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- : પરિશિષ્ટ : - 

 બાળકોની સિુક્ષા અને સલામતી માટેની માર્ગદિગક રૂપિેખા :- 
 

૧. પાર્શ્ગભશૂમકા :-  

૧.૧ : બાળકોની વદૃ્ધિ અને વિકાસ માટે બાળકોને તદુંરસ્તી અને સહાયરૂપ પયાાિરણની જરૂર હોય છે. 

બધા બાળકોને સારી રીતે જીિિાનો અવધકાર છે અને સરુક્ષિત પયાાિરણની તેઓના વિકાસ માટે 

તાતી જરૂર છે. તેમના વદૃ્ધિ અને વિકાસ માટે યોગ્ય સરંિણાત્મક અને સચંાલક પયાાિરણની 

જરૂરીયાત છે. શાળાકીય પયાાિરણ એ બાળકોના સિંાાગી વિકાસ, વદૃ્ધિ તેમજ સમજદારી પિૂાકના 

િતાન, સરુિા અને સલામતી સાથે ધરાિે છે.  

 

૧.૨ : ૧૦૦ % બાળકોને શાળા સધુી પહોચાડિા માટેના પ્રયત્નોમા ંરાજ્ય સરકારે સફળતા પ્રાપ્ત કરી 

લીધી છે. પ્રાથવમક શાળા કિાએ બાળકોની નોંધણી સાિાવિક સ્િરૂપમા ંપ્રાપ્ત થઈ ગયેલ છે. બાળકોની 

નોંધણી માટે જે પ્રયત્નો કરિામા ંઆવ્યા છે તે પ્રયત્નોની સાથે બાળકોને સલામતી અને વિદ્યાથીઓને 

સરુિા કિચ મળી રહ ે તે માટેના પરૂક પ્રયત્નો કરિા પણ જરૂરી બને છે. શાળાઓ માટે એ બાબત 

અવનિાયાપણે જરૂરી છે કે તે તેમની શાળામા ં ભણતા બાળકોને કુદરતી આફતો, આરોગ્યના પ્રશ્નો, 

જાતીય હુમલા, હહિંસા અને અકસ્માતો સામે સરુિા આપે.  

 

૧.૩ : બાળકોની સરુિા અને સલામતી માટે કાયદામા ંિૈધાવનક જોગિાઈઓ છે અને તેના ઉપર દેખરેખ 

રાખિા માટે પણ કેટલીક એજન્સીઓ વનયત કરિામા ં આિેલ છે. શાળા બાળકોને ઘર જેવુ ં અને 

સલામતીપણૂા પયાાિરણ પરુૂ પાડે છે કે કેમ તે જોિા માટે આયોજન કરિા અને સતત દેખરેખ રાખિી 
જરૂરી છે. આ માટે નીચે દશાાિેલ  કાયદાકીય જોગિાઈઓ કરિામા ંઆિે છે. 

 

૨. કાયદાકીય જોર્વાઈ :  

૨.૧ : કાયદાકીય જોગિાઈઓ :    

  ભારતના બધંારણની કલમ -૨૧ મજુબ ૧૪ િર્ાની િય સધુી બાળકોને વન:શલુ્ક અને ફરજીયાત 

વશિણની જોગિાઈ કરેલ છે. જેમા ં બાળકોની જીંદગીને સરુિાનો હક પણ આપિામા ં આિેલ છે. 

બાળકોની કોઈપણ પ્રકારની સતામણી કરિામા ંઆિે તે બાળકોના સ્િાતતં્ર્ય સામે પ્રશ્ન ઉભા કરે છે. 

બાળકના વશિણ મેળિિાના અવધકાર ઉપર ભય ઉભો થાય છે. કારણ કે ડરના કારણે બાળકો શાળાએ 

જતા અટકી જાય છે અથિા અધિચ્ચે અભ્યાસ છોડી પણ દેતા હોય છે. આથી શાળામા ં બાળકોને 
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કરિામા ંઆિતી શારીહરક વશિાઓ જેિી કે ફટકા મારિા, ઉંઠ-બેસ કરાિિી, ઈત્યાદી બાળકના સારી 

રીતે જીિિાના અવધકાર ઉપર તરાપ મારે છે.  

  બધંારણની કલમ-૨૧(અ) મજુબ “રાજ્યમા ં બાળકો ૧૪ િર્ાની ઉંમર પ્રાપ્ત કરે ત્યા ં સધુી 

વન:શલુ્ક અને ફરજીયાત વશિણ આપિાની જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે અને તે મજુબ કાયદામા ંપણ 

કોઈપણ પ્રકારની શારીહરક વશિાઓ કરતા પહલેા RTE Act – 2009 અનસુાર કેટલાક પ્રવતબધંો 

અમલમા ંમકુિામા ંઆિેલા છે. 

   બધંારણની કલમ ૩૯ (ક) મજુબ એિી જોગિાઈ કરિામા ંઆિેલ છે કે બાળકોની નાજુક ઉંમર 

દરમ્યાન તેમની સતામણી ન થાય તે સતત જોવુ.ં બધંારણની કલમ -૩૯ (ક) મજુબ એિી જોગિાઈ 

કરિામા ંઆિેલ છે કે રાજ્ય દ્વારા સતત એ બાબતની કાળજી લેિામા ંઆિે કે બાળકોને તેમના વિકાસ 

માટેની પરૂતી તકો અને સવુિધાઓ આપિામા ંઆિે જેથી તેમની સ્િતંિતા પણ જળિાઈ રહ ેઅને 

તેમનુ ંશોર્ણ કોઈના દ્વારા થાય નહી.  
 

 

૨.૨ : ભારતીય દંડ સહહતા (IPC) :  

  IPC મા ંકેટલીક જોગિાઈઓ કરેલી છે જે બાળકોને શારીહરક નકુશાન ન થાય તે જોિા સચૂિે 

છે. જેમા ંનીચે મજુબની જોગિાઈઓ છે.  

- કલમ – ૩૦૫ : બાળક દ્વારા આપઘાતનો પ્રયત્ન.  

- કલમ – ૩૨૩ : સ્િૈચ્ચ્છક રીતે પોતાની જાતને ઈજા પહોંચાડિી.  

- કલમ – ૩૨૫ : સ્િૈચ્ચ્છક રીતે પોતાની જાતને ઈજાગ્રસ્ત કરિી. 

- કલમ – ૩૨૬ : સ્િૈચ્ચ્છક રીતે પોતાની જાતને ઘાતકી હવથયાર અથિા સાધનો િડે ઈજા કરિી.  

