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બનાસકાાંઠા જિલ્ લો એ 14 તાલુકાઓનો બનેલો છે. પાલનપુર, વડગામ, ડીસા, 

કાાંકરેિ, અમીરગઢ, દાાંતીવાડા, દદયોદર, ભાભર, થરાદ, વાવ, ધાનેરા, દાાંતા, લાખણી 

અને સૂઇગામ. આ જિલ્ લામાાં કુલ 1377 ગામડાઓ છે અને 837 ગ્રામ પાંચાયત છે. આ 

જિલ્ લામાાં 6 શહેરી જવસ્તાર છે. આ જિલ્ લો 23.33 અને 24.45 ઉત્તર અક્ાાંશ અને 

73.02 રેખાાંશ વચ્ ચે આવેલ છે. આ જિલ્ લાનુાં નામ આ જિલ્ લાની મધ્ યમાાં થઇને 

નીકળતી બનાસ નદી ઉપરથી બનાસકાાંઠા પાડવામાાં આવ યુાં છે. બનાસકાાંઠાએ 

રાિયની દ્રજ િએ બીજો મોિો જિલ્ લો છે. કુલ િમીનમાાં 6.5% િમીન જવસ્તાર આ 

જિલ્ લા પાસે છે. કુલ વસજતના 5.2%  વસજત આ જિલ્ લામાાં છે. 

અમીરગઢ, પાલનપુર, ધાનેરા અને દાાંતીવાડાનો અમુક ભાગ તથા દાાંતા 

તાલુકાના ઉત્તર ભાગમાાં પવવતો આવેલા છે. આ જવસ્તારમાાં આદદવાસી વસ્ તીનુાં પ્રમાણ 

વધારે છે. પજિમ જવસ્તાર એિલે કે વાવ અને સુઇગામ તાલુકાનો અમુક ભાગ રણ 

જવસ્તાર છે. થરાદ એ ઓછા વરસાદવાળો જવસ્તાર છે. દદયોદર, કાાંકરેિ, ધાનેરા અને 

દાાંતીવાડાના અમુક ભાગમાાં જસાંચાઇની સગવડ મળી રહે છે, િયારે વડગામ, ડીસા અને 

પાલનપુરનો મોિો ભાગ ખેતી થઇ શકે તેવો જવસ્તાર છે. ડીસાએ બટાટા અને 

શાકભાજી ઉત્ પાદનમાાં રાિયમાાં નામના ધરાવે છે. આ જિલ્ લામાાં ખેતીના પાકોમાાં ઘઉં, 

બાજરી, રાયડો, જીરૂ, કપાસ વગેરે ખુબ િ પ્રમાણમાાં થાય છે. આ જિલ્ લો ઔધોજગક 

રીતે પછાત છે. આ જિલ્ લામાાં આરસ પત્ થરની ખાણો, જસમેન્ િ બનાવિની ઉત્ પાદન 

કરતી ફેકિરીઓ, ઓઇલ જમલો, ચામડા જમલો, સબમજસવબલ પાંપ પ્રા.જલ. કપની, કેબલ 

વાયર પ્રા.જલ, કાંપની, પીવીસી પાઇપ ફેકિરી અને કાગળ જમલો આવેલી છે. આ 

ઉ૫રાાંત હાડકાની ફેકિરી પણ આવેલી છે. આ જિલ્ લામાાં હીરા ઉદ્યોગ પાલનપુર અને 

ડીસા શહેરમાાં જવકસ્ યા છે, અને મોિા ભાગના યુવાનો આ કામ વધુ કરે છે. 

જિલ્લાનીભૌગોજલકઅનેઅન્યમાહિતી 
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આ જિલ્ લામાાં સરેરાશ 430 મી.મી. વરસાદ પડે છે અને સરેરાશ 25 દદવસ 

વરસાદ વરસે છે. 

જિલ્ લાની કુલ વસજત, ‘‘વસતિ ગણિરી-2011’’ મુિબ 3120506 છે. િમેાાં 

કુલ સાક્ર વસજત 1740194 છે કુલ વસજતના 66.39% છે. િમેાાં 1069772 પુરૂષો છે. 

િનેી િકાવારી 79.45% છે. સ્ત્રી ઓની સાક્રતા વસજત 670422છે. િ ે52.58% છે. 

સ્ત્રી  સાક્ષરિા ટકાવારી ખૂબજ નીચી છે. રાિયની સ્ત્રી  સાક્રતા િકાવારી 

પણ ખુબિ નીચી છે. રાિયના 70.33% છે. િનેી તુલનામાાં બનાસકાાંઠા જિલ્ લાની 

52.58% છે. આ િ રીતે પુરૂષોની સાક્રતાની િકાવારી 87.23% છે. િનેી તુલનામાાં 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાની 79.45% છે. 

બનાસકાાંઠાએ રાજયમાાં સ્ત્રીઓની સાક્રતામાાં છેલ્ લેથી બીજા ક્રમે અને  

પુરૂષોમાાં છેલ્ લેથી ત્રીજા ક્રમે સાક્રતા ધરાવતો જિલ્ લો છે. િયારે સમગ્ર સાક્રતામાાં 

છેલ્ લેથી બીજો ક્રમ ધરાવતો જિલ્ લો છે. 
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પાલનપુર  વડગામ 

 પાતાળેશ્વર મહાદવે, દકતીસ્ તાંભ,પાલનપુર 
 બાજોઠીયા મહાદવે, બાજોઠીયા, તા. પાલનપુર 
 બાલારામ, તા.પાલનપુર 
 હાથીદરાનુાં હરગાંગેશ્વર મહાદવેનુાં માંદદર, 
તા.પાલનપુર 

 નારસુાંગાવીર, સરીપડા, તા.પાલનપુર 
 પલ્ લજવયા પાશ્વ"નાથ ભગવાન દેરાસર, 
પાલનપુર 

 નાગણેચી માતાનુાં માંદદર, પાલનપુર  

 મણીભદ્રવીર મગરવાડા, તા. વડગામ 

 ગુરૂની િગ્યા, મુમનવાસ, તા.વડગામ 

 ગોગામહારાિ સેભર, તા. વડગામ 

 રેપળીમાતાજી સીસરાણા, તા. વડગામ 

 મોકેશ્વર જશવમાંદદર, તા.વડગામ 

 હડકવાઇ માતાજી એદ્રાણા, (સીસારણા)               
તા. વડગામ 

 શીતળા માતાનુાં માંદદર,રૂપાલ, તા.વડગામ 

દાાંિા  ડીસા  

 અાંબાજી, કુાંભારીયા, કોિેશ્વર, તા.દાાંતા 
 વીર મહારાિ, પેથાપુર, તા. દાાંતા 
 પીર દરગાહ રતનપુર,તા. દાાંતા 

 પલિન માંદદર (રસાલેશ્વર મહાદેવ), ડીસા 
 રામસણ િનૈતીથવ, તા. ડીસા 
 િનૈતીથવ ભીલડયાજી, તા. ડીસા  

અમીરગઢ દાાંિીવાડા  

 િસેોર અભ્ યારણ્ ય બાલનુ્ દ્રા,  તા. અમીરગઢ 
 ચાંદ્રાવતી, ખુણીયા અાંબાજી માતાજી,               
તા. અમીરગઢ 

 મુનીજીની કુિીયા, તા.અમીરગઢ 
 જવશ્વશે્વર અન ેકેદારનાથ, ઇકબાલગઢ 

 કૃજષ યજુનવજસવિી, સરદાર કૃજષનગર, દાાંતીવાડા 
 દાાંતીવાડા બાંધ, સીપ ુબાંધ 

 જવજ્યાસર માતાનુાં માંદદર, દાાંતીવાડા 

 ઇસ્મની માતાનુાં માંદદર, મોઢરૂગઢ, તા.દાાંતીવાડા 

વાવ કાાંકરેજ 

 ધરણીધરનુાં માંદદર ઢીમા,તા. વાવ  
 રામનાથ માંદદર, કિાવ, તા. વાવ 

 કજપલશે્વર મહાદેવ, તા. વાવ 

 લખાપીર દાદાનુાં માંદદર, ખીમાણાવાસ, તા. વાવ 

 સૌરઉજાવ મથક, રાધા નેસડા, તા. વાવ  

 િનૈ તીથવસ્થાન, રૂણી, તા. કાાંકરેિ 

 સમોર માતાનુાં માંદદર, કાકર, તા. કાાંકરેિ 

 શ્રી ઓઘડનાથજી(દેવ દરબાર), તા. કાાંકરેિ 

 દહાંગળાિ માતાનુાં માંદદર, ધનકવાડા,              
તા. કાાંકરેિ 

 સૌરઉજાવ મથક, તા. કાાંકરેિ 

લાખણી ભાભર 

 ગેળા હનુમાનજી માંદદર, તા. લાખણી  ગાંગાકુાં ડ, ઉિિનવાડા, તા. ભાભર 
ધાનેરા દદયોદર 

 સુાંદરપુરી સમાજધ સ્થળ, વાલેર, તા. ધાનેરા 

 સૌરઉજાવ મથક, તા. ધાનેરા 
 અાંબાજી માંદદર, સણાદર, તા. દદયોદર 

 દદયોદરી માતાનુાં માંદદર, તા. દદયોદર 

 ઓગડનાથ માંદદર, તા. દદયોદર  
થરાદ સૂઇગામ 

 પ્રાચીન િનૈતીથવ - ડુવા, તા. થરાદ 
 સૌરઉજાવ મથક, તા. થરાદ 

 નડાબિે, તા. સૂઇગામ 

 મૂળેશ્વર મહાદેવ, પાડણા, તા. સૂઇગામ 

તજલ્ લાતજલ્ લામાાંમાાં જોવાલાયક સ્ થ જોવાલાયક સ્ થળોળો 
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(1) જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન સરકારી બી.એડ્.,  કોલેિ ગણેશપુરા, પાલનપુર 

(2) ડી. ડી. ચોકસી કોલેિ ઓફ સેકન્ ડરી એિયુકેશન, જવદ્યામાંદદર કેમ્ પસ, પાલનપુર. 

(3) બી.એડ્. કોલેિ ઓફ સેકન્ ડરી એિયુકેશન, એમ.બી.કણાવવત હાઇસ્ કૂલ, પાલનપુર. 

(સેલ્ ફ ફાઇનાન્ સ) 

(4) જશક્ણ મહાજવદ્યાલય રતનપુર, તા. પાલનપુર, જિ.બનાસકાાંઠા. (સેલ્ ફ ફાઇનાન્ સ) 

(5) ગુરૂકુળ બી.એડ્. કોલેિ, પાલનપુર. (સેલ્ ફ ફાઇનાન્ સ)  

(6) નવજીવન બી.એડ્. કોલેિ મુ.ડીસા, જિ.બનાસકાાંઠા (સેલ્ ફ ફાઇનાન્ સ) 

(7) ડૉ. આર.કે.પિેલ એન્ ડ સી.કે.પિેલ બી.એડ્. કૉલેિ, મુ. હડાદ, જિ.બનાસકાાંઠા  

 (સેલ્ ફ ફાઇનાન્ સ) 

(8) બ.કાાં.ક.પા. સાં.માં. કોલેિ ઓફ એિયુકેશન, એમ.એડ્., પાલનપુર.  

(9) સરદાર કૃજષ યુજનવજસવિી, સરદાર કૃજષવનગર, તા. દાાંતીવાડા  

(10) મદહલા પી.િી.સી. કોલેિ મુ. જચત્રાસણી C/o. સઘન ક્ેત્ર, તા. પાલનપુર. 

(11) સી.કે. મ હેતા પી.િી.સી. કોલેિ, જવદ્યામાંદદર કેમ્ પસ, પાલનપુર.  

(12) ઔદ્યોજગક તાલીમ સાંસ્ થાઓ તમામ તાલુકા મથકે 

(13) િેકનીકલ હાઇસ્ કૂલ, પાલનપુર. 

(14) સરકારી કૉલેિ, વાવ થરાદ અને અમીરગઢ (આિવસ, કોમસવ) 

(15) હોિી કલ્ ચરલ કોલેિ, થરાદ (કૃજષ યુજનવજસવિી, સાંલગ્ ન) 

(16) ખેતીવાડી ડીગ્રી કૉલેિ - અમીરગઢ  

(17) બી.એડ્. કોલેિ ઓફ સેકન્ ડરી એિયુકેશન, (અાંગ્રેજી માધ્યમ) જવદ્યામાંદદર કેમ્ પસ, 

પાલનપુર. 

તજલ્ લામાાં શૈક્ષતણક અને ટેકનીકલ તશક્ષણ આપિી િાલીમી સાંસ્ થાઓ 



  5 

(18) સ્પેશ્યલ  બી.એડ્. કોલેિ ઓફ  એિયુકેશન,મમતા માંદદર, પાલનપુર.(ખાનગી) 

(19) જ્ઞાનમાંદદર પી.િી.સી.કોલેિ ઇદગાહ રોડ, પાલનપુર.(ખાનગી) 

(20) ઉજમયા કોલેિ ઓફ એજ્યુકેશન, ગણેશપુરા, પાલનપુર.(ખાનગી) 

(21) નારાયણી બી.એડ્. કોલેિ, પાલનપુર.(ખાનગી) 

(22) આિવસ કોલેિ, લવાણા.(ખાનગી) 

(23) વી.કે.વાઘેલા સાયન્સ કોલેિ, દદયોદર.(ખાનગી) 

(24) નૂતન ભારતી સાંસ્થા મડાણા (ગઢ) 
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ક્રમક્રમ  
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ  

વવસતિસતિ  સાક્ષરિાસાક્ષરિા  સાક્ષરિાની ટકાવારીસાક્ષરિાની ટકાવારી  

સ્ત્રી સ્ત્રી   પુરુષપુરુષ  કુલકુલ  સ્ત્રી સ્ત્રી   પુરુષપુરુષ  કુલકુલ  સ્ત્રી સ્ત્રી   પુરુષપુરુષ  કુલકુલ  

1 અમીરગઢ  65254 67100 132354 19785 33785 53570 30.32 50.35 40.50 

2 ભાભર  59260 63892 123152 21689 39320 61009 36.60 61.54 49.54 

3 દાાંતા  110003 114836 224839 46201 69533 115734 42.00 60.55 51.48 

4 દાાંતીવાડા  55375 59846 115221 22798 39522 62320 41.17 66.04 54.10 

5 ડીસા  284001 304122 588123 127261 202636 329897 44.81 66.63 56.11 

6 દદયોદર  85762 92157 177919 37967 61201 99168 44.27 66.41 55.73 

7 ધાનેરા  111237 119504 230741 42348 74212 116560 38.07 62.10 50.53 

8 કાાંકરેિ 132764 142849 275613 51632 90781 142413 38.89 63.55 51.67 

9 પાલનપુર 212286 226487 438773 128433 177521 305954 60.50 78.38 69.73 

10 થરાદ 158123 169166 327289 58411 105577 163988 36.94 62.41 50.11 

11 વડગામ 118072 122254 240326 69840 95285 165125 59.15 77.94 68.74 

12 વાવ 117990 128166 246156 44057 80399 124456 37.34 62.73 50.57 

કુલકુલ  11551100112277  11661100337799  33112200550066  670422 11006699777722  11774400119944  5522..5588  7799..4455  6666..3399  

