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શાળા, તા%કુો અને +,લો:-

વગ0 (ક�ટલા ધોરણ છે?) :-

3ુલ સ6ંયા :-

તપાસ યાદ�

શાળાની દ�વાલો પર લગાવેલ મહાન ચ8ર9ોના ફોટા અને �વુા;ોમા ંમ8હલાઓ=ુ ં>થાન છે?

તે પૈક� ક�યાઓની સ6ંયા :-

(અ) શાળા=ુ ંભૌિતક વાતાવરણ

શાળામા ંક�યાઓને સેનેટર� નેપક�ન મળ� રહ� તેવી Dયવ>થા છે?

શાળામા ંસેનેટર� નેપક�નના િનકાલની Dયવ>થા છે?

મ8હલા િશEકો Fારા MHM (M enstrul Hygiene Management ) માિસક સબંધંી આરોIય અને >વJછતા 
Dયવ>થાપન માટ� ક�યાઓ સાથે ચચા0 કરવામા ંઆવે છે?

શાળામા ંક�યા/મ8હલા �રુEા માટ�ના કોઈ Lકારના હ�,પલાઈન નબંર 8ડ>Mલે કર�લા છે?

ક�યાઓ માટ� અલગ Nરૂતા અને ઉપયોગમા ંલેવાય તેવા ટોયલેટની Dયવ>થા?

કPMQટુરનો ઉપયોગ બનેં Fારા થાય છે?

લાયRેર�નો ઉપયોગ બનેં Fારા થાય છે?

બધાજ Lકારના સગંીત અને અ�ય સાધનો ક�યાઓ Fારા વાપરવામા ંઆવે છે ક� ક�મ?

ક�યાઓને >વ-રEણની તાલીમ આપવામા ંઆવે છે?

બધાજ Lકારના રમત-ગમત અને Dયાયામ ના સાધનો ક�યાઓ Fારા ઉપયોગમા ંઆવે છે ક� ક�મ?૧૧
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બધાજ Lકારના રમત-ગમત અને Dયાયામ ના સાધનો ક�યાઓ Fારા ઉપયોગમા ંઆવે છે ક� ક�મ?

વગ0ખડંમા ંબેઠક Dયવ>થા લV�ગક Nવૂ0Wહ વગરની છે?

Lાથ0ના સભામા ંબેઠક Dયવ>થા લV�ગક Nવૂ0Wહ વગરની છે?

(બ) શાળા=ુ ંશૈE�ણક વાતાવરણ

Lાથ0ના સભામા ંક�યા અને 3ુમારની સામેલગીર� સમાન અને સ8�ય છે?

કોઈપણ િવષયમા ંવગ0 Dયવહાર દરિમયાન અપાતા ઉદાહરણો લV�ગક Nવૂ0Wહ YZુત છે?

શાળામા ંબાળ સસંદ કાય0રત છે?

શાળામા ંસફાઈ સબંિંધત કામગીર� લV�ગક Nવૂ0Wહ YZુત છે?

શાળામા ંબાળકોને સ�પવામા ંઆવેલ કામગીર�ની વહ[ચણી / જવાબદાર�મા ંલV�ગક Nવૂ0Wહ તો નથી 
ને? દા.ત. અYકુ કામ ક�યાઓ અને અYકુ 3ુમારો જ કર�.
શાળામા ંથતી િવિવધ L\િૃતઓ / કાય0�મોમા ંબનેંની સામેલગીર� લV�ગક Nવૂ0Wહ YZુત છે?

શાળામા ંઅલગથી િશEક Fારા 3ુમારો સાથે ત^ણાવ>થાના L_ો/Yુઝંવણો બાબતે ચચા0 કરવામા ં
આવે છે?

શાળામા ંઅલગથી િશEક Fારા ક�યાઓ સાથે ત^ણાવ>થાના L_ો/Yુઝંવણો બાબતે ચચા0 કરવામા ં
આવે છે?

શાળામા ંબાળકોને aગત L_ો / Yુઝંવણો માટ� ફ8રયાદ િનવારણ માટ�ની Dયવ>થા છે?

ક�યાઓને વગ0ખડંમા ંક� શાળાની અ�ય L\િૃતઓમા ંbૂથલીડર બનાવવામા ંઆવે છે?

એસ.એમ.સી વાલી સdયોમા ંક�યા િવeાથfના વાલી સdય છે?

મેદાનમા ંક�યા અને 3ુમાર ને સQંZુત રમતો=ુ ંઆયોજન થાય છે?

વગ0 Dયવહાર દરિમયાન ક�યા અને 3ુમાર Nરૂતા Lમાણમા ંL_ો Nછેૂ છે?

િશEક Fારા બનેંને L_ો Nછૂવાની અને સામેલગીર�ની આ\િૃg એક સરખી છે?

િશEક અને સહપાઠ�ઓ Fારા ક�યાઓને કરાતા સબંોધનમા ંમાન જળવાય છે?

(બ) િશEક િવeાથf hતર Dયવહાર

૨૮

ન�ધ - આ યાદ�મા ંકોઇ િવશેષ વાત ઉમેરવા ધાર� તો તે આવકાય0 છે.

શાળામા ંબાળકોને aગત L_ો / Yુઝંવણો માટ� ફ8રયાદ િનવારણ માટ�ની Dયવ>થા છે?



આ ��ડર ઑડ�ટ માટ�ની ��ૂચત યાદ� j.ન-ં 
એસ.એસ.એ./ ગ.એ/ઇનોવેશન/�.kુ-

(૪)/૨૦૧૯/ ૩૦૩૩૩-૪૦૩ તાર�ખ- ૩૧/૮/૨૦૧૯ 
ના પ8રપ9 Yજુબ ચેક કર�લ છે.

��ડર��ડર��ડર��ડર    ઑડ�ટઑડ�ટઑડ�ટઑડ�ટ    માટ�નીમાટ�નીમાટ�નીમાટ�ની    
��ૂચત��ૂચત��ૂચત��ૂચત    યાદ�યાદ�યાદ�યાદ�

Lાથિમક શાળા માટ� ઉપયોગી મા8હતી મેળવવા 
તમાર� શાળા, તા%કુો અને lજ,લો aWે+ 

ક�પીટલ લેટરમા ંલખીને ઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગીઉપયોગી    મા8હતીમા8હતીમા8હતીમા8હતી લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી 
શકો.  એકએકએકએક    8દવસ8દવસ8દવસ8દવસ    �ધુીમાં�ધુીમાં�ધુીમાં�ધુીમા ં   નાનાનાના    મળ�મળ�મળ�મળ�    jયjયjયjય    તોતોતોતો    

બીજોબીજોબીજોબીજો    મેસેજમેસેજમેસેજમેસેજ    કરવાકરવાકરવાકરવા    િવનતંીિવનતંીિવનતંીિવનતંી.

Lાથિમક શાળાના િશEકો માટ� નાની નાની બાબતો=ુ ં
સકંલન કરતા વોmસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ 

કરવા િવનતંી.કરવા િવનતંી.