- કલમ – ૩૬૨ : ગનુાખોરી યકુ્ત હુમલા કરિા.  

- કલમ – ૩૫૪ : સ્ત્રીના સન્માનને જોખમમા ંમકુવુ.ં  

- કલમ – ૫૦૬ : ગનુાહહત કૃત્યો આચરિા.  

- કલમ – ૫૦૯ – અપશબ્દો ઉચ્ચારિા, ચેનચાળા કરિા, સ્ત્રીનુ ંઅપમાન કરવુ.ં           
     

 તાજેતરમા ંકલમ - ૮૮ અને ૮૯ જે IPC મા ંછે તેમા ંસમજાિિામા ંઆિેલ છે કે વશિકો દ્વારા જે 

વશિાઓ  કરિામા ંઆિે છે, તે બે જોગિાઈઓને સામાન્ય અપિાદ તરીકે પ્રકરણમા ંમકુિામા ંઆિેલ 

છે. કલમ-૮૮ પ્રમાણે તે કાયામાથંી ગનુો બનિામાથંી બાકાત રાખિામા ં આિે છે અને કોઈને ઈજા 

કરિામા ંઆિી હોય તો તેને પણ ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિે છે. તેમજ કલમ-૮૯ પ્રમાણે ૧૨ િર્ાથી નીચેની 

ઉંમરના બાળક દ્વારા કોઈ ગનુો આચરિામા ં આવ્યો હોય તો તેમના િાલીને કાયદેસર ગનેુગાર 
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સમજિામા ં આિે છે. આમ છતા કલમ -૮૮ અને ૮૯ IPC ને ધ્યાનમા ં લેતા ગજુરાત હાઈકોટા  દ્વારા 

શ્રીહસમખુભાઈ ગોકળદાસ શાહ વિરૂિ ગજુરાત સરકાર તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૮ ના ચકુાદામા ં સ્પષ્ટપણે 

જણાિિામા ંઆિેલ છે કે શારીહરક વશિાઓ જે આજકાલ બાળકોને કરિામા ંઆિે છે તેના વનયિંણ માટે 

કાયદા દ્વારા જોગિાઈ કરિામા ંઆિેલ.  
  

૨.૩ : અનસુકુ્ષચત જાવત અનેજનજાવત (અટકાયત અને એટ્રોસીટી) કાયદો – 1989  

 અનસુકુ્ષચત જાવત અને જનજાવત (અટકાયત અને એટ્રોસીટી) એક્ટ-૧૯૮૯ મજુબ સામાન્ય 

કેટેગરીના પખુ્ત વ્યક્ક્ત દ્વારા અનસુકુ્ષચત જાવત અને જનજાવતના બાળકને કોઈ વશિા કરિામા ંઆિી 

હોય તો તેિી વશિા કરનારની અટકાયત કરિામા ંઆિશે.  

 

 

 

૨.૪ : નાગહરક અવધકારોના રિણનો કાયદો- ૧૯૫૫  

 નાગહરક અવધકારોના રિણનો કાયદો- ૧૯૫૫ મજુબ કોઈપણ વ્યક્ક્ત/મેનેજર/ટ્રસ્ટી અથિા 

સરકારની શૈિક્ષણક સસં્થા અથિા હોસ્ટેલમા ં અસ્પશૃ્યતાના કારણે કોઈ ગનુો આચરિામા ં આિે તો 

તેમની અટકાયત થઈ શકે છે.  

 

૨.૫ : બાળકોની જાતીય સતામણી સામે સરંિણ કાયદો – ૨૦૧૨ 

 બાળકો પર જાતીય હુમલા અથિા જાતીય સતામણી કરિી અથિા પોનોગ્રાફીના ઉપયોગ સામે 

આ કાયદો બાળકોનુ ંરિણ કરે છે અને તેના ટ્રાયલ માટે સ્પેશીયલ કોટાની રચના પણ કરિામા ંઆિેલ 

છે.  

 

૨.૬ : બાળકોને વન:શલુ્ક અને ફરજજયાત વશિણનો અવધકાર કાયદો – ૨૦૦૯  

 આ કાયદા મજુબ નીચેની જોગિાઈ છે.  

- કલમ-૩ - દરેક બાળકોને વન:શલુ્ક અને ફરજજયાત વશિણની જોગિાઈ કરેલ છે. 

- સેક્શન - ૮ અને ૯ મજુબ એિી જોગિાઈ કરેલ છે કે જે તે સરકાર અને સ્થાવનક સસં્થાએ તે 

બાબતની ખાતરી રાખિી કે બાળકજો નબળી પહરક્સ્થવતમા ં આિતુ ં હોય (ગરીબાઈ) અથિા 

પ્રાથવમક વશિણ પરુૂ કરી શક્ુ ંન હોય તેિા બાળકોને પણ પરુતી દરકાર રાખિી.  
- કલમ-૧૭ : આ કલમ વશિાત્મક જોગિાઈઓ નક્કી કરે છે અને સ્પષ્ટ કરે છે કે કોઈપણ 

બાળકને શારીહરક વશિા અથિા માનવસક િાસ આપિો નહી. 
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- કલમ-૧૯: શાળાના મકાન અંગે વનયમો નક્કી કરે છે.  

(a) શાળામા ં વશિક દીઠ ઓછામા ંઓછો એક િગાખડં, એક ઓફીસ કમ સ્ટોર રૂમ અને એક હડે 

માસ્તરનો રૂમ હોિો જોઈએ.    

(b) છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટે અલાયદી ટોઈલેટની વ્યિસ્થા હોિી જોઇએ.  

(c) શિુ અને પરુતા પીિાના પાણીની વ્યિસ્થા બધા બાળકો માટે હોિી જોઈએ.  

(d) મધ્યાહન ભોજન માટે રસોઈ કરી શકાય તેવુ ંરસોડુ ંહોવુ ંજોઈએ.  

(e) રમતનુ ંમેદાન હોવુ ંજોઈએ. 

(f) શાળાના મકાન ફરતે હદિાલ અથિા િાડ હોિી જોઈએ.  

(g) RTE એક્ટમા ંજે વનયમોની જોગિાઈ કરેલ છે તે બાળકોના અવધકારોનુ ંરિણ કરે છે તેમજ 

IPC હઠેળની જોગિાઈઓ અને SC – ST એટ્રોસીટી એક્ટ – ૧૯૮૯ ને પણ ધ્યાનમા ંલેિાના 

રહશેે.  
 