સાંદભભ: વસતિ ગણિરીસાંદભભ: વસતિ ગણિરી--  22001111  

તજલ્ લાતજલ્ લાની વસતિ અને સાક્ષરિાની વસતિ અને સાક્ષરિા  ((22001111)) 
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 વસતિ - પુરુષ –1610379 

                 સ્ત્રી  - 1510127 

                 કુલ - 3120506 

 

 

 

 

 

 

 સાક્ષરિા- પુરુષ –79.45 િકા 

                 સ્ત્રી  - 52.58 િકા  

                 કુલ - 66.39 ટકા 

 

 

 

 

 

 

 
 

સાંદભભ: વસતિ ગણિરીસાંદભભ: વસતિ ગણિરી--22001111

તજલ્ લાતજલ્ લાની વસતિ િથા સાક્ષરિાનુાં પ્રમાણ દશાભવિો સ્ િાંની વસતિ િથા સાક્ષરિાનુાં પ્રમાણ દશાભવિો સ્ િાંભાલેખભાલેખ  
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ક્રમક્રમ  સાંસ્ થાસાંસ્ થા  સાંખ્ યાસાંખ્ યા  
કમભચારી ગણની માદહિીકમભચારી ગણની માદહિી  તવતવદ્યાથીઓદ્યાથીઓ

ની સાંખ્ યાની સાંખ્ યા સ્ત્રી સ્ત્રી   પુરુષપુરુષ  કુલકુલ  

1 આાંગણવાડી 3316 3316 - 3316 160327 

2 
પ્રાથજમક શાળાઓ 
(જિલ્ લા પાંચાયત) 

2382 5099 10350 15449 433083 

3 
મા.અન ેઉચ્ચતર 
માધ્યજમક શાળાઓ 

334 463 1947 2410 111727 

4 

મા.અન ેઉચ્ચતર 
માધ્યજમક 
શાળાઓ(ખાનગી) 

256 691 1254 1945 37309 

5 અધ્ યાપન માંદદર       3 3 5 8 147 

6 બાલ અધ્ યાપન માંદદર 2 4 0 4 92 

7 બી.એડ/એમ.એડ  9 12 22 34 393 

 

સાંદભભસાંદભભ  ::  યુ ડાયસ પ્લસ એસ.એસ.એ કચેરી યુ ડાયસ પ્લસ એસ.એસ.એ કચેરી --22001199--2200  

આઇ.સી.ડી.એસ.કચેરીઆઇ.સી.ડી.એસ.કચેરી  22002200--2211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શૈક્ષતણક સાંસ્ થાશૈક્ષતણક સાંસ્ થાઓ, તશક્ષકો અને તવદ્યાથીઓની સાંખ્ યાઓ, તશક્ષકો અને તવદ્યાથીઓની સાંખ્ યા  
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આાંગણવાડી સુપરવાઇઝર/કાયભકરની માદહિી 

ક્રમ િાલુકાનુાં નામ 

આાંગણવાડી સુપરવાઇઝરની 
સાંખ્યા 

આાંગણવાડી કાયભકરની સાંખ્યા  આાંગણવાડીમાાં અભ્યાસ કરિા બાળકોની સાંખ્યા 

પુરુષ સ્ત્રી કુલ પુરુષ સ્ત્રી કુલ કુમાર કન્યા કુલ 

1 અમીરગઢ 0 7 7 0 200 200 5756 5706 11462 

2 ભાભર 0 5 5 0 131 131 2930 2762 5692 

3 દાાંતા 0 10 10 0 285 285 8884 8613 17497 

4 દાાંતીવાડા 0 5 5 0 127 127 2585 2370 4955 

5 ડીસા 0 15 15 0 448 448 10490 10526 21016 

6 દદયોદર 0 2 2 0 187 187 3248 3164 6412 

7 ધાનેરા 0 3 3 0 193 193 6507 6278 12785 

8 કાાંકરેિ 0 11 11 0 285 285 7157 6792 13949 

9 લાખણી 0 7 7 0 156 156 3738 3510 7248 

10 પાલનપુર 0 17 17 0 411 411 8919 8481 17400 

11 સુઇગામ 0 2 2 0 93 93 2134 2068 4202 

12 થરાદ 0 6 6 0 319 319 9295 8507 17802 

13 વડગામ 0 13 13 0 300 300 5389 4960 10349 

14 વાવ 0 2 2 0 181 181 4890 4668 9558 

  કુલ 0 105 105 0 3316 3316 81922 78405 160327 

 

 

*Data Source :- ICDS OFFICE BANASKANTHA-2020-21 

આઇ સી ડી એસ બનાસકાાંઠા આાંગણવાડી સુપરવાઇઝર/ કાયભકરની માદહિી  
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ક્મક્મ  િાલુકાનુાં નામિાલુકાનુાં નામ  
સરકારી સરકારી 
શાળાશાળા  

ગ્રાન્ટ ઇન એઇટગ્રાન્ટ ઇન એઇટ  
આર.એમ.આર.એમ.

એસ.એએસ.એ  

ખાનગી ખાનગી 
શાળાશાળા  

મોડેલ શાળા મોડેલ શાળા 
કેન્ર/રાજયકેન્ર/રાજય  

આદદજાતિ/સમાજ આદદજાતિ/સમાજ 
કલ્યાણકલ્યાણ  

કુલ કુલ   

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  5 5 3 5 1 9 28 

2 ભાભરભાભર  1 7 7 9 2 0 26 

3 દાાંતાદાાંતા  2 15 4 11 0 16 48 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  1 6 5 7 2 0 21 

5 ડીસાડીસા  5 23 9 37 1 1 76 

6 દદયોદરદદયોદર  4 10 6 17 1 0 38 

7 ધાનેરાધાનેરા  9 6 7 28 2 0 52 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  1 17 4 18 2 0 42 

9 લાખણીલાખણી  6 7 4 11 0 0 28 

10 પાલનપુરપાલનપુર  3 40 1 69 0 3 116 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  4 6 3 1 0 0 14 

12 થરાદથરાદ  4 13 17 24 2 1 61 

13 વવડગામડગામ  0 26 0 16 0 0 42 

14 વાવવાવ  5 11 7 3 2 0 28 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  50 192 77 256 15 30 620 

 

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરી, 2019-20 

શાળા સાંચાલનના પ્રકાર અને મા.અને ઉ.મા શાળાઓની સાંશાળા સાંચાલનના પ્રકાર અને મા.અને ઉ.મા શાળાઓની સાંખ્ યાખ્ યા  
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ક્મક્મ  
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ  

ધોરણ ધોરણ 11  થી થી 55  ધોરણ ધોરણ 66  થી થી 88  એકાંદરે કુલએકાંદરે કુલ  

કુમારકુમાર  કન્યાકન્યા  કુલકુલ  કુમારકુમાર  કન્યાકન્યા  કુલકુલ  કુમારકુમાર  કન્યાકન્યા  કુલકુલ  

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  7735 7227 14962 3299 2581 5880 11034 9808 20842 

2 ભાભરભાભર  6092 5950 12042 3203 2771 5974 9295 8721 18016 

3 દાાંતાદાાંતા  13083 13067 26150 5956 5707 11663 19039 18774 37813 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  5884 5854 11738 2950 2901 5851 8834 8755 17589 

5 ડીસાડીસા  21274 20130 41404 11788 10524 22312 33062 30654 63716 

6 દદયોદરદદયોદર  8441 8161 16602 4564 4115 8679 13005 12276 25281 

7 ધાનેરાધાનેરા  11825 11283 23108 5657 5096 10753 17482 16379 33861 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  13408 12788 26196 7437 6363 13800 20845 19151 39996 

9 લાખણીલાખણી  8765 8018 16783 4541 4116 8657 13306 12134 25440 

10 પાલનપુરપાલનપુર  12995 12759 25754 6855 6769 13624 19850 19528 39378 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  3841 3754 7595 2010 1952 3962 5851 5706 11557 

12 થરાદથરાદ  15995 15735 31730 8282 8082 16364 24277 23817 48094 

13 વડગામવડગામ  8445 8703 17148 4485 4582 9067 12930 13285 26215 

14 વાવવાવ  8342 8232 16574 4367 4344 8711 12709 12576 25285 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  146125 141661 287786 75394 69903 145297 221519 211564 433083 

  

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરી, 2019-20 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

િાલુકાદીઠ પ્રાથતમક અને ઉચ્ ચિાલુકાદીઠ પ્રાથતમક અને ઉચ્ ચ પ્રાથતમક તશક્ષણના તવદ્યાથીઓની માદહિી પ્રાથતમક તશક્ષણના તવદ્યાથીઓની માદહિી  
  



  12 

 

 

 

 

 

સાંદભભ : તજ.પ્રા.તશ.બ.કાાં., પાલનપુર, 31-08-2020

ક્રમક્રમ  
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ  

ધો.ધો.11  થી થી 55    

માંજૂર મહેકમમાંજૂર મહેકમ  

ધો.ધો.11  થી થી 55    

        કામ કરિાકામ કરિા  
ધોધો..66  થી થી 88    

માંજૂર મહેકમમાંજૂર મહેકમ  

ધો.ધો.66  થી થી 88    

        કામ કરિાકામ કરિા  

ધો.ધો.11  થી થી 88    

માંજૂર મહેકમમાંજૂર મહેકમ  

ધો.ધો.11  થી થી 88    

    કામ કરિાકામ કરિા  

1 અમીરગઢ 504 504 218 220 722 724 

2 ભાભર 441 438 221 219 662 657 

3 દાાંતા 912 909 414 415 1326 1324 

4 દાાંતીવાડા 410 404 227 231 637 635 

5 ડીસા 1381 1356 759 771 2140 2127 

6 દદયોદર 599 599 315 325 914 924 

7 ધાનેરા 690 698 373 385 1063 1083 

8 કાાંકરેિ 958 951 503 499 1461 1450 

9 લાખણી 618 618 327 323 945 941 

10 પાલનપુર 845 839 520 526 1365 1365 

11 સૂઇગામ 263 266 144 150 407 416 

12 થરાદ 1088 1082 604 614 1692 1696 

13 વડગામ 592 592 341 347 933 939 

14 વાવ 539 545 336 356 875 901 

  એકાંદરે કુલ :એકાંદરે કુલ :  99884400  99880011  55330022  55338811  15142 15182 

િાલકુાવાર તશક્ષકોની માદહિીિાલકુાવાર તશક્ષકોની માદહિી  
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ક્રમક્રમ  
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ  

ધો. ધો. 11  થી થી 55        

વધ વધ   

ધો. ધો. 11  થી થી 55        

ખાલી જગ્યાખાલી જગ્યા  

ધો. ધો. 66  થી થી 88       

વધવધ  

ધો. ધો. 66  થી થી 88       

ખાલી જગ્યાખાલી જગ્યા  

1 અમીરગઢ 5 5 2 4 

2 ભાભર 3 0 2 0 

3 દાાંતા 15 12 9 10 

4 દાાંતીવાડા 6 0 0 4 

5 ડીસા 25 0 0 12 

6 દદયોદર 5 5 1 11 

7 ધાનેરા 0 8 0 12 

8 કાાંકરેિ 16 9 7 3 

9 લાખણી 4 4 6 2 

10 પાલનપુર 6 0 0 6 

11 સૂઇગામ 2 5 0 6 

12 થરાદ 17 11 9 19 

13 વડગામ 9 9 3 9 

14 વાવ 4 10 0 20 

એકાંદરે કુલએકાંદરે કુલ 117 78 39 118 

 

સાંદભભ : તજ.પ્રા.તશ.બ.કાાં., પાલનપુર, 31-08-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િાલકુાવાર તશક્ષકોની માદહિી.િાલકુાવાર તશક્ષકોની માદહિી.3311--0088--22002200  ની તસ્ થની તસ્ થતિએતિએ  
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ડર ોપઆઉટડર ોપઆઉટ 

અ.નાં.અ.નાં.  વષભવષભ  કુમારકુમાર  કન્ યાકન્ યા  કુલકુલ  

1 2001-02 12.36 18.82 15.39 

2 2002-03 12.34 17.76 15.05 

3 2003-04 12.36 17.06 14.71 

4 2004-05 12.02 16.72 14.37 

5 2005-06 10.31 15.12 12.33 

6 2006-07 10.02 14.20 12.11 

7 2007-08 12.96 16.68 14.82 

8 2008-09 5.02 6.46 5.74 

9 2009-10 4.28 6.10 5.19 

10 2010-11 4.04 5.98 5.01 

11 2011-12 2.87 4.88 3.78 

12 2012-13 2.72 3.57 3.11 

13 2013-14 2.21 3.48 2.79 

14 2014-15 1.81 2.47 2.11 

15 2015-16 2.25 3.04 2.62 

16 2016-17 1.00 2.10 1.51 

17 2017-18 3.16 3.72 3.43 

18 2018-19 6.48 9.47 7.88 

19 2019-20 2.86 6.00 4.33 

 

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરી, 2019-20 

શૈક્ષતણક સૂતચિાથભ 
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િાલુકા દીઠ ડર ોપઆઉટિાલુકા દીઠ ડર ોપઆઉટ 

અ.નાં.અ.નાં.  િાલુકાનુાં નામિાલુકાનુાં નામ  કુમારકુમાર  કન્ યાકન્ યા  કુલકુલ  

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  10.51 9.47 10.01 

2 ભાભરભાભર  1.99 6.10 3.93 

3 દાાંતાદાાંતા  4.25 4.34 4.29 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  0.35 5.07 2.58 

5 ડીસાડીસા  3.12 5.75 4.33 

6 દદયોદરદદયોદર  1.97 4.98 3.37 

7 ધાનેરાધાનેરા  1.76 6.80 4.07 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  3.36 7.08 5.10 

9 લાખણીલાખણી  3.30 6.78 4.92 

10 પાલનપુરપાલનપુર  0.00 3.11 0.66 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  6.46 9.34 7.86 

12 થરાદથરાદ  3.97 7.39 5.59 

13 વડગામવડગામ  2.73 5.49 4.06 

14 વાવવાવ  4.98 8.06 6.48 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  2.86 6.00 4.33 

 

  સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભયુ ડાયસ દરપોટભ   એસ.એસ.એ કચેરીએસ.એસ.એ કચેરી,,  22001199--2200  

ડર ોપઆઉટ 



  16 

 

 

 

ક્રમક્રમ 
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ 

શાળાઓની શાળાઓની 
સાંખ્ યાસાંખ્ યા 

તવદ્યાથીઓની સાંખ્ યાતવદ્યાથીઓની સાંખ્ યા 
તશક્ષકતશક્ષક 

કુમારકુમાર કન્ યાકન્ યા કુલકુલ 

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  109 11034 9808 20842 743 

2 ભાભરભાભર  118 9295 8721 18016 645 

3 દાાંતાદાાંતા  216 19039 18774 37813 1351 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  99 8834 8755 17589 671 

5 ડીસાડીસા  318 33062 30654 63716 2286 

6 દદયોદર દદયોદર   164 13005 12276 25281 962 

7 ધાનેરા ધાનેરા   127 17482 16379 33861 1094 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  264 20845 19151 39996 1529 

