સમગ્ર શિક્ષા
સ્ટેટ પ્રોજે કટ ઓફિસ
ગુજરાત િાળા શિક્ષણ પફરષદ
સેકટર – ૧૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭

જુ દા-જુ દા થેરાપીસ્ટની વિઝીટીીંગ ફે કલ્ટી તરીકે
એમ્પેનલમેન્ટ બાબત
સમગ્ર વિક્ષા અીંતગગત રાજયના જુ દા-જુ દા વજલ્લાઓમાીં
વિવિષ્ટ જરૂવરયાતિાળા બાળકો માટે તાલુકા અને કલસ્ટર કક્ષાના
રીસોસગરૂમમાીં થેરાપીસ્ટ દ્રારા જુ દી-જુ દી થેરાપી આપિામાીં આિે છે .
વિઝીટીીંગ “ફીજ્યોથેરાપીસ્ટ, ઓક્ુીંપેસનલ થેરાપીસ્ટ,
સ્પીચ એન્ડ લેન્ગિેજ થેરાપીસ્ટ ,સાયકોલોજીસ્ટ અને બ્રેઇલ તજજ્ઞ
તરીકે સેિા આપિા ઇચ્છતા તજજ્ઞો નીચે દિાગિેલ લીીંકમાીં પોતાની
વિગતો અપડેટ કરિી જેથી તેમની સેિાઓનો લાભ લઇ િકાય.
વિઝીટીીંગ ફે કલ્ટી તરીકે સેિા આપિા ઈચ્છતા થેરાપીસ્ટ
ઓનલાઇન https://ssarms.gipl.in/ લીીંક પર એમ્પેનલમેન્ટ
માટે
અરજી કરિાની રહેિે. ઓનલાઇન અરજી કરિા માટે ની
આિશ્યક લાયકાત, અરજી કરિાની રીત, વનયમો અને િરતોની
સૂચના/માગગદિગક િેબસાઇટ પર મૂકેલ છે , જેને િાીંચીને અરજી
કરિાની રહેિે. થેરાપીસ્ટ ઓનલાઇન કર ેલ અરજીની વિન્ટ લઇ
પોતાની પાસે રાખિાની રહેિે.
નોીંધઃ િયમયાગદા મહત્તમ પ૦ િર્ગ
અરજીનો સમય: તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ (11:00 A.M)
થી તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ ના (11:59 P.M) સુધી

સહીqv
સ્ટે ટ િોજેકટ ડાયર ેકટર
સમગ્ર વિક્ષા, ગાીંધીનગર

થેરાપી ટની પેનલમાટના ટ સ ઓફ ર

સ (ToR)

સમગ્રા િશક્ષા, ગુજરાતનો હેત ુ ખાસ જ િરયાતવાળા બાળકો (સીડ યુએસએન) ને શારીિરક, વલણા મક
અને સ ૂચના મક અવરોધ મુક્ત વાતાવરણ બનાવીને અ યયનની સમાન તક આપીને સમાવેશી િશક્ષણ
આપવાનો છે .
CwSNને યોગ્ય િશક્ષણ આપવા માટે ના સતત પ્રય નોના ભાગ

પે, સમગ્ર િશક્ષા,

ગુજરાત તેની

શાળાઓમાં અ યાસ કરતાં CwSNને િફિઝયોથેરાપી, યાવસાિયક થેરેપી, પીચ અને ભાષા અને વતર્ણ ૂક
સુધારણા

વી સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે શાળામાં સંસાધન મની થાપના કરવાની પ્રિક્રયામાં છે .
યાનમાં લેતા, સમગ્ર િશક્ષા, ગુજરાત CwSNને િરસોસર્

ઉપરોક્ત બાબતોને
શાળાઓમાં ક્ષેત્ર

સ અથવા સરકારી

તરે આવ યકતા-આધાિરત અથવા માંગ-આધાિરત મુલાકાત પર ઉપચારા મક

સેવાઓ પ્રદાન કરી શકે તેવા પ્રોફેશન સને રોકવા માંગે છે . યોગ્ય શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા, લાયક
અને અનુભવી િચિક સકોને પેનલમાં મ ૂકવામાં આવશે. સેવાઓ પ ૂરી પાડવા માટેન ું માનદ વેતન/ફી
કરાર સમયે નક્કી કરવામાં આવશે.
કામનું િવ ત ૃત ક્ષેત્ર નીચે મુજબ હશે:
●

CwSNની જ િરયાતોનું મ ૂ યાંકન કરવુ,ં તેમની મુ કેલીઓની તપાસ કરવા માટે તેમને ટેકો
આપવો, અને

●

યારે જ રી હોય યારે અ ય પ્રકારના ઉપચારનો સંદભર્ આપવો.