 

૩. આંતિિાષ્રીય કાયદો :  

 UN-CRC કલમ – ૨૮ (૨) મજુબ રાજ્ય સત્તામડં્ળ દ્વારા બાળકોને પરુત ુ ં વશિણ આપિામા ંઆિે 

તેમજ આ અંગેના જરૂરી તમામ પગલાઓ લેિામા ંઆિે તેિી જોગિાઈ છે. 

 આટીકલ – ૨૯(૧)(બ) મજુબ રાજ્ય તેમજ સ્થાવનક સસં્થાઓ દ્વારા બાળકોના સિંાાગી વિકાસ તેમજ 

માનિીય અવધકારો અને પાયાની સ્િતિંતા માટે જોગિાઈ છે તેનો અમલ કરિો.   

 આટીકલ – ૩૭ (અ) પ્રમાણે શાળામા ં કોઈપણ બાળક ઉપર કોઈપણ પ્રકારનો માનવસક િાસ 

આપિામા ંઆિે નહી. તેમજ તેની સાથે અમાનિીય િતાન કરિામા ંઆિે નહી અથિા વશિાઓ 

કરિામા ંઆિે નહી તેની શાળા તથા સરકારે કાળજી રાખિી.  

 આટીકલ – ૧૯(અ) મજુબ શાળામા ંબાળક ઉપર કોઈપણ પ્રકારની શારીહરક વશિા, માનવસક િાસ, 

ઈજા અથિા તેના તરફ ઓરમાય ુિતાન અથિા બાળકનુ ંશોર્ણ અથિા બાળકની સાથે જાવતય 

અભદ્ર િતાન થાય નહી તેની કાળજી રાખિી. તેના માટે સરકાર દ્વારા બધી વ્યાજબી કાયદાકીય, 

િહીિટી, સામાજીક અને શૈિક્ષણક બાબતો તકેદારીના પગલા સ્િરૂપે લેિી. 

 આટીકલ-૧૯ (૨) મજુબ આિા સરંિાત્મક પગલા યોગ્ય રીતે લેિા અને અસરકારક કાયાિાહી કરિી 

કે જે બાળકના વિકાસમા ંમદદરૂપ હોય અને બાળકની પરૂતી કાળજી લેિામા ંઆિે. 
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૪. : હકાિાત્મક પર્લાની ભલામણ અથવા તો માર્ગદિગક રૂપિેખા :-  

બાળકની સરુિા અને સલામતીની બાબતે તમામ કાયાિાહી થિી જોઈએ.  

 

૪.૧ : શાહરરીક :-  

૪.૧.૧- શાળાનુ ંસ્થળ: 

   શાળાનુ ંસ્થળ હાઈિેની નજીક, જાહરે રસ્તાની નજીક, રેલ્િે ક્રોસીંગની નજીક અથિા સરોિર, 

તળાિ કે કેનાલની નજીક અથિા નદીઓની નજીક ન હોવુ ંજોઈએ. કારણ કે તે બાળકના વશિણમા ં

બાધારૂપ બને છે. મોટાભાગના બાળકો શાળામા ં આિજા પોતાના િાલી િગર કરતા હોય છે. િળી 

રમિાના સમયે બાળકો આજુ-બાજુના અસલામત સ્થળોએ પણ ફરિા જતા હોય છે. જેમા ં શાળા 

મકાનની આજુબાજુ બાધંકામ ચાલતા હોય અને તેિા સ્થળોએ બાધંકામનો સર-સામાન પણ પડેલ હોય 

તે બાળકોને ઈજા પણ પહોચાડી શકે છે. શાળાની આજુબાજુ બજાર આિેલા હોય અથિા તમાકુના 

િેચાણની દુકાનો આિેલી હોય તો બાળકના આરોગ્ય સામે જોખમ ઉભુ ંથાય છે. સાજંના સમયે કેટલીક 

જગ્યાએ છોકરીઓની સતામણી કરિામા ં આિતી હોય છે. જે શાળા તરફ જિાના રસ્તામા ં અમકુ જ 

સ્થળે આિેલા હોય, તે સ્થળો ઉપર પણ ચાપંતી નજર રાખિી, નહીતર શાળામા ંછોકરીઓની સખં્યામા ં

કાપ આિી શકે છે.  

 હિે પછી શાળાઓ માટેના સ્થળ પસદંગી માટેની ઉપરની બાબતો ધ્યાનમા ંરાખિાની રહશેે 

અને હાલમા ંજે શાળાઓ આિેલી છે તેના માટે પણ નીચેની બાબતો ધ્યાનમા ંરાખિાની રહશેે. 

 શાળાના મકાનની ફરતે હદિાલ અથિા ફેન્સીંગ હોવુ ંજોઈએ અને લોક કરી શકાય તેિો દરિાજો 

હોિો જોઈએ.   

 િાધંાજનક િસ્તઓુનુ ંિેચાણ થતુ ંહોય, દા.ત. તમાકુ અથિા નશાકારક પ્રદાથો, ઈત્યાદી, તો એિી 

દુકાનો અથિા ગલ્લા શાળાની આજુ-બાજુ ન હોિા જોઈએ. તે અંગે પણ પરૂતી દેખરેખ રાખિી.  

 જ્યા ંટ્રાફીકની વ્યિસ્થા સારી હોય, બાળકોની સલામતી માટેની સવુિધાઓ હોય અને આજુ-બાજુ 

િાધંાજનક બાધંકામ ચાલતુ ંન હોય તેિા સ્થળને શાળા માટે નમનુારૂપ ગણવુ.ં   

 બાળક અને વશિકોને ખાસ આફતો સામે જાગતૃ રહિેા અને શાળાના રસ્તામા ંકોઈ તકલીફ ન પડ ે

તે અંગે તાલીમ આપિી. 

 મા-ંબાપ પણ નજીકની શાળાથી માહહતગાર હોિા જોઈએ અને તેમને પસદંગી મળિી જોઈએ. 

જેથી કરીને બાળકોને બહુ દુરની મસુાફરી કરિી પડે નહહ.  
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 રાજ્ય સરકાર દ્વારા શાળાની બસનો રંગ તેમજ બાળકોને લાિિા તથા ઘરે લઈ જિા માટે િપરાતા 

િાહનો, તેનો ભતૂકાળ તેમજ ડ્રાયિર અને હલે્પરની વિગતિાર માહહતી સ્થાવનક પોલીસે ચકાસિી 

જોઈએ અને તેનો રેકડા રાખિો જોઈએ. શાળા દ્વારા જે બસો ચલાિિામા ંઆિતી હોય તેમા ંહલે્પર 

તરીકે સ્ત્રીઓને રાખિા માટે અક્ષગ્રમતા આપિી જેથી છોકરીઓની સલામતી િધી શકે.  