9 લાખણીલાખણી  176 13306 12134 25440 945 

10 પાલનપુરપાલનપુર  182 19850 19528 39378 1423 

11 સૂઇગામ સૂઇગામ   67 5851 5706 11557 358 

12 થરાદથરાદ  271 24277 23817 48094 1656 

13 વડગામવડગામ  142 12930 13285 26215 981 

14 વાવવાવ  129 12709 12576 25285 805 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  2382 221519 211564 433083 15449 

 

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરી, 2019-20 

  

  

  

  

  

  

  

િાલુકાવાર િાલુકાવાર પ્રાથતમક પ્રાથતમક શાળાઓ, તવદ્યાથીઓ અને તશક્ષકોની માદહિીશાળાઓ, તવદ્યાથીઓ અને તશક્ષકોની માદહિી  
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 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ એસ.એસ.એ કચેરી, 2019-20 

 

ક્રમક્રમ 
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ 

મા.અને મા.અને 
ઉચ્ચત્તર ઉચ્ચત્તર 
માધ્યતમક  માધ્યતમક  

શાળાશાળાઓની ઓની 
સાંખ્ યાસાંખ્ યા  

મા.અને ઉચ્ચત્તર માધ્યતમક  મા.અને ઉચ્ચત્તર માધ્યતમક  શાળાના શાળાના 
તવદ્યાથીઓની સાંખ્ યાતવદ્યાથીઓની સાંખ્ યા 

મા.અને મા.અને 
ઉચ્ચત્તર ઉચ્ચત્તર 
માધ્યતમક  માધ્યતમક  

તશક્ષકતશક્ષક 

કુમારકુમાર કન્ યાકન્ યા કુલકુલ  

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  23 1901 1722 3623 130 

2 ભાભરભાભર  17 2777 1720 4497 122 

3 દાાંતાદાાંતા  37 5944 5266 11210 328 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  14 2493 1432 3925 138 

5 ડીડીસાસા  39 10451 6669 17120 585 

6 દદયોદર દદયોદર   21 4194 2600 6794 212 

7 ધાનેરા ધાનેરા   25 5052 3028 8080 292 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  24 5511 3234 8745 278 

9 લાખણીલાખણી  17 2397 1861 4258 166 

10 પાલનપુરપાલનપુર  47 12573 8945 21518 958 

11 સૂઇગામ સૂઇગામ   13 1178 859 2037 41 

12 થરાદથરાદ  37 5785 3887 9672 310 

13 વડગામવડગામ  27 4793 3925 8718 295 

14 વાવવાવ  25 3482 2523 6005 126 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  366 68531 47671 116202 3981 

િાલુકાવાર િાલુકાવાર મા.અને ઉચ્ચત્તર માધ્યતમક  મા.અને ઉચ્ચત્તર માધ્યતમક  શાળાઓ, તવદ્યાથીઓ અને શાળાઓ, તવદ્યાથીઓ અને 
તશક્ષકોની માદહિીતશક્ષકોની માદહિી  
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    કૃતષ યુતન.,દાાંિીવાડાકૃતષ યુતન.,દાાંિીવાડા  

સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ  એસ.એસ.એ કચેરી યુ ડાયસ  એસ.એસ.એ કચેરી 22001199--2200,,      * અ ન્ય* અ ન્ય  

ક્રમક્રમ  િાલુકાનુાં નામિાલુકાનુાં નામ  બી.આર.સી.બી.આર.સી.  સી.આર.સી.સી.આર.સી.  પે.પે.કેન્રકેન્ર  પ્રા.શાળાઓપ્રા.શાળાઓ  
મા. અને ઉ. મા. અને ઉ. 

મા.શાળાઓમા.શાળાઓ  

* * 
કોલેજોકોલેજો  

1 અમીરઅમીરગઢગઢ  1 10 12 109 28 2 

2 ભાભરભાભર  1 10 12 118 26 2 

3 દાાંતાદાાંતા  1 22 18 216 48 2 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  1 10 9 99 21 1 * 

5 ડીસાડીસા  1 32 26 318 76 3 

6 દદયોદરદદયોદર  1 14 15 164 38 1 

7 ધાનેરાધાનેરા  1 13 14 127 52 2 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  1 21 22 264 42 2 

9 લાખણીલાખણી  1 15 12 176 28 2 

10 પાલનપુરપાલનપુર  1 20 25 182 116 15 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  1 7 9 67 14 0 

12 થરાદથરાદ  1 26 22 271 61 3 

13 વડગામવડગામ  1 13 19 142 42 2 

14 વાવવાવ  1 15 16 129 28 2 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  14 228 231 2382 620 39 

િાલકુાવાર શૈક્ષતણક સાંસ્ થાિાલકુાવાર શૈક્ષતણક સાંસ્ થાઓઓ  
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ક્રમ તવગિ સાંખ્યા 
1 પ્રાથજમક શાળા (જિલ્ લા પાંચાયત સાંચાજલત)  2382 

2 અનુદાન લેતી (ખાનગી) પ્રાથજમક શાળાઓ   21 

3 અનુદાન ન લેતી (ખાનગી) પ્રાથજમક શાળાઓ  306 

4 અન્ ય પ્રાથજમક શાળાઓ  8 

5 નવોદય જવદ્યાલય 01 

6 કેન્ દ્રીય જવદ્યાલય 01 

7 આદદવાસી અને સમાિકલ્ યાણ જવભાગ  63 

8 માધ્ યજમક અને ઉ.માધ્ યજમક શાળા 557 

9 શાળા સાંકુલ (એસ.વી.એસ.)  9 

10 િેકનીકલ હાઇસ્ કૂલ 1 

11 આિવસ કોલેિ 21 

12 કોમસવ કોલેિ 12 

13 સાયન્ સ કોલેિ 2 

14 બી.એડ્. કોલેિ 10 

15 એમ.એડ્. કોલેિ 1 

16 લો કોલેિ 1 

17 એમ.એસ. ડબલ્ ય ુ 1 

18 પોલીિેકનીકલ કોલેિ 1 

19 ઇિનેરી કોલેિ (ડીગ્રી) 1 

20 પોલીિેકનીકલ કોલેિ (ખેતીવાડી) 1 

21 આઇ.િી.આઇ 14 

22 બી.સી.એ.કોલેિ (ડીગ્રી) 4 

23 પીજીડીસીએ   4 

24 કૃજષ યજુનવજસવિી 1 

25 પી.િી.સી.કોલેિ (અનુદાન લેતી-2 ન લેતી - 1) 3  

26 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન 1 

27 બી.આર.સી. 14 

28 સી.આર.સી.  228 

29 પગાર કેન્દ્ર  231 

30 આાંગણવાડી કેન્ દ્રો  3290 

31 જનરાં તર જશક્ણ કેન્ દ્રો 689 

32 વૈકજલ્ પક જશક્ણ કેન્ દ્રો 352 

33 શૈક્જણક કામગીરી કરતી એન.જી.ઓ. (નોધાયેલ) 4259 

 સાંદભભ : યુ ડાયસ   એસ.એસ.એ કચેરી 2019-20,  તજ.પ્રા.તશ.બ.કાાં., પાલનપુર, * અ ન્ય 

તજલ્ લાતજલ્ લાનીની  શૈક્ષતણક સાંસ્ થાશૈક્ષતણક સાંસ્ થાઓઓ  
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ગુિરાત શૈક્જણક સાંશોધન અને તાલીમ પદરષદ (જી.સી.ઇ.આર.િી.), 

ગાાંધીનગર પ્રેદરત અને ડાયિ ગાઇડ લાઇન મુિબ જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો 

ગુિરાત રાિયમાાં પ્રાથજમક જશક્ણની ગુણવત્તા સુધારણા માિે સતત પ્રયત્ નશીલ છે. 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો દ્વારા યોજાતા શૈક્જણક કાયવક્રમો અને પ્રવૃજત્તઓની 

સમગ્ર શે્રણીના આયોિન અને સાંચાલન અાંગે માગવદશવન અને સલાહ માિે કાયવક્રમ 

સલાહકાર સજમજત (P.A.C.) ની રચના કરવામાાં આવી છે. આ સજમજતની બેઠક 

વષવમાાં ઓછામાાં ઓછી બે વાર મળે છે. આ સજમજતના સભ્ યશ્રીઓનાાં માગવદશવક સૂચનો 

મેળવી જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો તેના શૈક્જણક કાયવક્રમોનુાં આયોિન અને 

અમલીકરણ કરે છે. 

પ્રથમ કાયવક્રમ સલાહકાર સજમજત જશક્ણ જવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક : 

િશભ/1093-2826/ ન, સજચવાલય, ગાાંધીનગર તારીખ 29/10/1993 થી અમલમાાં 

આવી. ત્ યારબાદ 12 મી પાંચવષીય યોિના અાંતગવત નવી કાયવક્રમ સલાહકાર સજમજતનુાં 

પુન:ગઠન કરવામાાં આવ યુાં. . 

પુન:ગઠન કાયવક્રમ સલાહકાર સજમજત જશક્ણ જવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક : 

િશભ/12-2013-891335/ ન, સજચવાલય, ગાાંધીનગર તારીખ 15/01/2014 થી 

અમલમાાં આવી. િ ેઠરાવ નીચે દશાવવ યા પ્રમાણે છે.  

 કાયભક્રમ સલાહકાર સતમતિ (પી.એ.સી.) ના હેિુઓ :  

તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવન ખાિે મળિી કાયભક્રમ 

સલાહકાર સતમતિના હેિુઓ :  

 શૈક્જણક કાયવક્રમો અને પ્રવૃજત્તઓના આયોિન અને સાંચાલન અાંગે 

માગવદશવન અને સલાહ આપવી.  

કાયભક્રમ સલાહકાર સતમતિ (કાયભક્રમ સલાહકાર સતમતિ (PP..AA..CC..))  
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 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન દ્વારા થયેલ કાયવક્રમોની સમીક્ા 

કરવી. 

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનનોના શૈક્જણક કાયવક્રમ અાંતગવત 

થયેલ કામગીરીની સમીક્ા કરી િરૂરી માગવદશવક સૂચનો આપવા.  

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનનો દ્વારા થતા ઇનોવેિીવ કાયવક્રમો 

અાંગે માગવદશવન અને સલાહ આપવી.  

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન દ્વારા યોજાતા કાયવક્રમોની 

અસરકારકતા વધારવા માગવદશવન અને સલાહ આપવી.  

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો દ્વારા થતા કાયવક્રમોની માદહતી 

િનસમુદાય સુધી પહોંચાડવી. 

 કાયભક્રમ સલાહકાર સતમતિ (પી.એ.સી.) નાાં કાયો :  

કાયભક્રમ સલાહકાર સતમતિ (પી.એ.સી.) નાાં કાયો નીચે મુજબ છે :  

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો દ્વારા યોજાતા કાયવક્રમો અને 

પ્રવૃજત્તઓ અાંગે માગવદશવન અને સલાહ આપે છે.  

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનનો દ્વારા થતા ઇનોવેિીવ કાયવક્રમો 

અાંગે માગવદશવન અને સલાહ આપે છે. 

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન દ્વારા યોજાતા કાયવક્રમો અાંગે 

અસરકારકતા વધારવા માગવદશવન અને સલાહ આપે છે. 

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો દ્વારા થતા કાયવક્રમોની માદહતી 

િનસમુદાય સુધી પહોચાડે છે. 

 કાયવક્રમ સલાહકાર સજમજત (પી.એ.સી.) જશક્ક તાલીમ કાયવ અને 

સાંશોધન િવેા જવજવધ પ્રકારના કાયવક્રમોને તપાસવા પેિા સજમજતઓ 

રચી માગવદશવન આપે છે. 
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 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો પાંચવષીય અને વાજષવક આયોિન 

માિેના કાયવક્રમો અને પ્રવૃજત્તઓ માિે રૂપરેખા તરીકે કામ આપે તેવી 

પાંચવષીય અને વાજષવક મુદતની સાંસ્ થાકીય યોિનાઓ તૈયાર કરે છે. 

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનમાાં આ કાયવની મુખ્ય િવાબદારી 

આયોિન અને વ યવસ્ થાપન શાખા (પી. એન્ ડ એમ.)ની રહેશે.  

પુન:ગઠન કાયભક્રમ સલાહકાર સતમતિનાાં કાયો નીચે મુજબ છે :  

 પ્રવૃજત્તઓ અને કાયવક્રમોમાાં જિલ્ લાનુાં દદશાસૂચન.  

 સાંસ્ થાઓનુાં સાંકલન 

 નવાચાર (નવતર પ્રયોગ)ને પ્રોત્ સાહન. 

 રાિયના કાયવક્રમો જિલ્ લાના કાયવક્રમોમાાં પ્રજતજબાંજબત કરવા. 

 જિલ્ લાની જશક્ક પ્રજશક્ણની િરૂદરયાતો અને જશક્ણની ગુણવત્તા માિે 

વ યદકતગત અને સાંશોધનોનો પૂરતો ઉપયોગ. 

 RTE એકિ - 2009, કલમ નાં 29 પ્રમાણે ગુણોત્ સવ અને જિલ્ લા 

કક્ાનાાં મોનીિરીંગનુાં અમલીકરણ. 

 ગુણોત્ સવના પદરણામોનુાં આદાન-પ્રદાન અને ગુણવત્તાની કક્ામાાં 

સુધારણા.  

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનમાાં  એક કાયવક્રમ સલાહકાર સજમજત 

છે, િ ેસાંસ્ થાને તેના કાયવક્રમો અને પ્રવૃજત્તઓની સમગ્ર શ્રેણીના આયોિન અન ે

સાંચાલન અાંગે સલાહ અને માગવદશવન આપે છે. આ સજમજતની રચના નીચ ે

પ્રમાણે કરવામાાં આવી છે. 

 કાયભક્રમ સલાહકાર સતમતિ (પી.એ.સી.) ના સભ્યો : 

(1) જિલ્ લા કલેકિરશ્રી : ચેરમેન 

(2) જિલ્ લા જવકાસ અજધકારીશ્રી : વાઇસ ચેરમેન 

(3) જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનના પ્રાચાયવ (સભ્ ય સજચવ)   
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(4) GCERTના પ્રજતજનધીશ્રી  

(5) દડસ્ િર ીકિ પ્રોિકેિ કો.ઓદડવનેિરશ્રી, (SSA અને RMSA) 

(6) સી.િી.ઈ.ના જપ્રજન્સપાલ  

(7) આઈ.એ.એસ.ઈ. ના જપ્રજન્સપાલ 

(8) પ્રાઇવેિ બી.એડ્. અને D.El.Ed, કૉલેિના આચાયવશ્રી. 

(9) જિલ્ લા જશક્ણાજધકારીશ્રી.  

(10) જિલ્ લા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી. 

(11) આદદજાજત કલ્ યાણ જવભાગ, સમાિ કલ્ યાણ જવભાગ, લઘુમજત જવભાગ 

તથા મદહલા અને બાળજવકાસના જિલ્ લાના અજધકારીઓ. 