લોક/ક્લ ટર કક્ષાના શાળા અંતગર્તના સંસાધન

સ ારા યિક્તગત ઉપચાર પરામશર્

(consultations) પ્રદાન કરવુ.ં અ ય સેવા િવતરણ મોડેલોમાં જૂથ સત્રો અને ટેિલહે થનો
સમાવેશ થઇ શકે છે .
●

સુિનિ ત કેલે ડર મુજબ સંસાધન મમાં સેવાઓ સમયસર પહ ચે તેની ખાતરી કરવી;

●

ક્રોસ-ડીિસ લીન ટીમવકર્ ની તકો ઓળખવા માટે PHC/ CHC સાથે સંપકર્ માં રહીને જી લા
કોડ નેટરને અને િવશેષ અ યાપકોને સહાય પ ૂરી પાડવી,

●

સીડ યુએસએન માટે સંભાળની

ે ઠ યોજના અને યિક્તગત િશક્ષણ યોજનાની ખાતરી કરવી;

●

મુસાફરી સિહતના તમામ કાયર્કારી વાતાવરણના જોખમની આકારણી

ારા અને સલામત

કાયર્ના અમલીકરણ ારા વ અને અ ય તમામ પક્ષોની સલામતીની ખાતરી કરવી.
થેરાપી ટની
●

ૂિમકા માટ

ુ તમ આવ યકતાઓ:
ન

િવિવધ થેરાપી ટની

ૂિમકાઓ ઉપલ ધ હોવાથી, સમ

ુ વી / િસિનયર થેરાપી ટ
થેરાપી ટથી શ ુ કર ને અ ભ

િશ ા,

ુ ી િવિવધ
ધ

ુ રાત,
જ

ુ નીયર

ુ વના
તરના અ ભ

ધરાવતા સારા થેરાપી ટની શોધ કર ર ં ુ છે .
●

થેરાપી ટ પાસે તેમના સંબિં ધત
મા ય

●

ુ મ શૈ
ન

ારા

ણક લાયકાતો હોવી આવ યક છે .

દ યાંગ બાળકોની સં યા ક
લ ટરની

ે ોમાં આરસીઆઈ અથવા સંબિં ધત કાઉ સલ

ને ઉપચારા મક સેવાઓથી આવર લેવાની જ ર છે તે

દરની સરકાર શાળાઓમાં ન ધણી

માણે અલગ અલગ હોઈ શક છે .
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● કટલીક થેરપી પ િતઓમાં

વાયત ર તે કાય કરવાની

મતા

માં નીચે

ુ બની
જ

મતાઓ સમાિવ ટ હોઈ શક છે (પરં ુ મયા દત નથી):
સંભાળને આકારણીની જ ર યાત
ારં ભક હ ત ેપ
ૂવ- ેઇલ ુ શળતા
ેઇલ અને સાઇન લ વેજ
એડ એલ (ADL ) અને કૌશ ય તાલીમ
ફાઇન મોટર,

ોસ મોટર અને િવકાસ

અ યયના મક અને

ુ :તાલીમ
ન

સે સર થેરપી
ઉપરના

ગોની થેરપી

હ તા ર
સાધનો અને બેઠક િ
પયાવરણીય

શન

ત રક ફરફાર

● સંબધ
ં ોને બાંધવાની અને તમામ તરે સીડ યુએસએન અને સમુદાયના માતાિપતાને
સલાહ અને માગર્દશર્ન પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા
● ખ ૂબ સારું લેિખત અને મૌિખક પ્ર યાયન કૌશ ય – ખાસ કરીને ગુજરાતીમાં
● ઉ મ સંગઠના મક અને સમય સંચાલન કુશળતા, અને સ ૂ મ િવગતોમાં િવગતવાર
યાન

રસોસ સે ટર માટ યો યતા અને
મ

1

હો ો

ફ ઝીઓથેરાપી ટ

ુ વ
ોફશન સનો અ ભ

આવ યક શૈ

ુ વ
ણક લાયકાત અને અ ભ

1. મા ય યુિનવસીર્ટીમાંથી બેચલર ઓફ ફીઝીઓથેરાપી (BTP)
2. િદ યાંગ બાળકો સાથે કામ કરવાનો ઓછામાં ઓછો 2 વષર્નો અનુભવ
૩. સંબિં ધત રા ય મંડળમ ન ધાયેલ હોવા જોઈએ.