 

૪.૧.૨ : શાળાનુ ંમકાન :  

  શાળાનુ ંમકાન ભૌવતક રીતે મજબતુ રહવે ુ ંજોઈએ અને બધા પ્રકારના હિામાનને માફક આિે 

તેવુ ંતેમજ નીચેની સવુિધાઓ ધરાિત ુ ંહોવુ ંજોઈએ.  

 પીિાના પાણીનુ ં સ્થળ અને ટોઈલેટ ચોખ્ખા હોિા જોઈએ તેમજ કચરાના વનકાલ માટે યોગ્ય 

વ્યિસ્થા હોિી જોઈએ.  

 અલાયદુ રસોડુ ંહોવુ ંજોઈએ જ્યા ંશેડ પણ હોય તેમજ સ્ટોરની સવુિધા પણ હોય અને જ્યા ંરસોઈ 

કરિાની હોય તે સ્થળ જતં ુમકુ્ત હોવુ ંજોઈએ. 

 ધરતીકંપ, આગ, અવતવષૃ્ષ્ટ જેિી કુદરતી આફતો સામે રિણ પરુૂ પાડે તેવુ ંશાળાનુ ંમકાન હોવુ ં

જોઈએ.  

 શાળામા ં ઝડપી સળગી ઉઠે તેિા પદાથો સાિધાની પિૂાક સાચિિા જોઈએ. જેમ કે મધ્યાહન 

ભોજન બનાિિા માટેનુ ંબળતણ. જેથી શાળામા ંકોઈ મોટી હોનારત થઈ શકે નહી.  

 શાળામા ંઆફત સમયે બહાર નીકળિાની પરુતી વ્યિસ્થા હોિી જોઈએ.  

 આગ લાગે તેિા સજંોગોમા ંશાળામા ંપરુતા પ્રમાણમા ંપાણી અને રેતીનો જથ્થો હોિો જરૂરી છે અને 

અક્ગ્નશામક યિંો જરૂરીયાત મજુબ અચકૂ િસાિિા જોઈએ.   

 શાળાના મકાનની સેફ્ટીનુ ંઓડીટ દર િરે્ થવુ ંજોઈએ.  

 શાળામા ંમોટી હોનારત થાય નહી તે પ્રકારની મકાનની રચના હોિી જોઈએ. બાળકને શાળામા ંિધ ુ

સારી સગિડ મળે તેમજ કટોકટી િખતે બાળક તેનો સામનો કરી શકે તે પ્રકારનુ ં શાળાકીય 

િાતાિરણ મળવુ ંજોઈએ. શાળાકીય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન યોજનાઓ ઘડિી જોઈએ તેમજ આપવત્ત 

વ્યિસ્થાપન ટીમ સાથે તેનુ ંસકંલન હોવુ ંજોઈએ. શાળામા ંઆપવત્ત સામે ઝઝુમિા તાલીમ આપિી 

જોઈએ.  

 શાળામા ંજોખમો સામે લડિાની ખાસ પ્રકારની પ્રવવૃત હાથ ધરિી જોઈએ. જેથી બાળકોને પરુતી 

સલામતી મળી શકે.  
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 વિદ્યાથીઓ, વશિકો અને શાળાની આજુ-બાજુરહતેા લોકોને પણ શાળા દ્વારા બાળકોને સલામતી 

અને સરુિા પરુા પડિામા ંઆિી રહ્યા છે તે અંગે માહહતગાર કરિા.  
 

૪.૧.૩ : શાળાનુ ંમેદાન  

  કેટલીક િખત શાળામા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકો માટે કિર નહી કરેલા િીજળીના ખલુ્લા િાયરો 

અને કેબલ ગભંીર હોનારત સજી શકે છે. બાળક જીજ્ઞાસાથી અથિા રમિાના મડુમા ંઅથિા અકસ્માતે 

આિા િાયરોને અડી જાય અથિા ખેંચે કે જે જીંિત િાયરો હોય છે. તેનાથી જીિલેણ અકસ્માત થિાની 

સભંાિના રહ ેછે. આવુ ંન બને તેની તકેદારી રાખિી. શાળામા ંરમત-ગમતનુ ંમેદાન પણ તેવુ ંસમતલ 

હોવુ ંજોઈએ કે બાળકો રમતા-રમતા કે દોડતા પડી જિાની ઘટનાઓ બને નહી. શાળાના મેદાનમા ંકુિા 

ખોદિા કે બોરકુિા બનાિતી િખતે પરુતી સલામતી લેિી, જેથી બાળકો અંદર પડતા બચી શકે. 

શાળાના ઓરડાઓ કેમ્પસની અંદર એિી રીતે આિેલા જોઈએ કે તેમા ંઅસામાજીક પ્રવવૃતઓ બને જ 

નહી અને બાળકો માટે કોઈ હોનારત ઉભી થાય નહી. ખાસ કરીને વિદ્યાથીનીઓ માટે આ બાબત 

ધ્યાનમા ંરાખિી. શાળામા ંબાધંકામ કરતી િખતે િધારાના ઓરડા કે ટોઈલેટ બનાિતી િખતે સર-

સામાન તેમજ બાધંકામ બાળકોને કોઈપણ રીતે નકુશાનકારક ન બને તે ધ્યાન રાખવુ.ં કેમ્પસમા ં

સલામતી અંગેના તમામ પગલાઓ આચાયા તથા વશિકો દ્વારા લેિાિા જોઈએ.  

 

૪.૧.૪ : િગાખડંો :  

  િગાખડંોમા ંબાળકોનુ ંઆરોગ્ય જળિાઈ રહ ેતે માટે િગાખડંોની હદિાલો ઉપર સમયાતંરે સફેદ 

ચનુો અથિા કલર કરાિતા રહવે ુ.ં િગાખડંની બારીઓ પણ સારી હોિી જોઈએ તેમજ તેના કાચ અથિા 

ફીટીંગ તટેુલુ ંકે નબળી પહરક્સ્થવતમા ંલટકત ુ ંહોવુ ંજોઈએ નહી. િગાખડંમા ંકાળુ પાટીયુ ંપણ વિદ્યાથીઓ 

િાચંી શકે તે રીતે લટકાિવુ ં જોઈએ અથિા તો ટ્રીપોય અથિા ખરુશી ઉપર મકુવુ ં જોઈએ. અથિા 