(12) િીચર એિયુકેશન સાંસ્ થા હેઠળ કામ કરતી એક સ્ વૈચ્છીક સાંસ્થા  

(13) PSTEના બે જવદ્યાથીઓ એક િુજનયર, એક જસજનયર 

(14) એક બી.આર.સી.કો.ઓદડવનેિરશ્રી, 

(15) એક સી.આર.સી.કો.ઓદડવનેિરશ્રી, 

(16) બે પ્રાથજમક શાળાના મુખ્ય જશક્કશ્રીઓ, 

(17) જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનના બે જસનજ યર ફેકલ્ િી 

 (1) પી.એન્ ડ.એમ. શાખાના શ્રેયાન વ યાખ્ યાતા.  

  (2) આઈ.એફ.આઈ.સી. શાખાના શ્રેયાન વ યાખ્ યાતા. 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનની પાંચવષીય અને વાજષવક સાંસ્ થાકીય 

યોિનાઓ તૈયાર કરવામાાં કાયવક્રમ સલાહકાર સજમજત સાથ સહકાર આપશે અને 

જિલ્ લામાાં શૈક્જણક ગુણવત્તા સુધરે તે માિે સલાહ સૂચનો આપશે અને અમલ કરાવશે 

તથા ભવન દ્વારા યોજાતા જવજવધ કાયવક્રમોની સમીક્ા માિે કાયવક્રમ સલાહકાર 

સજમજતના સભ્યોની પેિા સજમજત પણ નીમી શકશે. કાયવક્રમ સલાહકાર સજમજતની 

બેઠક આ વષવમાાં 18/02/2021ના રોિ  યોિવામાાં આવી હતી. 
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 બનાસકાાંઠા જિલ્ લાની પ્રા.જશક્ણની ગુણવત્તા સુધારવા માિે બી.આર.સી./ 

સી.આર.સી. જનયાંત્રણ અને દેખરેખ તેમિ સાંકલન માિે જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ 

ભવન દ્વારા ડી.પી.ઈ.ઓ. શ્રી, તાલુકા પ્રાજથમક જશક્ણાજધકારીશ્રી, કેળવણી 

જનરીક્કશ્રી તેમિ પ્રાથજમક જશક્ક સાંઘના પ્રમુખની સાથે પ્રાચાયવ સદહત દર મદહનાના 

અાંતે સાંકલન મીદિાંગનુાં આયોિન કરવામાાં આવે છે. 

 

 
 

 રા િર ીય જશક્ણનીજત (1986) અન્ વયે દેશમાાં પ્રાથજમક જશક્ણના જવકાસ અને 

ગુણવત્તા સુધારણા કાયવક્રમ અન્ વયે ગુિરાત શૈક્જણક સાંશોધન અને તાલીમ પદરષદના 

જનયાંત્રણ હેઠળ ગુિરાતમાાં 33 જિલ્ લામાાં 27 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન કાયવરત 

છે. તે પૈકી બનાસકાાંઠા જિલ્ લામાાં પાલનપુર ખાતે જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન 

25 એજપ્રલ, 1991 થી કાયવરત થયુાં છે. 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન જિલ્ લામાાં પ્રાથજમક જશક્ણ અાંગે ગુિરાત 

રાજ્ ય શૈક્જણક સાંશોધન અને તાલીમ પદરષદ (જી.સી.ઈ.આર.િી.)ના માગવદશવન 

હેઠળ રાષ્ટ્ર/રાજ્ યની જશક્ણનીજતના અમલીકરણમાાં મદદરૂપ થાય છે. જશક્ણ અાંગેની 

નવી તરાહો, નીજતઓ ઘડવામાાં જિલ્ લા, રાજ્ ય અને રાષ્ટ્રને માગવદશવન અને સલાહ 

સચૂન આપવામાાં તથા અભ્ યાસક્રમ ઘડતરમાાં, સાંદભવ સાદહત્ ય જનમાવણ કરવામાાં ખૂબ િ 

મહત્ત્વનો ભાગ ભિવે છે. આ માિેની નાણાાંકીય સહાય ભારત સરકાર, ગુિરાત 

સરકાર, યુજનસેફ અને જવશ્વબેંક પૂરી પાડે છે. 

 આ સાંસ્ થા મુખ્યત્ત્વે પ્રાથજમક શાળાઓમાાં ગુણવત્તાવાળુાં જશક્ણ આપવા માિે 

તેમિ આિના શૈક્જણક પડકારોનો સામનો કરવાનુાં અને તેનો ઉકેલ કરવાનુાં કાયવ કરે 

છે. 

 આ કાયો કરવા માિે જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનમાાં સાત શૈક્જણક 

જવભાગો કાયવરત કરવામાાં આવ યા છે.  

સંકલનસંકલન  બેઠકબેઠક 

તજલ્ લાતજલ્ લા તશક્ષણ તશક્ષણ  અનેઅને  િાલીમિાલીમ  ભવનનીભવનની  માદહિીમાદહિી  
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 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનનુાં શૈક્જણક અને વહીવિીકાયવ પ્રાચાયવ   

(વગવ-1) સાંભાળે છે. તેમને તેમના કામમાાં શ્રેયાન અને કજનયાન વયાખ્યાતાઓ મદદરૂપ 

થાય છે. શ્રેયાન વ યાખ્ યાતા વગવ-2 ની સાત િગ્યાઓ છે. અને કજનયાન વ યાખ્ યાતા 

વગવ-3 ની 16 િગ્યાઓ છે.  

 શ્રેયાન અજધક્ક (વગવ-3) સમગ્ર ભવનનો વહીવિી અને દહસાબી જવભાગની 

દેખરેખ રાખે છે અને તેમને હેડ કલાકવ , જસજનયર અને િુજનયર કારકુનો કામમાાં મદદ કરે 

છે.  
 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનમાાં નીચેના સાત જવભાગ િુદા-િુદા પ્રકારનાાં 

કાયવ કરે છે. 

અ.નાં. શાખાનુાં નામ શાખાના વડા 

1 આયોિન અને વ યવસ્ થાપન (P & M) ડૉ.એમ.િ.ેનોગસ 

2 પાઠયક્રમ સામગ્રી જવકાસ અને મૂલ્ યાાંકન 
(C.M.D.E.) 

ડૉ. ડી.આર.બાહ્મણ  
(ઇન્ચાિ વ વધારાની કામગીરી) 

3 જિલ્ લા સાંસાધન એકમ (D.R.U.) શ્રી પી.એમ. બારડ  
4 સેવા અાંતગવત કાયવક્રમો, ક્ેજત્રય આાંતરદક્રયા 

અને નાવીન્ ય સાંકલન (I.F.I.C.) 
ડૉ. વી.એ. પ્રજાપજત  

5 કાયાવનુભવ (W.E.) ડૉ. ડી.આર.બાહ્મણ  
6 પૂવવ સેવા જશક્ક જશક્ણ (P.S.T.E.) શ્રી સી.કે.દેસાઇ   
7 શૈક્જણક પ્રોદ્યોજગકી (E.T.) શ્રી એસ.એસ.નાગોરી 

 (ઇન્ચાિ વ વધારાની કામગીરી) 
 જવજ્ઞાન-ગજણત એકમ શ્રીમતી એ.એમ.પાિીલ/ 

 શ્રી સી.કે.દેસાઇ   
 

 આ સાંસ્ થા પાસે પુરતા શૈક્જણક સાધનો છે. િવેાાં કે કમ્ ્  યૂિર, િેજલજવઝન, િુ 

વે ઓદડયો જવદડયો િેલીકોન્ ફરન્ સ અને ઈન્ િરનેિની સવલત છે. વી.સી.આર., 

દકઓસ્ક, વી.સી.પી., ઓ.એચ.પી., પુસ્ તકાલય, પ્રયોગશાળા તથા બીજાાં શૈક્જણક 

સાધનો પણ છે. સાંસ્ થા પોતાની વેબસાઈિ પણ ધરાવે છે. િનેો ઉપયોગ જશક્ણની 

ગુણવત્તા વધારવા માિે અને જશક્ણ સુધારણા માિે થાય છે. જિલ્ લા જશક્ણ અને 

તાલીમ ભવન અત્ યારે ગણેશપુરા, પાલનપુર મુકામે કાયવરત છે. સાંસ્ થાનુાં વહીવિી 

મકાન, હોસ્ િેલ તથા પ્રાચાયવ અને ચોકીદારનાાં કવાિસવ આવેલાાં છે. તાલીમાથીઓને 

માિે રમતગમતનુાં મોિુાં  મેદાન પણ છે. 
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 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન પાલનપુરમાાં પુસ્ તકાલયમાાં પુસ્ તકોની 
સાંખ્ યા. 
 

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન જ્ યારે અજસ્ તત્ વમાાં હતુાં અને સરકારી 

બુજનયાદી અધ્ યાપન માંદદર હતુાં તે વખતે પુસ્ તકો નીચે પ્રમાણે હતાાં. 

 

  

 

 

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન થયા પછી પુસ્ તકાલયમાાં તા. 31-3-2021 
ના રોિ કુલ પુસ્ તકોની સાંખ્ યા નીચે પ્રમાણે છે. 
 

 

      

 

     

 ગ્રાંથાલય ખૂબ િ સમૃદ્ધ છે અને કમ્ ્  યૂિરથી જોડાયેલ છે. આ તમામ પુસ્ તકોનો 

લાભ ડાયિના વ યાખ્ યાતા, જશક્કો તથા જશક્ણ સાથે સાંકળાયેલ તમામ વ યજ તઓ લે 

છે.  

કુલ પુસ્ િકો દકાંમિ રૂ. 

3502 12812 

 

કુલ પુસ્ િકો દકાંમિ રૂ. 

4788 620130.75 
 

પુસ્ િપુસ્ િકાલયકાલય 
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બનાસકાાંઠા જિલ્ લામાાં હાલ 14 તાલુકાઓ છે. તેમાાંથી બ્ લોક રીસોસવ સેન્ િર 

14 છે અને તેના ઉપર 14 બ્ લોક રીસોસવ કો. ઓડીનેિરો કામગીરી કરે છે. 

આ જિલ્ લામાાં 228 કલસ્ િર રીસોસવ સેન્ િર ઊભાાં કરવામાાં આવયાાં છે. આ 

બધાાં િ રીસોસવ સેન્ િર ઉપર કો.ઓડીનેિરની જનમણૂક કરવામાાં આવેલ છે. 

આ બ્ લોક રીસોસવ કો. ઓડીનેિર અને કલ્ સ્ િર રીસોસવ કો.ઓડીનેિર જિલ્ લા 

જશક્ણ અને તાલીમ ભવન અને જિલ્ લા પાંચાયત જશક્ણ સજમજતની પ્રા.જશક્ણની 

પદ્ધજતઓ, નવી તરાહો છેક શાળાના જશક્કો અને એસ.એમ.સી. (શાળા 

વ યવસ્ થાપન સજમજત)ના સભ્યો અને જશક્ણમાાં રસ ધરાવતી વ યદકતઓ સુધી 

પહોંચાડે છે. 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનના વયાખ્યાતાઓને જલએઝન અજધકારી 

તરીકે દરેક તાલુકાની કામગીરી સોંપવામાાં આવેલ છે. શે્રયાન અને કજનયાન 

વયાખ્યાતાઓ બી.આર. સી. અને સી.આર.સી. કક્ાએ જમદિાંગોનુાં આયોિન કરે છે,  

પ્રગજત અહેવાલ મેળવે છે અને તેમાાં ગુણવત્તા, સ્ થાયીકરણ અને અપવ યયમાાં સુધારો 

થાય તે માિેના સઘન પ્રયાસ કરે છે. 

બી. આર.સી./સી.આર.સી. ની યાદી નીચે મુિબ છે 

બીબી. . આરઆર. . સીસી. / . / સીસી. . આરઆર. . સીસી. . નીની  માદહિીમાદહિી  

1. પાલનપુર 4. ડીસા 7. દદયોદર 10. થરાદ    13. લાખણી 

2. અમીરગઢ 5. ધાનેરા 8. ભાભર 11. કાાંકરેિ    14. સૂઇગામ  

3. દાાંતા 6. દાાંતીવાડા 9. વાવ           12. વડગામ 
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પાલનપુર અમીરગઢ દાાંિા 

અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ 

1 આધ્યશદકત  1 અમીરગઢ 1 અાંબાજી-1 

2 િગાણા 2 ઇકબાલગઢ 2 અાંબાજી-ર 

3 ભુતેડી 3 કાનપુરા 3 બામણોિ 

4 બ્ાાંન્ચશાળા-1 4 જવરમપુર  4 કુાં વારસી 
5 ચડોતર 5 િથેી 5 ભચડીયા 
6 ચાંડીસર-1 6 બાલુાંદ્રા 6 જીતપુર 

7 જચત્રાસણી 7 રામપુરા(વ) 7 દલપુરા 
8 ધાણધા 8 જવરમપુર 8 દાાંતા-1 

9 ગઢ 9 સરોત્રા 9 દાાંતા-2 

10 ગોળા 10 રબારણ 10 ગોરાડ 

11 જામપુરા   11 હડાદ 
12 કે.મા.ચોકસી    12 માંડાલી 
13 કાણોદર કુલ 

 

પ્રા.શાળા-108  

સી.આર.સી.-1100  

13 મોિાસડા 
14 કુાંભાસણ 14 નારગઢ 

15 માલણ દાાંિીવાડા 15 હડાદ 

16 મલાણા અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ 16 સનાલી 
17 રતનપુર 1 દાાંતીવાડા 17 પૂાંિપુર 

18 સદરપુર 2 ભાકોદર(મ) 18 ખાંઢોર ઉંબરી 
19 સુાંઢા 3 પાથાવાડા 1199  વશી 
20 િાકરવાડા 4 ઓઢવા 2200  જવરપુર  

કુલ પ્રા.શાળા-118833  5     િગેોલ 21 સેબલપાણી 
 સી.આર.સી.-2200 6 સરદાર કૃજષનગર 22 નવાવાસ 

  7 વાઘરોળ કુલ પ્રા.શાળા-221122 

  8 ડાાંગીયા  સી.આર.સી.-2222 

   9 ભોડોત્રા    

   1100  ઝાત    

   કુલ  પ્રા.શાળા-98     

 સી.આર.સી..--1100     

બીબી. . આરઆર. . સીસી. . માાંમાાં  આવેલઆવેલ  સીસી..આરઆર..સીસી. . નીની    માદહિીમાદહિી 
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ડીસા ધાનેરા કાાંકરેજ 

અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ 

1 મુડેઠા 1 આલવાડા 1 આકોલી 
2 આસેડા 2 િડીયા 2 ઉણ 

3 બી.એસ.ગહેલોત 3 થાવર 3 કાંબોઇ 

4 કુચાવાડા 4 બાપલા 4 ખીમાણા 
5     જચ.હ.દોશી-1  5     ખીંમત 5 ખોડા 
6 બાઇવાડા 6 મોિી ડુગડોલ  6 િોિાણા 
7 દામા 7 રજવયા 7 તેરવાડા 
8 િેકરા 8 ધાનેરા 8 થરા-1 