2

ઓ

પ
ુ ેશનલ

થેરાપી ટ

1. મા ય યુિનવસીર્ટીમાંથી બેચલર ઓફ ઓ

ુ ેશનલ થેરાપી (BOP)
પ

2. િદ યાંગ બાળકો સાથે કામ કરવાનો ઓછામાં ઓછો 2 વષર્નો અનુભવ
૩. સંબિં ધત રા ય મંડળમ ન ધાયેલ હોવા જોઈએ.
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1. મા ય યુિનવસીર્ટીમાંથી બેચલર ઓફ ઓડીઓલોજી એ ડ પીચ-લે ગવેજ

પીચ એ ડ લે ગવેજ

3

પેથોલોજી (BASLP)
2. િદ યાંગ બાળકો સાથે કામ કરવાનો ઓછામાં ઓછો 2 વષર્નો અનુભવ

પેથોલો

૩. સંબિં ધત રા ય મંડળમ ન ધાયેલ હોવા જોઈએ.
1. મા ય યુિનવસીર્ટીમાંથી એમ.એ. (કલીનીકલ સાયકોલોજી) અથવા સમકક્ષ
અથવા

ુ :વસવાટ/ કલીનીકલ
ન
4

મા ય યુિનવસીર્ટીમાંથી એમ.એ. (પુન:વસવાટ સાયકોલોજી) અથવા સમકક્ષ

સાયકોલો

2. િદ યાંગ બાળકો સાથે કામ કરવાનો ઓછામાં ઓછો 2 વષર્નો અનુભવ
૩. સંબિં ધત રા ય મંડળમ ન ધાયેલ હોવા જોઈએ.
ુ લ િદ યાંગતામાં બી. એડ. સાથે બ્રેઇલ એક્સપટર્
1. િવઝ અ

ેઇલ એ સપટ

5

2. િદ યાંગ બાળકો સાથે કામ કરવાનો ઓછામાં ઓછો 2 વષર્નો અનુભવ
૩. સંબિં ધત રા ય મંડળમ ન ધાયેલ હોવા જોઈએ.

રસ ધરાવતા

યાવસાિયકોને સંબિં ધત િચિક સક ફોમર્ હેઠળ ન ધણી અને સબિમટ કરવાની

િવનંતી છે .
વધુ માિહતી માટે કૃપા કરીને રા યના સંલગ્ન અિધકારીનો 079‐232‐384‐04 અથવા
iedssastate@gmail.com પર અથવા અથવા નીચે પિરિશ ટ 1 માં ઉ લેિખત સંબિં ધત િજ લા
સંયોજકોનો સંપકર્ કરો
Annexure 1
આઈઈ સીડબ

ુ સએન સંબિં ધત િજ લા સંયોજકોના સંપકર્ ની િવગત
એ
િજ લા સંયોજકનુ ં નામ મોબાઈલ નંબર સી. .ુ . નામાબર

મ.

લો

1

અ. યુ.કો.

કૌિશક

2

અમદાવાદ

રા

3

અમરે લી

ભદ્રેશ આર જોશી

4

અના

નરે શ જી

5

અરવ લી

અિમત એમ કિવ

9408406878

6

બનાસકાંઠા

હરે શ સી. પરીખ

9925785115

9687450853

7

ભ ચ

ચૈતાલી પી પટે લ

9428772505

8238002049

8

ભાવનગર

દે વે દ્ર યુ યાસ

9429234772

9

બોટાદ

જગતભાઈ એમ મારુ

10

છોટાઉદે પરુ

િનમેશ કે પટે લ

પરમાર

દ્ર એન ચૌહાણ
ીમાળી

9904042517

7574861182

9924575854

7574852996
9687685671

9265606548

7574800746

7574860634
8140793659

7434033745
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11

દાહોદ

મહેશ એસ પટે લ

9687027942

12

ડાંગ

જીતેશ ડી પટે લ

6355466314

9512200751

13

દે વભ ૂિમ ારકા

હરસોરા દશર્ન

9687492402

6355767535

14

ગાંધીનગર

પ્રિતમા એ યાદવ

15

ગીર સોમનાથ

બાબુભાઈ રાઠોડ

7698998396

9512007074

16

જામનગર

દવે હેમાંગીની ટી

9428423339

7069023679

17

જુનાગઢ

ગોપાલભાઈ ડી પંડયા

18

ખેડા

કનૈયાલાલ જોશી

9427388745

19

ક છ

પ્રજાપિત િવ ણુભાઈ

9512012831

20

મહેસાણા

સુરેશ એમ ડાભી

9879086438

21

મહીસાગર

રમણભાઈ વણકર

9879457188

9512007507

22

મોરબી

નવીન આર પુરોિહત

9067477309

7574852245

23

નમર્દા

અિમત બી રાવલ

9510435775

24

નવસારી

ગીરીશ વી ચૌહાણ

9726484019

7069450005

25

પંચમહાલ

નરે શ આર પટે લ

9558956544

9512021607

26

પાટણ

મધુ બી જાદવ

9726032503

27

પોરબંદર

દક્ષા આર વઘાસીયા

9428670658

9512022251

28

આર.એમ.સી.