િગાખડંની હદિાલ પર લગાિવુ ં જોઈએ. અન્યથા અકસ્માત થિાની સભંાિના રહ ે છે. વિદ્યાથીઓ 

િગામા ંઅિર-જિર કરતા હોય ત્યારે તેમને શારીહરક ઈજા થઈ શકે તેમ હોય છે. શાળાના મકાનના 

બાધંકામ િખતે હિાની અિર-જિર માટે પરુતા િેન્ટીલેટર અને બારીઓ રાખિી જોઈએ જેથી 

િગાખડંમા ં બાળકોને તાજી હિા મળી શકે, તેમની િમતામા ં િધારો થાય અને અધ્યયન-અધ્યાપન 

પ્રવવૃત અસરકારક બની શકે. િગાખડંમા ં ભોંયતળીયુ ં તટેુલુ ં હોવુ ં જોઈએ નહી. તેમજ વનયવમત રીતે 

િાવર્િક રીપેરીંગ અને દેખરેખ રાખિી જોઈએ.  
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૪.૧.૫ : શાળામા ંવશિકો અને અન્ય કમાચારીગણ :-  

 શાળામા ંવશિકગણ તેમજ કરાર આધાહરત અથિા તો અન્ય કમાચારીગણ અંગે પણ સત્તામડંળોએ 

વિગતિાર નોંધ રાખિી મહત્િનુ ં છે. િધારામા,ં સરકારના િહીિટી વિભાગો તેમજ વનરીિણ 

અવધકારીઓ દ્વારા પણ વશિકો અને સ્ટાફનુ ંવનયવમત રીતે ધ્યાન રાખવુ ંજોઈએ.  

 દરેક શાળામા ં એક સ્ત્રી વશક્ષિકા હોિી જોઈએ અને જરૂર જણાય તો અન્ય જગ્યાઓ પણ જેિી કે 

રસોઈયા, મદદનીશ તેમજ અન્ય કમાચારીગણ યોગ્ય રીતે વનમાયેલા હોિા જોિા જોઈએ. 

આચાયાશ્રી, મખુ્ય વશિક અને અન્ય વશિક દ્વારા બાળકોને કોઈ મારઝુડં ન થાય તેની કાળજી 

રાખિી જોઈએ.   

 કેટલીક િખત વશિક દ્વારા કે અન્ય કમાચારી દ્વારા નશાકારક હાલતમા ં શાળાનુ ં િાતાિરણ 

બગાડિામા ંઆિે ત્યારે બાળકો સામે જોખમ ઉભુ ંથાય છે. આિા સજંોગોમા ંમખુ્ય વશિકોએ આિા 

કોઈ હકસ્સા જરા પણ ચલાિી લેિા જોઈએ નહી.  

 શાળામા ં વશિકોને સતત વશિણ આપવુ ં જોઈએ તેમજ આનુ ં પિવતસર આયોજન કરવુ ં જોઈએ, 

જેથી બાળકના વશિણ મેળિિાના અવધકારોના વસિાતંોનુ ં પાલન થઈ શકે તેમજ સરુિા અને 

સલામતી ખાસ કરીને આપવત્ત ના સજંોગો તેમજ અકસ્માત િખતે પરુા પાડી શકાય તે મજુબ 

કાયાિાહી કરિી જોઇએ. સરકાર દ્વારા વશિકોને જ્યારે તાલીમ આપિામા ં આિે ત્યારે રેડક્રોસ, 

રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સત્તામડંળ તેમજ સ્િૈચ્ચ્છક સગંઠનો દ્વારા તાલીમ 

આપિાનુ ંઆયોજન કરી શકાય.  

 બાળકોના અવધકારના રિણ માટે તેમજ આપવત્તઓ સામે ઝઝુમિા માટે વશિકોને માહહતગાર 

કરિા. પ્રી-સવિિસ તાલીમ પણ આપિી જોઈએ. જેના લીધે આિનારા િર્ોમા ં જે નિા વશિકો 

વશિણના ઉમદા વ્યિસાયમા ંપ્રિેશિાના છે, તેઓ પણ માહહતગાર થઈ શકે. પ્રી-સવિિસ તાલીમમા ં

- સમાજમા ંપ્રિતાતા પિૂાગ્રહો (છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટેના ભેદભાિો) ને અટકાિિા માટે પણ 

વશિકોને તાલીમ આપિી. 
 

૪.૧.૬ : શાળાકીય પ્રિાસો :  

 શાળામાથંી જ્યારે જ્યારે પણ શાળાકીય પ્રિાસોનુ ંઆયોજન કરિામા ં આિે ત્યારે બાળકોની 

સરુિા અને સલામતીની તમામ જિાબદારી જે તે શાળા સત્તામડંળની હોય છે. આથી જે સ્થળે પ્રિાસ 

કરિાનો હોય તે સ્થળના રસ્તાઓની યોગ્યતા તપાસિી અને જે તે ડ્રાઈિર અંગે શાળાએ પરુતી 

માહહતી રાખિી. પ્રિાસે જતા ંબાળકો સાથે પરુતા પ્રમાણમા ંપરુૂર્ અને સ્ત્રી વશિકોને મોકલિા જેથી 
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તેઓ તમામ બાળકોની દેખરેખ રાખી શકે. બાળકોને રહિેા તથા જમિા માટેની વ્યિસ્થા તથા સરુિા 

અને સલામતી ધ્યાનમા ંલેિા.  
 

૪.૨ : તદુંરસ્તી અને આરોગ્ય : 

૪.૨.૧ : પીિાનુ ંપાણી :  

  બાળકોને પરુતા પ્રમાણમા ંશિુ પીિાનુ ંપાણી મળી રહ ે તે પ્રમાણેની વ્યિસ્થા શાળામા ંહોિી 

જોઈએ. મોટાભાગના રોગો પાણીની ગણુિત્તા કારણે ફેલાતા હોય છે. શાળા સત્તામડંળે આ બાબતની 

ખાતરી રાખિી અને પીિાનુ ંપાણી શિુ હોય તે જોવુ.ં જ્યા ંજે શાળામા ંસારી હાલતના પાતાળ કુિા હોય 

નહી અને પાઈપ દ્વારા પાણી આિતુ ંહોય તેમજ તેનો સગં્રહ મોટી ટાકંીઓ દ્વારા કરિામા ંઆિતો હોય, 

તો સમયાતંરે આિી ટાકંીઓમા ંપાણી શિુ કરિા માટે ક્લોરીન ટેબ્લેટનો ઉપયોગ કરિો. તેમજ જાહરે 

આરોગ્ય વિભાગ સાથે અથિા સ્થાવનક પચંાયત અથિા પાક્ષલકાતિંના સપંકામા ંરહવે ુ.ં  
 

૪.૨.૨ : શૌચાલય :           

  દરેક શાળામા ંછોકરાઓ – છોકરીઓ તેમજ સ્ટાફ માટે અલાયદા ટોયલેટ હોિા જરૂરી છે અને 

ટોઈલેટ શિુ રાખિા માટે પાણી પરુતા પ્રમાણમા ં હોવુ ં તે અગત્યની બાબત અને જરૂરીતાય છે. 