9 િેિોડા 9 ધાખા 9 નાથપુરા 
10 ઢુવા 10 વાલેર 10 તાણા 
11 માલગઢ 11 શેરગઢ (િ) 11 જશરવાડા 
12 રાિપુર 12 લવારા 12 રાનેર 

13 રાણપુર ઉ.વાસ 13 નેનાવા 13 કસરા 
14 રાણપુર આ.વાસ કુલ પ્રા.શાળા-112277 14 ખારીયા 
15 જપ્રતીનગર   સી.આર.સી.-1133 15 બુકોલી 
16 લોરવાડા    16 વડા 
17 વરનોડા 17 જશહોરી 
18 વાસણા િુના સૂઇગામ 18 ડુાંગરાસણ  

19 જવઠોદર અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ 19 ભાવનગર 

20 રામપુરા(દામા) 1 િલેાણા 20 ઇન્ દ્રમણા 
21 િુના ડીસા 2 ધ્રેચાણા 2211  જશહોરી-2 

22 િુના નેસડા 3 બેણપ કુલ પ્રા.શાળા-226655 

23 િુની ભીલડી 4 ભરડવા   સી.આર.સી.-2211 

24 ઝાબડીયા 5 રડકા    

25 ઝેરડા 6 સુઇગામ    

26 નવી ભીલડી 7 મોરવાડા    

27 ભડથ કુલ પ્રા.શાળા-67    

28 રામસણ  સી.આર.સી.- 7  

  

   

29 શેરપુરા    

30 સમો મોિા      

  
3311  ઘાડા   

3322  ઝવેરીનગર     

કુલ 

 

પ્રા.શાળા-318  

સી.આર.સી.-32  
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લાખણી ભાભર વડગામ 

અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ 

1 આગથળા 1 અબાલા 1 વડગામ  
2 કાપરા મોિા 2 કુવાળા 2 છાપી 
3 કુડા 3 ગોસણ 3 ધોતા 
4 લાખણી 4 બલોધણ 4 કાલેડા 
5 િદડયાળી 5 ખારા 5 િલોત્રા 
6 નાની 6 ભાભર નવા-1 6 નોદોત્રા 
7 ધ્રોબા 7 નેસડા 7 પીલુચા 
8 જચત્રોડા 8 તનવાડા 8 મજાદર 

9 િસરા 9 દેવકાપડી 9 મુમનવાસ 

10 વાસણા વાતમ 10 સુથારનેસડી 10 મેમદપુર 

11 િરુવા કુલ પ્રા.શાળા-111188 11 તેનીવાડા 
12 ગેળા  સી.આર.સી.-1100 12 પાાંચડા 
13 મડાલ વાવ 13 મેતા 
14 લવાણા અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ કુલ પ્રા.શાળા-114422  

15 ચાળવા 1 િડાવ  સી.આર.સી.-1133 

કુલ પ્રા.શાળા-174 2 ઢીમા   

 સી.આર.સી.- 15 3 દૈયપ   

  4 ભાિવર   

થરાદ 
5 બાલુાંત્રી દદયોદર 

અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ 
6 બુકણા 

ભાિવેલ 
અ.નાં. સી.આર.સી.નુાં નામ 

1 ખોડા 7 1 ડુચકવાડા 
2 િતેડા 8 મોરીખા 2 ચીભડા 
3 ડોડગામ 9 વાવ-1 3 દદયોદર-1 

4 થરાદ 10 ખીમણાવાસ 4 દદયોદર-2 

5 દુધવા 11 વાસરડા 5 પાલડી 
6 નારોલી 12 સણવાલ 6 ફોરણા 
7 પીલુડા 13 સપે્રડા 7 લુદરા 
8 ભાચર 14 માડકા 8 વાતમ િુના 
9 ભોરોલ 15 ગાંભીરપુરા 9 કોતરવાડા 

10 મલુપુર કુલ 

 

પ્રા.શાળા-129  

સી.આર.સી.-15  

10 રૈયા 
11 રાણેસરી 11 ઝાડા 
12 રામપુરા   12 ભેસાણા 
13 રાહ   1133  રામપુરા 
14 વડગામડા   1144  રાાંિીલા 
15 વામી   કુલ પ્રા.શાળા-116655 

16 ઉંદરાણા     સી.આર.સી.-1144 

17 ડુવા      
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18 ભલાસરા      

19 લુવાણા      

20 વળાદર      

  2211  િમડા   

2222  જાડરા     

2233  જસધોતરા     

2244  ડેલ     

2255  માળીફામવ     

2266  મોરથલ     

કુલ  પ્રા.શાળા-227722  

સી.આર.સી.-26  
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પ્રાથજમક જશક્ણમાાં આમુલ પદરવતવન લાવવાની ભાવના સાથે રાષ્ટ્રીય જશક્ણ 

નીજત, 1986 અમલમાાં આવી. સાથે 1992-93 માાં થોડા સુધારા-વધારા થયા. 

ત્ યારબાદ NCF- 2005, NCFTE-2009 અને  R.T.E. 2009 માાં જશક્ણની ગુણવત્તા 

ઉપર ખૂબ ભાર મુકાયો. જશક્ણની યોિનાઓનો અમલ રાષ્ટ્ર કક્ાએથી આગળ વધી 

જિલ્ લા કક્ાએથી જવસ્તરે અને જશક્ણનુાં કેન્દ્રજબાંદુ જિલ્ લા કક્ા સુધીનુાં હોય તે દ્દજષ્ટ્થી 

જશક્ણ અને તાલીમ ભવનોની રચના કરવામાાં  આવી. પ્રવતવમાન જશક્ણ પ્રણાલીમાાં, 

જશક્ક પ્રજશક્ણ સેવાકાલીન અને પૂવવ સેવા તાલીમ ઉપેજક્ત ક્ેત્રો હોય એવી લાગણી 

અનુભવાતી હતી. જિલ્ લા ભવનો દ્વારા સેવાકાલીન તથા પૂવવ સેવા તાલીમની 

વ યવસ્ થાથી છેવાડાનાાં ગામોમાાં જશક્ણકાયવ કરતા જશક્કોને આવરી લેવાનો પ્રયાસ 

છે. સાથે િ શાળામાાં આવતાાં બાળકો અને શાળા બહાર રહી િતાાં 6 થી 14 વષવની 

વયનાાં બાળકોને જશક્ણની સુજવધાઓ આપવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવયુાં. આ કાયવ 

હવેથી જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનોએ ઉપાડી લીધુાં છે. 

તાલીમ ભવનો હવે માનવ સાંસાધનથી તથા ભૌજતક સાંસાધનોથી સુસિિ થઈ 

રહ્ાાં છે. જવધાકીય તથા વહીવિી પાાંખોમાાં યોગ્ય તથા લાયક વ યજ તઓની જનમણૂકો 

થઈ છે - થઈ રહી છે. જવધાકીય પાાંખોમાાં જનમાયેલ પ્રવકતાઓ, પોતાના જવષય - 

ક્ેત્રોમાાં પ્રવીણતા ધરાવે છે, તેની સાથ ેઆ વયવસાયમાાં આવયા બાદ વયાવસાજયક 

સિિતા પણ કેળવે તે િરૂરી છે. જિલ્ લા ભવનોનાાં કાયો, તેની શાખાઓ અને 

શાખાઓનાાં કાયોની જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી તે પહેલી િરૂદરયાત છે. આ સાદહત્ ય દ્વારા 

જિલ્ લા ભવનોના પ્રવકતાઓને સાંજક્પ્ત અને સરળ રીતે, જિલ્ લા ભવનોની શાખાઓ 

તથા તેના કાયવ જવશે સામાન્ ય સમિ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાાં આવયો છે. 

પ્રવકતાઓ પોતાના ક્ેત્ર / જવભાગની કામગીરી - અમલ તથા સાંચાલનની િવાબદારી 

સમિ ેઅને સામૂદહક રીત ેબધાાંની સાથ ેભવનનાાં ધ્ યેયોની પૂણવતા સુધી પહોંચે તે 

મુખ્ય હેતુ છે. 

રાષ્ ટરીરાષ્ ટરીયય  તશક્ષણતશક્ષણ  નીતિનીતિ  અન્ વઅન્ વયેયે  િાલીમિાલીમ  ભવનોભવનો  
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 પ્રસ્ િાવના : 

રા િર ીય જશક્ણ નીજત, 1986 અપનાવી ત્ યાાં સુધી રા િર ીય શૈક્જણક સાંશોધન 

અને તાલીમ પદરષદ (NCERT), રા િર ીય જશક્ણ આયોિન અને વહીવિી યુજનવજસવિી 

(NUEPA), નેશનલ કાઉજન્ સલ ઓફ િીચર એિયુકેશન (NCTE) અને રાજ્ ય 

શૈક્જણક સાંશોધન અને તાલીમ પદરષદ (SCERT) િવેી સાંસ્ થાઓ દ્વારા માત્ર 

રા િર ીય અને રાજ્ ય કક્ાએ િ શૈક્જણક, સાંશોધન, તાલીમ, આયોિન વહીવિ વગેરેનુાં 

માગવદશવન અપાતુાં હતુાં. રાજ્ ય કક્ાથી નીચે પ્રારાં જભક જશક્ણ કેળવણીની સાંસ્ થાઓ 

હતી પણ તેની પ્રવૃજત્તઓ પૂવવ સેવા જશક્ક કેળવણી પૂરતી મયાવદદત હતી. એ િ રીતે 

પ્રૌઢ જશક્ણ ક્ેત્રમાાં, કેજન્ દ્રય પ્રૌઢ જશક્ણ જનયામકની કચેરી દ્વારા રા િર ીય કક્ાએ અને 

રાજ્ ય સાંશોધન કેન્દ્ર (SRCS) દ્વારા રાજ્ ય  ક્ાએ આ સહાય પૂરી પડાતી હતી. 

 તજલ્ લા કક્ષા સુધીની ત્રીજા સ્ િરની રચના :  

રા િર ીય જશક્ણ નીજત (NPE) અને RTEના અમલથી પ્રારાં જભક અને પ્રૌઢ 

જશક્ણનાાં કાયો એિલાાં જવસ્તૃત  થઈ ગયાાં હતાાં કે માત્ર રા િર ીય અને રાજ્ ય કક્ાની 

એિન્ સીઓ એમને સહાય કરવા માિે પૂરતી ન હતી. જશક્ણના - સાવવજત્રકરણ સાથે 

જવધાથીઓનુાં સ્ થાયીકરણ અને ગુણવત્તાયુ ત જશક્ણ પણ િરૂરી બન્ યુાં. જશક્ણમાાં 

આવતા નીત નવીન પ્રવાહો, પદ્ધજતઓ, પ્રજવજધઓ તથા શૈક્જણક સાદહત્ ય-સાધન 

સામગ્રીથી જશક્કો સિિ થાય તે પણ િરૂરી હતુાં. આવી સિિતા પ્રાપ્ત થાય તે માિે 

સેવારત જશક્કોને તાલીમ આપવાનુાં પણ િરૂરી બન્ યુાં. અત્ યાર સુધી જશક્ણ 

સુધારણાની વાત થાય ત્ યારે શાલેય જશક્ણ ઉપર વધુ ભાર મૂકવામાાં આવતાાં પણ 

શાળા બહાર િ ે જવધાથીઓ રહી જાય છે તેનો જવચાર પણ એિલો િ િરૂરી હતો. 

જશક્ણમાાં સાવવજત્રકરણ તથા સ્ થાયીકરણ આવે તથા ગુણવત્તાવાળુાં જશક્ણ સુલભ બન ે

એવાાં આ મહાન ભગીરથ કાયો જશક્ણતાંત્ર, જશક્કો અને થોડી ખાનગી એિન્ સીઓથી 

િ પૂરુાં  થઈ શકે નહીં. તેના માિે સમાિના િુદા-િુદા વગો, જબન સરકારી સાંગઠનો, 

તજતજલ્ લાલ્ લા  તશક્ષણતશક્ષણ  અનેઅને  િાલીમિાલીમ  ભવનનોભવનનો  ઉદ્દભવઉદ્દભવ  
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ગામ લોકો, પાંચાયતો વગેરે સૌનો સહકાર લેવો િ પડે. આ ઉલ્ લેજખત કાયો માિે રાષ્ટ્ર 

કક્ા અને રાજ્ ય કક્ા સુધી કાયવ અમલીકરણ અને જવસ્ તરણ પૂરતુાં ન હતુાં. તેને હિુ 

આગળ રાજ્ યથી જિલ્ લા કક્ાએ જવસ્ તરણની િરૂર િણાઈ અને ઉદ્દભવ થયો ‘જિલ્ લા 

જશક્ણ અને તાલીમ ભવનો’ નો આ રીતે ત્રીિુ ાં સ્ તર ઉમેરાયુાં, િ ેઆખા જિલ્ લામાાં 

જશક્ણના નવ સાંસ્ કરણનુાં કાયવ કરી શકે. 

 

 

 

 આ પહેલાાં જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવનના ઉદ્દભવ પાછળનુાં દ્દજ િજબાંદુ શુાં 

હતુાં તે જોયુાં તેમાાં એક બાબત સ્ પ િ તરી આવે છે કે તાલીમ ભવનો એ પ્રારાં જભક 

જશક્ણની વ યવસ્ થામાાં તથા અમલમાાં, કેન્દ્ર સ્ થાને રહી મહત્ત્વની ભૂજમકા અદા કરવાની 

છે. 

 તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવનોના હેિુ અને ધ્ યેયો :  

 “પ્રારાં જભક અને પ્રૌઢ જશક્ણના ક્ેત્રમાાં હાથ ધરાતી જવજવધ વયૂહરચના અને 
કાયવક્રમોની સફળતા માિે પાયાના સ્તરે શૈક્જણક અને સાધનરૂપ સહાય પૂરી 
પાડવી.”  

ઉપયુવત બાબતોનુાં પૃથક્કરણ કરીએ તો નીચેની બાબતો સ્પષ્ટ્ થાય છે. 
ભવનોનુાં વયાપ પ્રારાં જભક અને પ્રૌઢ જશક્ણના કે્ત્રને સાંપૂણવ રીતે લેવાનુાં છે. 

પ્રારાં જભક જશક્ણમાાં સાવવજત્રકરણ, સ્ થાયીકરણ અને ગુણવત્તા ધરાવતા જશક્ણ ઉપર 

ભાર મૂકવામાાં આવેલ છે. તેની સાથે શાલેય અને અશાલેય બાંને પ્રકારનાાં બાળકોના 

જશક્ણ અાંગે જવચારવાનુાં છે. પ્રૌઢો તથા જશક્ણ અાંગે જવચારીએ ત્ યારે જવજશ િ 

સમૂહોનાાં બાળકો, ખાસ લક્ષયાાંક િૂથનાાં બાળકો-પ્રૌઢના જશક્ણ અાંગે જવચારવાનુાં રહે. 

પ્રૌઢ જશક્ણને આમાાં આવરી લેવાથી જનરક્રતાનુાં જનવારણ થાય. 15 થી 35 

વયિૂથમાાં આવતી વ યજ તઓને રા િર ીય સાક્રતા અજભયાન (NLM) માાં આવરી 

લેવાના છે. આ કાયવમાાં તાલીમી ભવનોએ મહત્ત્વપૂણવ કામગીરી કરવાની છે. 

