદશાવવા. યાર ૬ થી ૮ મા ંકામ કરતા િશ કોની િવગત 

લખો યાર ઉ ચ ાથિમકની લાયકાત ધરાવતા TET 2 પાસ કર  સીધી ભરતીથી આવેલા અથવા િવક પ 

આપી ૬ થી ૮ મા ંઆવેલા િશ કોની િવગત દશાવવી. જો આવા ઉ ચ ાથિમકના િશ ક ન હોય તો 

"0" દશાવ ુ.ં  

  Criteria =4  ( ાથિમક શાળા યા ં ુલ િવ ાથ ની સં યા ૧૦૦ થી ઓછ  છે) 

(1) 
આ સાથે સામેલ Criteria-4 Excel File  મા ંઆપના જ લામા ં ાથિમક શાળાની ુલ િવ ાથ ની સં યા 

૧૦૦થી ઓછ  છે તેવી શાળાઓની યાદ  સામેલ છે. 

(2) 

આપના જ લાની Criteria-4 Excel File  મા ં  શાળાઓ આપેલી છે, તેવી શાળાના િવ ાથ ને કઇ શાળામા ં

સમાવી શકાય તેવી સભિંવત શાળાઓ  (Neay by school) સામેલ છે. તેમા ંશાળાના નામ સામે મા ં

સમાવી શકાય તેવી સભિંવત શાળાઓ ૧ ક તેથી વ  ુAvailable હોય તેની િવગતો દશાવેલ છે. તેમાથંી 

દરક પાસા િવચાર ને  શાળામા ંસમાવેશ કરવાનો થાય. તે શાળાની િવગતો તા કુા ાથિમક 

િશ ણાિધકાર એ ન  કર ને ભરવાની રહશ.ે ત ેશાળા ુ ંનામ લખી યાર બાદ તનેી સામે આપેલ 

તમામ કોલમમા ંચો સાઇથી િવગત ભરવાની છે. 

(3) 
આપના જ લાના સબિંધત તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી ારા પોતાના તા કુાના લી ટમા ંદશાવેલ 

તમામ શાળાઓની તા કુા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી તે ચકાસણી કર  મા હતી ભરવાની રહશ.ે  

(4) 

યાર િશ કોની સં યા દશાવો યાર ૧ થી ૫ ાથિમકની લાયકાતવાળા એટલે ધોરણ ૧ થી ૫ માટ 

િનમાયેલા િશ કો/િવ ાસહાયક ૧ થી ૫ મા ંદશાવવા. યાર ૬ થી ૮ મા ંકામ કરતા િશ કોની િવગત 

લખો યાર ઉ ચ ાથિમકની લાયકાત ધરાવતા TET 2 પાસ કર  સીધી ભરતીથી આવેલા અથવા િવક પ 

આપી ૬ થી ૮ મા ંઆવેલા િશ કોની િવગત દશાવવી. જો આવા ઉ ચ ાથિમકના િશ ક ન હોય તો 

"0" દશાવ ુ.ં  

(5) આમ કરવાથી રવ  ુિવલજે બદલાય છે ક કમ તે પ  ટ ર ત ેદશાવ ુ.ં 
 

 