ટોઈલેટને શિુ રાખિા માટે સતત િહતેા પાણીની સવુિધા હોિી જોઈએ. જે અમકુ શાળાઓમા ંહોતી 

નથી. આિા સજંોગોમા ંિૈકચ્લ્પક વ્યિસ્થા દ્વારા શૌચાલયો કાયારત રહ ેતે રીતે પાણીની ઉપલબ્ધ અને 

સગં્રહની વ્યિસ્થા રાખિી.  
 

૪.૨.૩ : આરોગ્ય :  

  શાળામા ં ભણતા બાળકોના આરોગ્ય માટે વશિકોએ પરુતી દેખરેખ રાખિી તેમજ આ માટે 

વશિકોને જરૂરી તાલીમ આપિી અને ખાસ કરીને રોગચાળાના સમયે શાળાના આજુ-બાજુના પહરસરમા ં

કોઈ મોટા રોગો થયા હોય તો તેને અટકાિિાના અને ઉપચારાત્મક ઉપાયો અચકૂ કરિા. કેટલીક 

શાળામા ં નશાકારક પદાથાનો ઉપયોગ થતો હોય તેિા પણ અહિેાલો જાહરેમા ં આિે છે. આિા 

સજંોગોમા ંવશિકો અને માતા-વપતા િચ્ચે અિાર-નિાર બેઠક થિી જોઈએ.  

 

૪.૨.૪ : મધ્યાહન ભોજન :  

  શાળામા ં મધ્યાહન ભોજન તૈયાર કરતા રસોઈયાઓ અને મદદનીશોને શિુ અને સાજત્િક 

ભોજન તૈયાર કરિા માટેની સઘન અને સમાયાતંરે તાલીમ આપિી જોઈએ. શાળાની સ્થાવનક 

પહરક્સ્થવત જેિી કે પરુતી પાણીની સવુિધાઓ – સ્િચ્છતા િગેરે અંગે તાલીમમા ંધ્યાન આપવુ ંજોઈએ. 
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રસોઈયાઓ તેમજ મદદનીશોને પણ ભૌવતક જરૂરીયાતની િસ્તઓુ અંગેનુ ંજરૂરી જ્ઞાન આપવુ ંજોઈએ 

જેથી તેઓ સ્થાવનક પ્રશ્નોનો વનકાલ લાિી શકે.  

  મધ્યાહન ભોજન જમિાથી બાળકોમા ંકોઈ વિપરીત સજંોગો અથિા અવનચ્છનીય અસરો ઉભી 

થાય ત્યારે ગણુિત્તા અને સલામતીના ધોરણો અંગે કેન્દ્ર સરકારના પહરપિથી જોગિાઈઓ કરેલ છે. 

તેની સચુનાઓ મજુબ અમલ કરિો.  
 

૪.૩ : મનોિૈજ્ઞાવનક પાસુ ં:-  

૪.૩.૧ : વશિા                

    બાળકોને શાષ્બ્દક, શારીહરક અથિા માનવસક વશિાઓ કરિામા ં આિે ત્યારે તેમના કુમળા 

માનસ ઉપર નકારાત્મક અસરો થતી હોય છે. તેમજ ધીરે – ધીરે આિા બાળકોમા ંઅભ્યાસ સાથે ડરની 

ભાિનાઓ પણ વિકાસ પામે છે. કેટલીક િખત તેઓ બોલી શકતા નથી તેમજ માનવસક અને સાિેંક્ષગક 

રીતે ભાગંી પડે છે અને અભ્યાસ માટેનો ઉત્સાહ ગમુાિે છે. શાળામા ંબાળકોને કરિામા ંઆિતી વશિાથી 

નાની કે મોટી ઈજા થાય છે તેમજ તેમના આરોગ્યને નકુશાન થાય છે. જેમ કે કેટલીક િખત તેમના 

કાનને મચેડિામા ં આિે ત્યારે કાનના આંતરીક ભાગોને નકુશાન થાય છે અને બાળક સાભંળિાની 

િમતા ગમુાિે છે. બાળકને મારઝુડં કરિાથી નાની – મોટી ઈજાઓ થઈ શકે છે. શારીહરક વશિાઓ 

વનિારિા માટે અને તે બધં કરિા માટે RTE Act-2009 મા ંપણ જોગિાઈઓ કરેલી છે. જે માધ્યવમક 

શાળાઓને પણ લાગ ુપડે છે. આ માટે નીચેના પગલા લેિા જરૂરી છે.  

 વશિકોને પરુતી અને સમયાતંરે સઘન તાલીમ આપિી.  

 વશિકોની નોકરીની શરતોમા ંબાળકોના સરંિણનો ખાસ ઉલ્લેખ કરિો, શાળામા ંભણતા બાળકને 

તદુંરસ્ત અને મૈિીપણૂા પયાાિરણ પરુૂ પાડવુ.ં બાળકોને કોઈપણ પ્રકારની વશિાઓ, કનડગત કરિી 

નહી તે માટે સેિાકીય વનયમોમા ંપણ જોગિાઈ કરિી તેમજ તેિા સજંોગોમા ંગનુો કરનાર સામે 

ખાતાકીય પેનલ્ટીની જોગિાઈ કરિી. આ માટેની ફરજો અને જિાબદારીઓ RTE Act-2009 મા ં

કરેલી છે.  