તજતજલ્ લાલ્ લા  તશક્ષણતશક્ષણ  અનેઅને  િાલીમિાલીમ  ભવનોનાભવનોના  હેહેિુ અને િુ અને ધ્ યેધ્ યેયોયો  
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જવજવધ વયૂહરચના િ ેકેન્દ્ર દ્વારા અથવા રાજ્ ય દ્વારા હાથ ધરાય તેનો અમલ 

જિલ્ લા કક્ાએ ભવનોએ કરવાનો છે. વયૂહરચનાની યોિના, કાયાવન્વય તથા 

મૂલ્ યાાંકનનુાં આયોિન કરી કાયવ પૂણવ ન થાય ત્યાાં સુધી ધ્ યાન આપવાનુાં છે.  

પાયાના સ્તરે એિલે (Grass root level) સધુી - અાંતદરયાળ જવસ્તારની 

શાળાઓ - બાળકો, જશક્કો, જશક્ણ કેન્ દ્રો સાથ ે સાંપકવમાાં રહી શૈક્જણક અને 

સાધનરૂપ સહાય પુરી પાડવાની છે. 

આમ, પ્રારાં જભક અને પ્રૌઢ જશક્ણની વ યવસ્ થામાાં પાયાથી માાંડી જિલ્ લા 

સુધીની દરેક કાયવવાહી કરવાની છે. આ કાયવમાાં  યાાંક સહાય કેન્દ્રની રીત,ે આ ધ્ યેયો 

પૂણવ કરવા  યાાં કાયો હાથ ધરવાનાાં છે તે જોઈએ. 

 તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવનોનાાં કાયો :  

ઉપર િણાવેલ ધ્ યેયો જોતાાં િણાય છે કે તેનો વયાપ જવશાળ છે િથેી તેના કાયો 

પણ જવસ્તૃત  થવાનાાઃ- 

1. નીચે જણાવેલ લક્ષયાાંદકિ જૂથોને િાલીમ અન ેસાંસ્ કરણનુાં કાયભ :  

 પ્રારાં જભક શાળાના જશક્કો (પૂવવ સેવા અને સેવા અાંતગવત) એમ બાંને પ્રકારના 

જશક્કોને તાલીમ આપવી તથા સાંસ્ કરણ કાયવ કરવુાં. 

 મુખ્ય જશક્ક, શાળા સાંકુલોના વડાઓ અને જશક્ણના જવભાગ ઘિક કક્ા 

સુધીના અજધકારીઓ. 

 અશાલેય અને પ્રૌઢ જશક્ણના પ્રજશક્કો અને અવેક્કો. 

 જિલ્ લા જશક્ણ બોડવ  અને ગ્રામ જશક્ણ સજમજતઓના સભ્યો, શૈક્જણક પ્રવૃજત્ત 

તરીકે કામ કરવા ઇચ્છતા સમુદાયના નેતાઓ, યુવાનો તથા અન્ ય 

સ્ વયાંસેવકો. 

 ભવન જસવાયનાાં અન્ ય કેન્ દ્રો ખાતે વ યજ તઓને તાલીમ આપી શકે તેવી 

વ યજ તઓ-તિજ્ઞોને તાલીમ અને સાંસ્ કરણ કાયવમાાં આવરી લેવાના છે. 
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2. તજલ્ લામાાં પ્રારાં તભક પ્રૌઢ  તશક્ષણ : 

 ક્ેત્ર સાથે આદાન-પ્રદાન તથા સેવાઓની જવસ્ તરણ પ્રવૃજત્તઓ હાથ ધરવી. 

 જશક્કો અને પ્રજશક્કો માિે સાધનો અને શીખવવાનાાં કેન્ દ્રોની સેવાઓની 

જોગવાઈ કરવી. 

 સ્ થાજનક રીતે મળી શકે તે સામગ્રી, શૈક્જણક સાધનો, મૂલ્ યાાંકન સાધનો 

વગેરેનો જવકાસ. 

 પ્રારાં જભક શાળાઓ અને અશાલેય-પ્રૌઢ જશક્ણના કાયવક્રમો માિે મૂલ્ યાાંકન 

કેન્ દ્રો તરીકે સેવાઓ આપવી તથા શૈક્જણક અને સાધજનક સેવાઓ પૂરી 

પાડવી. 

3. અન્ય કાયો :  

 ક્ેજત્રય શૈક્જણક સવેક્ણ કરી િરૂદરયાતોનો પદરચય મેળવવો. 

 માઈક્રો યોિના જનમાવણ (Micro Planning)  

 જનરીક્ણમાાં નવીનતાઓ શોધવી તથા ક્ેત્રોમાાં જવસ્તારવી. 

 તાલીમ ભવન પજત્રકા, બુલેદિન, સામજયકો છપાવવાાં, તેના લેખો દ્વારા જશક્ણ 

ક્ેત્રોને માદહતી આપવી અને આખા કાયવનુાં સાંકલન કરવુાં. 

 રાજ્ ય શૈક્જણક સાંશોધન અને તાલીમ પદરષદને સામગ્રી જવકાસ, પરીક્ણ 

અને મોનીિરીંગમાાં મદદ કરવી. 

 તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવની શાખાઓ : 

 જિલ્ લા ભવનોનુાં કાયવ વધ ુ ફળદાયી તથા ઉત્તરદાજયત્ વ પૂણવ બન ે તે હેતુથી 

જવજવધ શાખાઓ રચવામાાં આવી છે. આ શાખાઓ વયાવહાદરક અનુકૂળતા માિે છે. 

સમગ્ર રીત ે બધા કમવચારીઓએ સદહયારા પ્રયાસથી ભવનનાાં ધ્ યેયો પૂણવ કરવા 

ભાગીદાર થવુાં પડશ.ે 
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 શાખાઓનાાં નામ :  

1. Planning & Management (P&M) Branch. 

 આયોિન અને વ યવસ્ થાપન શાખા. 
2. Education Technology (ET) Branch. 

 શૈક્જણક પ્રોધૌજગકી શાખા.  
3. Work Experience (WE) Branch. 

 કાયાવનુભવ શાખા. 
4. Curriculum Material Development and Evaluation (CMDE) 

Branch. 

 પાધ્યક્રમ સામગ્રી જવકાસ અને મૂલ્ યાાંકન શાખા. 
5. District Resource Unit (DRU) for (AE/NFE) Adult/Non 

formal Education. 

 પ્રૌઢ જશક્ણ / અશાલેય જશક્ણ માિે જિલ્ લા સાંસાધન એકમ. 
6. In-Service Programmes, Field interaction and Innovation Co-

ordination (IFIC) Branch. 

 સેવા અાંતગવત કાયવક્રમો, ક્ેજત્રય આાંતરદક્રયા અને નાવીન્ ય સાંકલન શાખા. 
7. Pre-Service Teacher Education (PSTE) Branch 

પૂવવ સેવા જશક્ક જશક્ણ શાખા.  
 Maths & Science Unit 

  ગજણત અને જવજ્ઞાન એકમ. 

 તજલ્ લા ભવનોના તવભાગો - દ્દતષ્ ટતબાંદુ રચના અને આાંિર 

સાંબાંધ :  

 ભવનમાાં ઉપરો ત સાત જવભાગો કાયવરત છે. આ જવભાગો પાછળ જનજિત 

દ્દજ િજબાંદુ સમાયેલુાં છે. જિલ્ લા ભવનોનુાં કાયવ પ્રાથજમક શાળાના જવષયો પૂરતુાં મયાવદદત 

નથી. તેની સાથે અન્ ય કેિલીક બાબતો જોડાયેલી છે. ભવનોના સાતે જવભાગનુાં સાંગઠન 

તથા આાંતર-સાંબાંધ જોઈએ. 

 જશક્ણની ગુણવત્તા સુધારવા નીચે િણાવેલ સુધારણા ક્ેત્રોનો અભ્ યાસ કરવો 
પડશે.  યાાં કેવા પ્રકારની ઊણપો છે તેનુાં સાંશોધન કરવુાં પડશે. ઊણપો જાણ્ યા બાદ 
સુધારણા માિે આયોિન અને વ યવસ્ થાપન અાંગે જવચારવુાં પડશે તેની સાથ ે તેને 
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અનુરૂપ અભ્ યાસક્રમ શૈક્જણક સામગ્રી-સાદહત્ ય કેવા પ્રકારની જોઈશે અને કોના માિે 
કેવા પ્રકારની તાલીમની િરૂર રહેશે, તેનુાં આયોિન કરવુાં પડશે. ત્ યારબાદ સુધારણા 
ક્ેત્રોમાાં મદદરૂપ થઈ શકે તેવી વ યજ તઓ શોધી કાયવ અમલમાાં મૂકી સફળતાનુાં 
મૂલ્ યાાંકન, તારણ-જનદાન-ઉપચારનુાં કાયવ હાથ ધરવુાં પડશે.  
 ભવનોના સાતે જવભાગો સમાન મહત્ત્વના છે. દરેક જવભાગનુાં પોતાનુાં આગવુાં 

સ્ થાન છે, છતાાં પાછળનુાં દ્દજ િજબાંદુ સારી રીતે સમિવા નીચેના ક્રમમાાં માદહતી આપેલ 

છે. 

P&M : આયોજન અને વ્ યવસ્ થાપન :  ક્ેત્ર આાંતરદક્રયા દ્વારા સામાન્ ય 

જાણકારી મેળવી કે  યાાં, કેવા પ્રકારની ઊણપો છે અને સારુાં  છે, 

ત્ યાર બાદનુાં કાયવ પી.એન્ડ એમ.નુાં આવે છે. સાંશોધન એકશન 

દરસચવ, આાંકડાકીય માદહતી એકઠી કરવી, નકશાાંદકત (મેજપાંગ) કરવુાં, 

માઈક્રો્ લાનીંગ કરવુાં, સાવવજત્રક પ્રવેશ માિેનુાં આયોિન તથા 

વ યવસ્ થાપન કરવુાં. કેવા પ્રકારનાાં સાદહત્ ય સાધનો જોઈશ ે તે નકકી 

કરવુાં. આમ, આ શાખાનુાં કાયવ કામ ઊપાડવા માિે તૈયારીનુાં છે. િિેલુાં 

સારુાં  આયોિન હશે એિલુાં સારુાં  કાયવ થશે. આ કાયવ ભવનના 

અન્ ય જવભાગો સાથે મળીને કરવાનુાં છે. પણ આગેવાની પી.એન્ ડ 

એમ. શાખાએ લેવાની રહેશે. 
IFIC : સેવા અાંતગવત કાયવક્રમો, ક્ેજત્રય આાંતરદક્રયા અને નાવીન્ ય સાંકલન         

- આમાાં એક-એક અક્ર જવજશ િ કાયવ ક્ેત્ર ધરાવે છે.  
I : ઈન સજવવસ પ્રોગ્રામ (સેવા અાંતગવત કાયવક્રમો) 

F : ફીલ્ ડ ઈન્િરેકશન (ક્ેજત્રય આાંતરદક્રયા) 

I : ઈનોવેશન (નાવીન્ય અથવા નવીનીકરણ) 

C : કૉ ઓડીનેશન (સાંકલન) 

F ફીલ્ ડ (ક્ેત્ર) શુાં છે તથા તેમાાં કરવાની કામગીરી : - જિલ્ લામાાં  

 ધોરણ 1 થી 5 ની શાળાઓ 

 ધોરણ 6 થી 8 ની શાળાઓ 
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 NFE સેન્ િરો (અવૈજધક જશક્ણ કેન્ દ્રો ) 

 પ્રૌઢ જશક્ણ કેન્ દ્રો 

 બાલવાડી આાંગણવાડી  

 બાળકોનુાં ઘર, સમુદાય, સી.આર.સી., બી.આર.સી. વગેરે  

- આ ક્ેત્રોમાાં ગુણવત્તા સુધારણામાાં કઈ મુશ્ કેલીઓ છે, સમસ્ યાઓ કઈ છે તે 
જાણવાનો પ્રયત્ ન કરવાનો છે. ઉપર િણાવેલ ક્ેત્રોની મુલાકાતો લેવી પડશે. 
જિલ્ લાનાાં બધાાં ક્ેત્રોની મુલાકાતો લેવાની િરૂર નથી, પણ સેમ્ પલ લેવુાં પડશ.ે 

- સેમ્ પલ સવે હાથ ધરવુાં પડશે. તેના ઉપરથી તારણ ઉપર આવવુાં પડશ.ે ક્ેત્ર 
પસાંદગી અને ક્ેત્ર આાંતરદક્રયાનુાં કાયવ ભવનની બધી શાખાઓ દ્વારા થશ.ે ફ ત 
બે વ યજ તઓ દ્વારા આ કાયવ શકય નથી. ક્ેત્ર આાંતરદક્રયા દ્વારા ક્ત્રમાાં િઈ 
ઉણપો શોધવાની છે તથા કરવાનાાં કાયો જાણવાનાાં છે. 

I : નાવીન્ ય (ઈનોવેશન) ઊણપોની સાથ ે નવીનીકરણ - નવાચાર 
એિલે કે સારુાં  શોધવુાં અને નવીન શુાં થઈ શકે તે જવચારવુાં. 

F : દફલ્ ડ ઈન્િરકેશન ક્ેજત્રય આાંતરદક્રયાનાાં સારાાં-નરસાાં પાસાાં 
તપાસવાાં. 

I : સેવા અાંતગવત કાયો (ઈન સજવવસ પ્રોગ્રામ) આ ક્ેત્રમાાં આાંતરદક્રયાને 
ધ્ યાનમાાં લઈ સેવાકાલીન જશક્કોના કાયવક્રમ ગોઠવવા. 

C : સાંકલન (કો ઓડીનેશન) I,F,I,ના કાયોનુાં સાંકલન (કોઓડીનેશન) 
કરવુાં. આ સાંકલન એિલે પૂવવતૈયારી રૂપે િ નદહ પણ ક્ેત્રમાાં  
ઊણપો, સારાાં પાસાાં શોધવાથી માાંડી આયોિન - વ યવસ્ થા 
(P&M) પાઠયક્રમ સામગ્રી જવકાસ (CMDE), કાયાવનુભાવ (WE), 
શૈક્જણક પ્રોઘોજગકી (ET) બધાનુાં સાંકલન કરી મૂલ્ યાાંકન સુધી 
પહોંચવાનુાં છે તેમિ બધાાં ક્ેત્રોને સ્ પશવતા સેવાકાલીન કાયવક્રમો 
ગોઠવવાનુાં, અમલ કરવાનુાં છે. 

CMDE : પાઠયક્રમ સામગ્રી જવકાસ અને મૂલ્ યાાંકન : જિલ્ લા ભવનોનો 
અગત્ યનો જવભાગ છે. P&M શાખા દ્વારા આયોિન અને 
વ યવસ્ થાપનનુાં કાયવ થયા બાદ આગળનુાં કાયવ સી.એમ.ડી.ઈ. શાખા 
પાસે આવે છે. જશક્ણની ગુણવત્તા સુધારવા આઈ.એફ.આઈ.સી. 