હેમલ ડી દઢણીયા

9033336760

8980808575

29

રાજકોટ

િશરીષ આર વઘાસીયા

9428216208

9428216208

30

એસ.એમ.સી.

દીિ ત કે ચાસીયા

9726340155

7874812073

31

સાબરકાંઠા

િકરીટિસંહ ટી ચૌહાણ

9428111456

9512012697

32

સુરત

મ કેશ વાઘે ર

7698646464

7016982593

33

સુરે દ્રનગર

સુરેશ એમ

9427242918

9427242918

34

તાપી

િદ યાંગ એસ ગામીત

9898431889

35

વી.એમ.સી.

હેમેનિસંહ એલ જાદવ

9426560689

7574802573

36

વડોદરા

અરુણા આર પટે લ

9099550294

7574899582

37

વલસાડ

હરે શ

9687655270

ીમાળી

ગ સાર

9512010809

7574841066
9512007504
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Samagra Shiksha
State Project Office
Gujarat Council of School Education
Sector 17, Gandhinagar-382017
Empanelment of Therapists for Resource Rooms for CwSN
Samagra Shiksha, Gujarat is looking to empanel professionals who can provide the
therapeutic services- Physio, Occupational, Speech and Language, Psychology and Braille to
Children with Special Needs (CwSN) on a need-based or call-based visits at Resource Rooms
or Government Schools at field level. Empanelment will be done with qualified, eligible and
experienced therapists.
The interested professionals can visit the website- https://ssarms.gipl.in/ for more details and
submit the application under respective Therapist form.
Note:
Age limit: Not more than 50 years
Application Opening Date- 21/07/2020 & Time: 11:00 A.M
Application Closing Date- 10/08/2020 & Time: 11:59 P.M
-SdState Project Director (SPD),
Samagra Shiksha, Gandhinagar

Terms of Reference (ToR) for Empanelment of Therapists
Samagra Shiksha, Gujarat aims to provide Inclusive Education by creating Physical, Attitudinal,
and Instructional barrier-free environment to Children with Special Needs (CwSN) students
with equal learning opportunities to all.
As part of continuous efforts towards appropriate education to CwSN, Samagra Shiksha,
Gujarat is in the process of establishment of In-School Resource Rooms to provide services
like Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech and language and Behaviour Modification
to CwSN studying in its schools.
Considering the above, Samagra Shiksha, Gujarat is looking to empanel professionals who can
provide the therapeutic services to CwSN at Resource Rooms or Government Schools at field
level on a need-based or call-based visit. Empanelment will be done with qualified, eligible
and experienced therapists. The honorarium/fees for rendering the services will be decided
at the time of the contract.
Broad Scope of Work as Under:
•
•

•
•
•
•

Assessing the CwSN needs, supporting them to explore their issues, and referring to
other types of therapy when needed.
Providing individualized therapy consultations via Block / Cluster level In-School
Resource Rooms. Other service delivery models may include group sessions and
telehealth;
Ensuring timely delivery of services at Resource Rooms as per the scheduled calendar;
Providing support to the District Coordinators & Special Educators to liaison with PHC
/ CHC to identify opportunities for cross-discipline team working,
Ensuring the best plan of care and Individualized Education Plan for CwSN;
Ensuring the safety of self and all other parties through a risk assessment of all working
environments including whilst traveling, and through the implementation of safe
practice.

Minimum Requirements for the Role of Therapist are:
•

•
•

With several Therapist roles available Samagra Shiksha, Gujarat is looking for varying
levels of experience from junior therapists to Experienced/ Senior Therapists with
good hands of clinical experience.
The Therapists must possess minimum qualifications approved by RCI or concerned
council in their respective fields.
The number of children with disabilities who need to be covered with therapeutic
services can vary according to the enrolment in the Government schools within the
cluster.
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•

Proven capacity to work autonomously across several Therapy practices which may
include but not limited:
➢ Care needs assessment
➢ Early Intervention
➢ Pre-Braille skills
➢ Braille and Sign Language
➢ ADL and skills training
➢ Fine Motor, Gross Motor, and Development
➢ Cognitive retraining
➢ Sensory Therapy
➢ Upper limb therapy
➢ Handwriting
➢ Equipment and Seating Prescription
➢ Environmental Home Modification