 વશિકોની તાલીમ િખતે વશિણ / િહીિટી વનરીિણ અવધકારીઓ દ્વારા પણ શાળામા ં તદુંરસ્ત 

પયાાિરણ જળિાઈ રહ ેઅને બાળકોની ખોટી રીતે પજિણી કરિામા ંન આિે તેનુ ંધ્યાન રાખવુ.ં 

આના પહરણામે શાળામા ં અવનચ્છનીય બનાિો ઓછા બનશે અને બાળકોના અવધકારો પણ 

જળિાઈ રહશેે.  
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૪.૩.૨ : સાજંના સમયે જાવતય ઉશ્કેરણીઓ અટકાિિા બાબત :-  

  કેટલીક શાળામા ં અને આજુ-બાજુના પહરસરમા ં જાવતય ઉશ્કેરણીઓના બનાિો બનતા હોય 

તેમ જાણિા મળે છે, જે બાબત અત્યતં ગભંીર છે. શાળામા ંબાળકોને કોઈ વ્હાલથી સ્પશા કરે અથિા 

ખરાબ ઈરાદા સાથે શારીહરક અડપલા કરે તે બે િચ્ચે શુ ંભેદ છે તેની બાળકને સમજણ આપિી, જેથી 

બદઈરાદાથી કોઈ સ્પશા કરે તો બાળક તરત બોલી ઉઠે અને તેમનો સામનો કરે. આ બાબતમા ંવશિકોએ 

પણ પરુતી તકેદારી રાખિી જોઈએ. આિા અસામાન્ય બનાિ બને જ નહી તેની આચાયા અને 

વશિકોએ પરુતી તકેદારી રાખિી.  
 

૪.૩.૩ : શાળાકીય પયાાિરણ :-  

 શાળામા ંએવ ુપયાાિરણ હોવુ ંજોઈએ કે કોઈપણ બાળક સાથે કોઈપણ અવનચ્છનીય બનાિ બને તો 

તેઓ તરતજ શાળાના અવધકારીઓના / આચાયાના ધ્યાન ઉપર લાિશે તો તેમને જરૂરથી મદદ 

મળી રહશેે. આ માટે શાળાના િહીિટી સવમવતના સભ્યોએ પણ શાળાની વનયવમત મલુાકાત લેિાની 

રહશેે તેમજ વિદ્યાથીઓ સાથે િાતચીત કરિાની રહશેે અને વિદ્યાથીઓ સહલેાઈથી આિા બનાિની 

શરૂઆતમા ં જ વશિક કે આચાયાના ધ્યાન ઉપર આિી બાબત લાિી શકશે. શાળામા ં બીજીપણ 

પિવતઓ જેિી કે હલે્પડેસ્ક (મહહલા સામખ્યા ઈન કેરાલા), ઓહરસ્સાના ટોલ ફી નબંર, બાળ 

પ્રધાનમડંળની રચના, હકશોરી મચં, બાલસભા, ઓપન હાઉસ, િગેરે ની જોગિાઈઓ સ્થાવનક 

સજંોગોને ધ્યાનમા ંલઈને શાળા સત્તામડંળે કરિી.  

 શાળામા ં બાળકોની સલામતી અને સરુિા ઉપર ખબુ ધ્યાન આપિામા ં આિે તે માટે વશિકોને 

તાલીમમા ં સલામતીની કસરતો, પ્રાથવમક સારિાર સ્ત્રી – પરુૂર્ જાવતય તફાિતની સમજણ, 

શારીહરક વશિણના વસિાતંો િગેરેનો સમાિેશ કરિો.  

 િધમુા ંદરેક શાળામા ંએક સ્ત્રી વશક્ષિકા હોિી જોઈએ.  

 વનિાસી શાળાઓ અને હોસ્ટેલોમા ં વશિકો અને સ્ટાફની કામગીરીના કલાકોનુ ં વનયમન કરિા 

માટેના માપદંડ સ્પષ્ટતાપિૂાક અને કાળજીપિૂાક તૈયાર કરિા.  
 

૫. િાળા વહીવટી સશમશત દ્વાિા િાળાની દેખિેખ :  

   જે તે શાળામા ંશાળાની િહીિટી સવમવત દ્વારા શાળાના વિવિધ પાસાઓનુ ંસમાયાતંરે વનરીિણ 

કરિામા ંઆિતુ ંહોય છે.  

 



12 
 

a) કુદરતી આફતો, અકસ્માતો, અન્ય દ્વારા બાળકોની સતામણી, મધ્યાહન ભોજનમા ંફુડ પોઈઝનીંગ 

િગેરે બાબતો માટે શાળાકીય િહીિટી સવમવતના સભ્યોને પાયાનુ ં માગાદશાન અને પ્રમાક્ષણત 

કાયાિાહી અંગે માહહતગાર કરિા જોઈએ.  

b) શાળામા ં ઓછામા ં ઓછા એક સ્ત્રી વશિકની વનમણ ૂકં માટે પ્રયત્ન કરિો જોઈએ અને શાળાકીય 

સવમવતમા ં પણ મહહલાઓનુ ં સ્થાન હોવુ ં જોઈએ. તેઓએ પણ શાળામા ં અિાર-નિાર 

વિદ્યાથીનીઓને રૂબરૂ મળીને શાળાની દેખરેખ રાખિી જોઈએ.  

c) મધ્યાહન ભોજન યોજનામા ંપણ સ્થાવનક સત્તા મડંળે સતત ધ્યાન આપવુ ંજોઈએ અને ઋત ુપ્રમાણે 

ખાદ્યસામગ્રીની પસદંગી અને સાપ્તાહહક મેન ુનક્કી કરિા જોઈએ.  

d) શાળાઓમા ં છોકરીઓની સખં્યા ઘટે નહી તે માટે તેમની સતામણી ન થાય તે માટે શાળાકીય 

વ્યિસ્થા સવમવતના સભ્યોએ અગત્યની જિાબદારી વનભાિિી જોઈએ અને ગનેુગારો સામે કડક 

હાથે કાયાિાહી કરિી જોઈએ.  

e) શાળાકીય વ્યિસ્થા સવમવતના સભ્યોની કામગીરી ખબુ જ અગત્યની હોિાથી તેમને શાળામા ં

બાળકોને સલામત અને મૈિીપણૂા પયાાિરણ પરુૂ પાડિામા ં આિે તે જોવુ ં જોઈએ. શાળાના 

કામકાજના સમય દરમ્યાન િહીિટી સવમવતના સભ્યોની હાજરી પ્રોત્સાહન આપનારી હોય છે. 

શાળા છોડી ઘરે જતી િખતે પણ વિદ્યાથીઓને કોઈપણ પ્રકારની હરકતો નડે નહી તે અંગે જરૂરી 

વ્યિસ્થા કરિી જોઈએ.  

f) જેટલુ ં શક્ય હોય તેટલુ ં શાળાકીય વ્યિસ્થા સવમવતના સભ્યો ખાસ કરીને મહહલાઓએ શાળાના 

પ્રિાસોમા ંસાથ આપિો જોઈએ.  

g) શાળામા ં િગાખડં, ટોઈલેટ અને મધ્યાહન ભોજન યોજના બાળકોના આરોગ્ય માટે સારી રીતે 

અસરકારક બની રહ ેતે પણ વ્યિસ્થા સવમવતના સભ્યોએ જોવુ ંજોઈએ. 

h) શાળાની આજુ-બાજુ તમાકુ અને નશાકારક પદાથોનુ ંિેચાણ ન થાય તે અંગે પણ તકેદારી રાખિી.  

i) શાળામા ં બાળકો ગેરહાજર રહતેા હોય તો તેના કારણો જાણીને જરૂરી પ્રોત્સાહક સધુારા કરિા 

જોઈએ.  

j) શાળાકીય વ્યિસ્થા સવમવતના સભ્યો દ્વારા સલામતી અંગેનુ ંિાવર્િક ઓડીટ પણ ગોઠિવુ ંજોઇએ. 