  બહુ શે્રણી તથા લઘુમજત 

શાળાઓ સાથ ે  
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દ્વારા ક્ેજત્રય કાયવ થયુાં. પી.એન્ ડ એમ. દ્વારા તેના અનુસાંધાને કાયવ 
આયોિન થયુાં હવે આ શાખાએ આગળ બધી કાયવવાહી સાંભાળી 
લેવાની છે. શીખવવાની પ્રવૃજત્તઓ સમજાવવાની છે તથા બાળકો 
પ્રવૃજત્ત કરે તે માિે કાયાવનુભવ (WE)  તથા શૈક્જણક પ્રોધોજગક 
(ET) ની મદદ લેવાની છે. આમ, જોવા િઈએ તો (WE,ET) અને 
પાઠયક્રમ સામગ્રી (CMDE) ના પૂરક જવભાગો છે પણ 
સી.એમ.ડી.ઈ. સાથે રાખવાથી તેમના ઉપર પૂરતુાં ધ્ યાન નદહ 
અપાય એમ લાગવાથી સ્ વતાંત્ર રાખ્યા છે. 

આ પહેલાાં જોયુાં તેમ ભવનોના બધા જવભાગો અલાયદા હોવા 
છતાાં બધાનુાં ધ્ યેય એક છે. બધા જવભાગ એકબીજાને મદદરૂપ તથા 
પૂરક છે િ ેનીચેના ચક્ર દ્વારા જોઈ શકાય.  
 

 

CMDE+WE+ET ત્રણેય શાખાઓ મળી શાળા સુધારાનુાં કાયવ 
કરશ.ે  
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 PSTE :  પૂવભ સેવા તશક્ષક િાલીમ : 

આ શાખા ભવનની પ્રયોગશાળા છે. ભજવ યના જશક્કો તૈયાર કરવા આ શાખા 

કાયવ કરે છે. આની સાંખ્ યા સેવાકાલીન જશક્કો કરતાાં ખૂબ ઓછી હોય છે, પણ ભવનના 

કાયવનુાં પ્રજતજબાંબ આમાાં જોવા મળે છે. કારણ કે આ જવભાગ ભવન સાથે સીધો 

સાંકળાયેલો છે. 

 DRU :  તજલ્ લા સાંસાધન એકમ - પ્રૌઢ િથા અશાલેય 

તશક્ષણ : 

ભવનનો આ જવભાગ અન્ ય જવભાગો કરતાાં િુદો પડે છે. અલબત્ત આનુાં મહત્ત્વ 

ખૂબ છે. શાલેય જશક્ણમાાં નદહ આવરી લેવાયા હોય તેવા બાળકોનુાં તથા પ્રૌઢ 

જનરક્રોનુાં પ્રમાણ પણ ઓછુાં નથી. તેમને જશક્ણની મુખ્ય ધારામાાં લાવવા આ જવભાગ 

આયોિન કરે છે, યોિનાઓ અમલમાાં મૂકે છે તથા મૂલ્ યાાંકન કરી તારણો ઉપર આવે 

છે. સી.એમ.ડી.ઈ., ડબલ્ યુ.ઈ., ઈ.િી., ક્ેજત્રય કાયવ તથા પી.એસ.િી.ઈ. સાથે આ 

શાખા થોડી ઘણી રીતે સાંકળાયેલ છે. 

ભવનની બધી શાખાઓનો િૂાં કમાાં આાંતર સાંબાંધનો ખ્ યાલ મેળવ યો. આ 

શાખાઓની રચના પાછળનુાં દ્દજ િજબાંદુ પ્રાથજમક જશક્ણ ગુણવત્તા સુધારણા અને 

અવજૈદ્યક જશક્ણ દ્વારા તમામને સાક્ર કરવાનુાં છે. 

 WE : કાયાભનુભવ : 

રા િર ીય જશક્ણ નીજતમાાં સ્ વીકારાયુાં છે કે શીખવાની દક્રયામાાં (જશક્ણ પ્રાપ્ત 

કરવામાાં) કામ દ્વારા આજથવક ઉપાિ વન થવુાં એ આદશવ છે. કાયાવનુભવમાાં વસ્ તુઓનુાં 

ઉત્ પાદન દ્વારા ઉપાિ વન શારીદરક કામ અને શીખવાની પ્રદક્રયા ત્રણેયનો સાંગમ થાય છે. 

જવધાથી સમાિમાાં રહે છે, નાનપણથી સમાજોપયોગી ઉત્ પાદક કાયવમાાં પ્રવૃત્ત થાય તે 

િરૂરી છે. સમૂહમાાં કાયવ કરી શીખવાનુાં વધુ રસપ્રદ તથા આનાંદદાયી બને છે. વસ્ તુઓનુાં 

જનમાવણ કરતાાં કલાત્ મક અજભરૂજચ તથા કૌશલ્ ય ખીલે છે. બાળકોના બહુમુખી જવકાસમાાં 

માનજસક દક્રયાઓની સાથે શારીદરક કામ, કલાત્ મક અજભરૂજચ તેમિ હસ્ ત કૌશલ્ ય 

પણ િરૂરી છે. કામ કરતાાં કરતાાં શીખે તો માનજસક થાક પણ લાગશે નદહ. 

 



  42 

 

 ET :  શૈક્ષતણક પ્રૌધોતગકી : 

બાળકોને શીખવવાની પ્રદક્રયામાાં ખ ૂબ મદદરુપ બને છે. બાળકોની પ્રવૃજત્તન ે

જવકસાવે છે. શૈક્જણક સાધનોની મદદથી આપેલ જશક્ણ વધુ ઈજન્ દ્રયિન્ ય હોવાથી 

બાળકોમાાં ધારણશજ ત વધે છે અને જશક્ણ રસમય બને છે. આ જવભાગનુાં મુખ્ય કાયવ 

સી.એમ.ડી.ઈ. જવભાગને મદદરૂપ થવાનુાં છે. 

ભવનની બધી શાખાઓનો િૂાં કમાાં આાંતર સાંબાંધનો ખ્ યાલ મેળવ યો. આ 

શાખાઓની રચના પાછળનુાં દ્દજ િજબાંદુ પ્રાથજમક જશક્ણ ગુણવત્તા સુધારણા અને 

અવજૈદ્યક જશક્ણ દ્વારા તમામને સાક્ર કરવાનુાં છે.  
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ક્રમ જગ્યાનુાં નામ     વગભ પગાર ધોરણ     માંજુર થયેલ જગ્યા-14-7-2005 
માંજુર થયેલ જગ્યા  ભરાયેલ જગ્યા  ખાલી જગ્યા  

કાયમી હાં ગામી કુલ કાયમી હાં ગામી કુલ કાયમી હાં ગામી કુલ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 પ્રાચાયવ  1 67700-208700 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

2 જસજનયર લેકચરર 2 44900-142400 7 1 6 7 0 5 5 1 1 2 

3 લેકચરર 3 39900-126600 16 8 8 16 0 6 6 8 2 10 

4 િેકનેશીયન 3 29200-92300 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

5 લાયબ્ેરીયન  3 25500-81100 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

6 જસનીયર કલાકવ  (આાંકડા) 3 25500-81100 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

7 કોમ્્યૂિર ઓપરેિર (િાઇપીસ્િ) 3 19900-63200 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

8 
ઓદફસ સુપ્રીિેન્ડેન્િ ઓડીિર 
ગ્રુપ-1 

3 39900-126600 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

9 એકાઉન્િ કલાકવ  (મુખ્ય કલાકવ )  3 35400-112400 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

10 મુખ્ય કારકુન 3 35400-112400 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

11 જસનીયર કલાકવ   3 25500-81100 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 

12 િુનીયર કલાકવ  3 19900-63200 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

13 રેકિર 3 19900-63200 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

14 પિાવાળા 4 15000-47600 3 3 0 3 2 0 2 1 0 1 

15 ચોકીદાર 4 15000-47600 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

કુલકુલ  4400  1155  2255  4400  44  1144  1188  1111  1111  2222  

   

   

તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવનનાાં મહેકમની તવગિ  (31/03/2021 ની તસ્ થતિએ) 
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ટેલીફોન નાંબર : 02742-252397, ફેક્ સ : 02742-266134 

Email : dietbk_8@yahoo.com, Website : www.dietbk.org 
 

પી. એન્ ડ એમ. P & M ઇ.ટી. ET ડબ્ લ્ યુ ઇ. WE આઇ.એફ.આઇ.સી. IFIC પી.એસ.ટી.ઇ. PSTE ડી.આર.યુ. DRU સી.એમ.ડી.ઇ. CMDE 

ડૉ. એમ. િ.ે નોગસ, 

શ્રેયાન વ યાખ્ યાતા 
ડૉ. િ.ેએ.દેસાઇ  
ઇ.ચા. વ યાખ્ યાતા  
(હાલમાાં પી.એન્ડ 
એમ.શાખાનો વધારાનો 
કામગીરીનો  સ્વતાંત્ર 
હવાલો) 

શ્રી એસ.એસ.નાગોરી 
વધારાનો હવાલો 
ઇ.ચા. વ યાખ્ યાતા 
 

ડૉ.ડી.આર.બાહ્મણ, 

શ્રેયાનવ યાખ્ યાતા 
ડૉ. યુ.પી.બલોચ 

કજનયાન વ યાખ્ યાતા 
 

ડૉ. વી.એ.પ્રજાપજત,  

 શ્રેયાન વ યાખ્ યાતા 
શ્રી એમ.બી.થુાંબડીયા, 
    વ યાખ્ યાતા 
ડૉ. િ.ેએ.દેસાઇ  
    વ યાખ્ યાતા 

શ્રી સી.કે.દેસાઇ 

શ્રેયાન વ યાખ્ યાતા 
શ્રી બી.એલ.રબારી     
ડૉ. િ.ે બી. જોષી  
શ્રીમતી એ. એમ.  પાિીલ,  

શ્રી એસ.એસ.નાગોરી   
કજનયાન વ યાખ્ યાતા 

શ્રી પી.એમ. બારડ,   
શ્રેયાન વ યાખ્ યાતા 
 

ડૉ. ડી.આર.બાહ્મણ, 

ઇ.શ્રેયાનવ યાખ્ યાતા 
(વધારાની કામગીરી) 
ડૉ. યુ.પી.બલોચ 

કજનયાન વ યાખ્ યાતા 
(વધારાની કામગીરી) 

  

વહીવટી સ્ ટાફ      Administrative staff પટાવાળા 
1. શ્રી  વી.પી રાવલ  

2. શ્રી  કે.એન.સોલાંકી 

3. શ્રી એલ.િી. પિેલ 

4   શ્રી એસ.સી. કોિડીયા 

5. શ્રી ડી.એસ. ભાવસાર 

6. શ્રીમજત એ.એમ.પિેલ 

- ઓડીિર ગૃપ-1 

- હેડ કલાકવ  
- એકાઉન્િ કલાકવ  (મુખ્ય કલાકવ ) 
- શ્રેયાન કારકુન(દફકસ) 
- કજનયાન કારકુન (જનગમના પ્રજતજનયુદકત પર)  
- કજનયાન કારકુન 

 

1. શ્રી એસ.એચ.સોલાંકી 
2. શ્રી એ.વી.નોંગસ 

 

  

 

તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવનની સ્ટાફ તવગિ  (31/03/2021 ની તસ્ થતિએ) 

http://www.gijubhaidietbk.org/


  45 

 

 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન એ છેક એચ.આર.ડી. થી માાંડીને પ્રાથજમક જશક્ક 

સાથે સાંકળાયેલુાં છે તથા તાલીમ ભવન એ પ્રાથજમક જશક્ણ ગુણવત્તા સુધારાની એક મહત્ વની 

એિન્ સી છે. એક કડી સ્ વરૂપે જોઇએ તો તે નીચે મુિબ જોવા મળે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

એચ.આર.ડી. 

એન.સી.ઇ.આર.ટી./ન્ યુપા / એન.સી.ટી.ઇ. 

તશક્ષણ તવભાગ/  

તનયામકશ્રી પ્રા.તશક્ષણ 

જી.સી.ઇ.આર.ટી. સ્ ટેટ પ્રો.કો.ઓ. 

તજલ્ લા 
પ્રા.તશક્ષણાતધકારી 

ડી.આઇ.ઇ.ટી./ડી.આર.જી. તજલ્ લા પ્રો.કો.ઓ. 

િાલુકા પ્રાથતમક 

તશક્ષણાતધકારીશ્રી 

બી.આર.સી./બી.આર.જી. બી.આર.સી. 

કેળવણી તનરીક્ષક સી.આર.સી./સી.આર.જી. સી.આર.સી. 

પે.કેન્ ર આચાયભ પે.કે.ન્ ર આચાયભશ્રી 
 

પે.કેન્ ર આચાયભ/ 

S.M.C. 

તશક્ષક તશક્ષકશ્રી તશક્ષકશ્રી 

તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવનનુાં અન્ય સાંસ્થાઓ સાથેનુાં સાંકલન  
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 આમ કડી સ્ વરૂપે જોઇએ તો માનવ સાંસાધન માંત્રાલયથી માાંડીને છેક પ્રાથજમક જશક્ક 

સાથે ડાયિ સાંકળાયેલ છે. આ ઉપરાાંત રાજ્ ય, જિલ્ લા અને તાલુકા કક્ાએ જશક્ણ સાથે 

સાંકળાયેલ તમામ એિન્ સીઓ તથા સેવાભાવી સાંસ્ થાઓ સાથે જોડાઇને ડાયિ પોતાની 

કામગીરી કરે છે. અને રાજ્ યમાાં પ્રાથજમક જશક્ણની ગુણવત્તા સુધરે તે માિે અથાગ પ્રયત્ નો 

જી.સી.ઇ.આર.િી. અને ડાયિ દ્વારા કરવામાાં આવે છે. અને તેનુાં પદરણામ પણ અત્ યારે 

ગુિરાતમાાં ખૂબિ સારૂ જોવા મળે છે. તે ગુણોત્ સવના પદરણામો પરથી જોઇ શકાય છે. 
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બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના કુલ 14 તાલુકાઓ છે. આ તાલુકાઓમાાંથી િ ે તાલુકાના  

ગામોમાાં સાક્રતાનુાં પ્રમાણ નીચુાં છે તેવા અમીરગઢ તાલુકાને પસાંદ કરવામાાં આવેલ છે. આ 

તાલુકામાાં ડાયિના જલયેઝન ઓદફસરને તાલુકાની િવાબદારી સોંપવામાાં આવેલ છે. તેમના 

દ્વારા અને ડાયિના અન્ ય વયાખ્યાતાઓ દ્વારા વખતો વખત શાળાઓની મુલાકાત લેવામાાં 

આવશ ેઅને શૈક્જણક ગુણવત્તા સુધરે તે માિે જશક્કો સાથ ેબેઠકો યોજી આ તાલુકાઓના 

બાળકોની જસજદ્ધ કક્ા ઊંચી થાય તે માિેના પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. જિલ્ લાના તમામ 

તાલીમી કાયવક્રમો અને D.EL.Ed ના તાલીમાથીઓના પાઠ અને અન્ ય કાયવક્રમો આ 

તાલુકામાાં અલગ-અલગ ગોઠવવામાાં આવશ.ે 

D.EL.Ed ના તાલીમાથીઓની ઈન્ િનવશીપ, સતત જશક્ણ અને જિલ્ લાના બી.એડ . ના 

તાલીમાથીઓ પણ આિ તાલુકાના ગામોમાાં શૈક્જણક કાયવક્રમો યોજાશે. 