•

Ability to build relationships and provide counselling & guidance to parents of CwSN
and community at all levels
Strong verbal and written communication skills preferably Gujarati
Excellent organizational and time management skills, and attention to detail

•
•

Qualification and Experience of Professionals for Resource Centre
S. No:

Post

1

Physiotherapist

2

Occupational
therapist

3

Speech and Language
Pathology

Essential Qualification & Experience
1.Bachelor of Physiotherapy (BPT) from a recognized
university
2. Minimum of 2 years’ experience in working with
Children with Disabilities
3. Should be registered with concerned State Council
1. Bachelor of Occupational Therapy (BOT) from a
recognized university
2. Minimum of 2 years’ experience in working with
Children with Disabilities
3. Should be registered with concerned State Council
1. Bachelor of Audiology & Speech-Language
Pathology (BASLP) from a recognized university
2. Minimum of 2 years’ experience in working with
Children with Disabilities
3. Should be registered with Rehabilitation Council of
India
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4

Rehabilitation / Clinical
Psychologist

5

Braille Expert

1. M.A (Clinical Psychology) or its equivalent from a
recognized University
Or
M.A (Rehabilitation Psychology) or its equivalent from
a recognized University
2. Minimum of 2 years’ experience in working with
Children with Disabilities.
3. Should be registered with the Rehabilitation Council
of India.
1. Braille Expert with Special B. Ed in Visual Impairment
2. Minimum of 2 years’ experience in working with
Children with Disabilities
3. Should be registered with Rehabilitation Council of
India

The interested professionals are requested to register and submit the application under
respective Therapist form.
For further information kindly contact the State Officer In-charge at 079-232-384-04 or
iedssastate@gmail.com / respective District Coordinators mentioned in below Annexure 1

Annexure 1
IE-CwSN District Coordinators Contact Details
No.

District

Dist. Coordinator Name Mobile No.

C.U.G No.

1

A.M.C

Kaushik J Parmar

9904042517

7574861182

2

Ahmedabad

Rajendra N Chauhan

9924575854

7574852996

3

Amreli

Bhadresh R Joshi

4

Anand

Naresh G. Shreemali

9265606548

5

Aravali

Amit M Kavi

9408406878

6

Banaskantha

Haresh C Parikh

9925785115

9687450853

7

Bharuch

Chaitali P Patel

9428772505

8238002049

8

Bhavnagar

Devendra U Vyas

9429234772

9

Botad

Jagatbhai M Maru

10

Chhota Udepur

Nimesh k Patel

8140793659

11

Dahod

Mahesh S Patel

9687027942

12

Dang

Jitesh.d.Patel

6355466314

9512200751

13

Dev.B Dwarka

Harsora Darsan

9687492402

6355767535

9687685671
7574800746

7574860634
7434033745
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14

Gandhinagar

Pratima A Yadav

9512010809

15

Gir Somnath

Babubhai Rathod

7698998396

9512007074

16

Jamnagar

Dave Hemagini T

9428423339

7069023679

17

Junagadh

Gopalbhai d. Pandya

18

Kheda

Kanayalal Joshi

9427388745

19

Kutchh

Prajapati Vishnubhai

9512012831

20

Mahesana

Suresh M Dabhi

9879086438

21

Mahisagar

Ramanbhai Vankar

9879457188

9512007507

22

Morbi

Navin R Purohit

9067477309

7574852245

23

Narmada

Amit B. Raval

9510435775

24

Navsari

Girish V Chauhan

9726484019

7069450005

25

Panchmahal

Naresh R Patel

9558956544

9512021607

26

Patan

Madhu B Jadhav

9726032503

27

Porbandar

Daksha R Vaghasia

9428670658

9512022251

28

R.M.C

Hemal d. Dadhaniya

9033336760

8980808575

29

Rajkot

Shirish R Vaghasia

9428216208

9428216208

30

S.M.C

Dipti K Chasia

9726340155

7874812073

31

Sabarkantha

Kirtisinh T Chauhan

9428111456

9512012697

32

Surat

MalkesVagheshwar

7698646464

7016982593

33

Surendranagar

Suresh M Shrimali

9427242918

9427242918

34

Tapi

Divyang S Gamit

9898431889

35

V.M.C

Hemensinh L Jadav

9426560689

7574802573

36

Vadodara

Aruna R Patel

9099550294

7574899582

37

Valsad

Haresh J Galsar

9687655270

7574841066
9512007504
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