જેથી શારીહરક સલામતી અને તદુંરસ્ત પયાાિરણ શાળામા ંબાળકોને મળી રહ.ે શાળાએ અકસ્માતો, 

શારીહરક વશિાઓ, બાળકોની જાવતય સતામણી, માનવસક િાસ, ભેદભાિની નીવત, િગેરે સામે 

બાળકને અન્યાય ન થાય તે અંગેનુ ંપ્રાિધાન કરવુ.ં તેમજ કુદરતી આફતો અને અકસ્માતો સામે 
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બાળકોને રિણ આપિા માટે સ્થાવનક સત્તામડંળો સાથે તેમજ માતા-વપતા સાથે સપંકામા ં રહીને 

કાયાિાહી કરિી.  

k) વિદ્યાથીઓ વ્યક્ક્તગત રીતે પોતાની સામે થયેલા ભેદભાિની રજુઆત કરી શકે તેિી પહરક્સ્થવતનુ ં

વનમાાણ કરવુ.ં શાળામા ંફહરયાદ પેટી રાખિી અને બાળકોને આ માટે વિશ્વાસપિૂાક તેમની ફહરયાદ 

ખાનગીમા ંરાખિામા ંઆિશે તેની જાણ કરિી અને આિી ફહરયાદોનો ત્િરીત વનકાલ કરિો.  

l) છેિટે શાળાકીય વ્યિસ્થા સવમવતના સભ્યોએ, એ બાબતની સપંણૂા ખાતરી રાખિી કે જ્યારે પણ 

શાળામા ં કોઈ અવનચ્છનીય બનાિ બને ત્યારે જે બાળકને અન્યાય થયો તેને સપંણૂા રિણ 

આપિામા ંઆિે તેમજ શક્ય તાત્કાક્ષલક દાક્તરી સારિાર પરૂી પાડિામા ંઆિે અને મનોિૈજ્ઞાવનક 

કાળજી લેિામા ંઆિે.   

  

૬. ફરિયાદોનુું શનવાિણ :-  

૬.૧ : પ્રાથવમક કિાએ RTE Act હઠેળ દરેક રાજ્યોમા ંકોઈપણ ફહરયાદ થાય તો તેના વનકાલ માટે 

સ્થાવનક એજન્સીની વનમણ ૂકં કરેલ છે. આિી એજન્સીઓ અંગેની જાહરેાત શાળાના નોટીસ બોડા ઉપર 

મકુિી, પચંાયતના બલેુટીન બોડા ઉપર પણ મકુિી જેથી દરેક બાળકની સલામતી માટે તાત્કાક્ષલક 

રીપોટા  મોકલી શકાય. કેટલાક રાજ્યોએ આના માટે શાળાના આચાયાને પણ ફહરયાદના વનરાકરણ 

અવધકારી તરીકે વનયકુ્ત કરેલા છે. તેઓએ આિા બનાિની નોંધ કરિી, સત્તામડંળને જાણ કરિી અને 

સત્તામડંળે સાત હદિસમા ંવનકાલ કરિો.  

૬.૨ : શાળાકીય વશિણ, શારીહરક વશિાઓ, બાળકોની સતામણી, બાળકોની સલામતી અને સરુિા 

િગેરે બાબતો અંગે સત્તામડંળ દ્વારા સ્થાવનક લોકોની મીટીંગ પણ ગોઠિિામા ંઆિે, તેની દેખરેખ પણ 

રાખિામા ંઆિે અને આ બધાને જાગતૃ પણ કરિામા ંઆિે તે જરૂરી છે.  

 

૬.૩ : બાળકોની સરુિા અને સલામતી માટે જજલ્લા કિાએ, તાલકુા કિાએ પણ યોગ્ય વ્યિસ્થાતિં ઉભુ ં

કરવુ.ં દા.ત. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શારીહરક વશિાઓની નોંધણી માટે ગ્રામ પચંાયતની વશિણ સવમવતમા ં

બ્લોક વશિણ અવધકારી દ્વારા વશિા સિંાદ દર મહહનાના બીજા રવિિારે રાખિામા ં આિે છે. અન્ય 

રાજ્યો દ્વારા ટોલ ફ્રી હલે્પલાઈન નબંરની વ્યિસ્થા હોય છે. આ બધી વ્યિસ્થાઓના પહરણામે આિા 

બનાિોની તાત્કાક્ષલક જાણ થતા તેના વનરાકરણ માટે યોગ્ય પ્રયત્નો કરિા જોઈએ.  
 

 



14 
 

૭. િાજ્ય દ્વાિા શનયુંત્રણ :  

 

૭.૧ : શાળાને માન્યતા આપતી િખતે અથિા રાજ્ય સરકાર દ્વારા “ના િાધંા પ્રમાણપિ” આપતી 

િખતે પણ શાળામા ં સલામત અને સરુક્ષિત પયાાિરણ પરુૂ પાડવુ,ં શાળાકીય વશિાઓ અને 

સતામણીમાથંી શાળાને મકુ્ત રાખિી, િગેરે બાહંધેરીઓ પણ લેિી જોઈએ અને રાજ્ય બોડા દ્વારા પણ 

શાળાઓને માન્યતા આપતી િખતે આ બધી શરતો સતંોર્ાય છે કે કેમ તેની તકેદારી રાખિી જોઈએ.  

 

૭.૨ : રાજ્ય સરકાર તેમજ િહીિટી અવધકારીઓ દ્વારા એ બાબતે તકેદારી રાખિી જોઈએ કે શાળામા ં

ભણતા વિદ્યાથીઓ માટે સરુિા અને સલામતીની તમામ જોગિાઈઓ કરિામા ં આિે અને આિી 

ફરીયાદોના યોગ્ય વનકાલ માટે જરૂરી કવમટીની વનમણ ૂકં પણ કરિી જોઈએ અને સરકાર દ્વારા તેના 

ઉપર દેખરેખ પણ રાખિી જોઈએ.        

     

      