 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુરે આ જિલ્ લામાાં જનમ્ન શૈક્જણક જસજદ્ધ 

ધરાવતા અમીરગઢ તાલુકાની શાળાઓ તથા થરાદ અને દાાંતીવાડા તાલુકાની  વીરગૌચર અને 

ઉત્તમપુરા શાળા લેબ એદરયા તરીકે પસાંદ કરેલ છે. ડાયિના અજધકારીશ્રીઓ/ 

કમવચારીશ્રીઓ અને જશક્ણ સાથ ે સાંકળાયેલ અન્ ય અજધકારીશ્રીઓ / કમવચારીશ્રીઓના 

સાથ સહકારથી અમીરગઢ તાલુકાનુાં એકપણ બાળક જશક્ણથી વાંજચત ન રહે, તેમની વાચન 

ગણન અને લેખન ક્મતા વધ ેઅને ઉચ્ચ  ગુણવત્તા વાળુ જશક્ણ મેળવે તે માિે આ વષે ખાસ 

ધ્ યાન આપવામાાં આવશે. 

 

ડાયટનોડાયટનો  લેબલેબ  એદરયાએદરયા  



  48 

 

 

 

 

JQF" V[+ V[ AL ;L 0L > V[O S], 

2009 0 1 19 341 1467 355 33 2216 

2010 0 0 51 876 1291 144 15 2377 

2011 3 140 361 88 15 1 0 608 

2013 65 1130 1007 247 47 0 0 2382 

2014 55 827 1137 228 143 0 0 2390 

2015 158 1303 806 122 41 0 0 2430 

2016 117 1280 912 119 12 0 0 2440 

2018 241 1702 463 42 8 0 0 2456 
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CSSTE-2020-21 - અાંિગિભ થયેલ કાયભક્રમો  

ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

1 CMDE 

 

જિલ્લાનાાં કેળવણીનો 
ઇજતહાસ 

 

 

29/05/20 

 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

 

લેકચરર/ 

જશક્કો  
  

 

1 

 

1 

 

9 

 

9 

 

926 

2 IFIC 
ઇનોવેિીવ જશક્કો સાથ ે
ઓનલાઇન મીિીંગ  

09/06/20 
ડાયિ- 

પાલનપુર 
સાંકલન સભ્યો  2 1 39 39 0 

3 IFIC 
પ્રજ્ઞા ડી.આર.જી.સાથ ે
ઓનલાઇન મીિીંગ   

17/06/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/ડી.
આર.જી. 

1 1 27 27 0 

તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવન, પાલનપુર દ્વારા સને 2020-21 ના વષભ દરમ્ યાન ફાંકસન 
વાઇઝ યોજાયલે કાયભક્રમોની તવગિ 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

4 IFIC 
જિલ્લા સાંકલન સાથ ે
ઓનલાઇન બેઠક  

26/06/20 

&      

29/07/20 

ડાયિ- 

પાલનપુર 
સાંકલન સભ્યો  2 1 43 43 0 

5 IFIC 
પ્રજતભાશાળી જશક્કોનુાં 
પુન:મૂલ્યાાંકન વગવ  

20/07/20 

To 

31/07/20 

તાલુકા મથકે  લેકચરર  1 6 9 54 11586 

6 IFIC 
ઓનલાઇન પ્રજ્ઞા તાલીમ 
અને અનાવરણ વગવ  

20/08/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/પ્રજ્ઞા 
ડી.આર.જી. 

1 1 28 28 2817 

7 IFIC પ્રજ્ઞા ઓનલાઇન તાલીમ  
25/08/20 

To 

29/08/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

ધો.૧/૨ ના 
પ્રજ્ઞા જશક્કો  

137 1 3423 3423 0 

8 PM 

વાજષવક આયોિન અન ે
રીવાઇિ વાજષવક 

આયોિન 2020-21 

April to 

August 

2020 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર 1 1 20 20 2941 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

9 PM 
વાજષવક કામગીરી 

અહેવાલ- 2019-20 

April to 

August 

2020 

ડાયિ- 

પાલનપુર 
લેકચરર 1 1 20 20 6207 

10 DRU હોમ લજનવગ મોનીિેરીંગ  
09/09/20 

To 

07/10/20 

સમગ્ર જિલ્લો  લેકચરર  1 10 6 60 6590 

11 DRU હોમ લજનવગ મોનીિેરીંગ  
09/09/20 

To 

07/10/20 

સમગ્ર જિલ્લો  S,I. 2 10 44 440 0 

12 DRU 
પૂવવ પ્રાથજમક ઇજતહાસ 
બુક લેખન વશોપ  

10/09/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો  1 1 12 12 1523 

13 CMDE 
ધરે શીખીએ સમીક્ા 

બેઠક  
11/09/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર  1 1 20 20 5030 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

14 CMDE 
ધરે શીખીએ સમીક્ા 

બેઠક  
18/09/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર  1 1 18 18 12380 

15 CMDE 

ધો. ૬ થી ૮ ના ગજણત 
જવષયના HOT  

પ્રશ્ર્નબેંકનુાં જનમાવણ  

22/09/20 

To 

27/09/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો  6 1 70 70 0 

16 PM 
શાળા જવકાસ આયોિન 

તાલીમ વગવ  
10/10/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

મુખ્ય જશક્કો  4 1 92 92 0 

17 ET 

ધો.4 થી 8 દહન્દી 
જવષયના જવદડયો જનમાવણ 
એડીિીંગ સ્પોિવ  વકવશોપ  

13/10/20 

To 

17/10/20 

જવધામાંદદર,પા
લનપુર 

લેકચરર/જશક્
કો 

1 5 14 70 35988 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

18 DRU 
પૂવવ પ્રાથજમક ઇજતહાસ 
બુક લેખન વશોપ  

15/10/20 

To 

16/10/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો  1 2 6 12 3405 

19 ET 

ધો.4 થી 8 દહન્દી 
જવષયના જવદડયો જનમાવણ 
એડીિીંગ સ્પોિવ  વકવશોપ  

19/10/20 

To 

23/10/20 

જવધામાંદદર,પા
લનપુર 

લેકચરર/ 

જશક્કો 
1 5 15 75 41646 

20 DRU 
આાંગણવાડી કાયવકર 

તાલીમ  
22/10/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

આાંગણવાડી 
કાયવકર  

2 1 55 55 0 

21 ET 

ધો.4 થી 8 દહન્દી 
જવષયના જવદડયો જનમાવણ 
એડીિીંગ સ્પોિવ  વકવશોપ  

26/10/20 

To 

29/10/20 

જવધામાંદદર,પા
લનપુર 

લેકચરર/ 

જશક્કો 
1 4 10 40 18662 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

22 WE 

બાળમેળા-લાઇફસ્કીલ 
બાળમેળા આયોિન 

બેઠક  

29/10/202

0 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/િી.
પી.ઇ.ઓ./બી.
આર.સી. 

1 1 24 24 0 

23 IFIC 
જિલ્લા સાંકલન સાથ ે
ઓનલાઇન બેઠક  

29/10/202

0 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

સાંકલન સભ્યો  2 1 37 37 7595 

24 PSTE 
પરામશવન પદરચય 
પાથેય વગવ  

03/11/202

0 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર 1 1 19 19 1470 

25 DRU 
પૂવવ પ્રાથજમક જશક્ણ 
પખવાદડયા ઉિવણી  

9/11/20 

To 

23/11/20 

સમગ્ર જિલ્લો  
લેકચરર/િી.
પી.ઇ.ઓ./બી.
આર.સી. 

1 15 0 0 0 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

26 DRU 
ગુિરાત ગૌરવદદન સ્પધાવ 
ઇનામ જવતરણ કાયવક્રમ  

13/11/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જવધાથી/વાલી 2 1 35 35 0 

27 CMDE 

ધો. ૬ થી ૮ ના ગજણત 
જવષયના L.O. માિે 
સુધાર કાયવક્રમ   

26/11/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો  1 1 8 8 0 

28 DRU 
જવશ્વ એઇડસ દદન 

ઉિવણી  
01/12/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/તાલી
માથીઓ 

1 1 10 10 0 

29 CMDE 

ધો. ૬ થી ૮ ના ગજણત 
જવષયના L.O. માિે 
સુધાર કાયવક્રમ   

03/12/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

ગજણત જશક્કો  1 1 16 16 0 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

30 CMDE દત્તક તાલુકા રીવયુ બેઠક  19/12/20  
ડાયિ- 
પાલનપુર 

મુખ્ય જશક્કો  4 1 96 96 0 

31 WE 

CCRT ની તાલીમ 
મેળવેલ જશક્કો સાથેની 
ઓનલાઇન તાલીમ  

19/12/20 
ડાયિ- 

પાલનપુર 
જશક્કો  1 1 17 17 0 

32 DRU 
ગુિરાત ગૌરવદદન સ્પધાવ 
ઇનામ જવતરણ કાયવક્રમ  

22/12/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જવધાથી/વાલી 1 1 35 35 0 

33 ET 
કોમ્્યિુર સોફિવેર 
અવેરનેશ તાલીમ  

21/12/20 

To 

31/12/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

મુખ્ય જશક્કો/ 
જશક્કો 

12 3 321 963 2000 

34 WE 
પયાવવરણ પ્રયોગ શાળા 
પ્રોિકેિ તાલીમ  

23/12/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો  1 1 100 100 0 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

35 IFIC 
મુખ્ય જશક્ક પ્રજ્ઞા 

તાલીમ  

23/12/20 

To 

25/12/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

મુખ્ય જશક્કો  18 3 466 1398 0 

36 DRU 
િને્ડર ઇકજવિી એન્ડ 
સેન્સેિીવીિી તાલીમ  

24/12/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

મદહલા જશક્કો  4 1 110 110 0 

37 CMDE 
આદીવાસી લોબોલી 

વકવશોપ  
27/12/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

ધોરણ ૧ થી 
૨નાાં જશક્કો  

8 1 180 180 0 

38 CMDE 
સ્િાન્ડેડ ફોર િીચર 

બેઠક  
28/12/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

સજમજત સભ્યો 1 1 24 24 5794 

39 DRU 
હોમ લજનવગ મોનીિેરીંગ 

દરપોિવ   
દડસેબ્મર સમગ્ર જિલ્લો  S.,I. 1 1 20 20 6950 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

40 DRU કલા ઉત્સવ બેઠક  01/01/21 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

બી.આર.સી./
સી.આર.સી 

1 1 28 28 0 

41 IFIC જિલ્લા સાંકલન બેઠક  11/01/21 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

સાંકલન સભ્યો  1 1 22 22 0 

42 IFIC મુ.જશ. તાલીમ વગવ  
02/02/21,

03/02/21 

05/02/21 

તાલુકા 
કક્ાએ/કલ
સ્િર કક્ાએ 

મુખ્ય જશક્કો 242 1 2730 2730 232380 

43 ET 

ETB ધો.4 થી 5 દહન્દી 
જવષયના પાઠયપુસ્તકના 

QR Code સાંદભવ 
સમીક્ા 

16/02/21 

To 

17/02/21 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/ 

જશક્કો 
1 2 8 16 8631 

44 PM 
કાયવક્રમ સલાહકાર 
સજમજત બેઠક  

18/02/21 

જિલ્લા 
પાંચાયત-

પાલનપુર 
સજમજત સભ્યો 1 1 26 26 4409 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

45 WE 
તાલુકા કક્ાના રમકડાાં 

મેળા 
20/01/21, 

21/01/21 
તાલુકા કક્ાએ જશક્કો 7 1 330 330 58969 

46 DRU 

પોકસો એકિ અને 
તદુાંરસ્ત કન્યા સુરજક્ત 
કન્યા તાલીમ વગવ  

25/02/21 

To 

26/02/21 

બી.આર.સી.
ઈકબાલગઢ  

મદહલા જશક્કો  2 2 63 126 20849 

47 WE 
સ્કીલ ડેવલપમેન્િ 

તાલીમ  

03/03/21 

To 

04/03/21 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

બી.એડ. 
તાલીમાથી 

1 2 68 136 8671 

48 ET 
દીક્ા પોિવલ પ્રસાર 
પ્રચાર તાલીમ વગવ  

15/03/21,

18/03/21 
તાલુકા કક્ાએ 

બી.આર.સી./
સી.આર.સી 

14 1 228 228 41369 

49 WE 
આિવ  અન ેક્રાફિ 
કાયવશાળા  

18/03/21 
ડાયિ- 

પાલનપુર 
જચત્ર,સાંગીત 

જશક્કો 
1 1 30 30 10181 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

50 DRU 
સ્કૂલ ઇન્સપેકિર 
સમીક્ા બેઠક 

20/03/21 
ડાયિ- 

પાલનપુર 
S,I. 1 1 45 45 1797 

51 SM 
ગજણત-જવજ્ઞાન મેળાનુાં 

માનદ્દ વેતન 

25/03/21 

To 

27/03/21 

સમગ્ર જિલ્લો 
જવજ્ઞાન 

જશક્કો 
1 1 31 31 13992 

52 IFIC પ્રજ્ઞા જશક્ક તાલીમ 
30/03/20

21 To 

31/03/21 

તાલુકા 
કક્ાએ 

ધોરણ 1 થી 2 

પ્રજ્ઞા જશક્કો 
2 2 58 116 13733 

53 IFIC 
ઓનલાઇન કોષવના 
જપ્રન્િેડ સિીફીકેિ  

March 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો 1 1 716 716 11478 

કુલ 506 110 9881 12299 599969 
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CSSTE-2020-21 અાંિગિભ થયેલ સાંશોધનો 

  
ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધકની સાંસ્થા સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

1 પિેલ શરદકુમાર િયાંજતલાલ જોરાપુરા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા ઓનલાઇન જશક્ણ એક સમીક્ા 2000 

2 પિેલ પ્રગ્નેશકુમાર િયાંજતલાલ  ઘરનાલ નાની પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
PDF ફાઈલને જવદ્યાથીઓ સુધી પહોંચાડવા માાં પડતી 
મુશ્કેલીઓ. 

2000 

3 પરમાર નરેશકુમાર રૂપાભાઈ  સણવા પ્રાથજમક શાળા,ભાભર વચ્યુવઅલલાસમાાં બાળકોને પડતી મુશકેલી 2000 

4 રાઠોડ સામતાભાઈ પાાંચાભાઈ  રાિનગર(અ) પ્રાથજમક શાળા,ભાભર   વરચૂઅલ જશક્ણ માાં િણાતી મુશ્કેલીઓ 2000 

5 
પ્રજાપજત આશીષકુમાર 
ગોકુળભાઈ 

ભાદરા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
યૂ આર કોડ સ્કેજનાંગ માાં બાળકો અને વાલીઓને પડતી 
મુશ્કેલીઓ 

2000 

6 સોલાંકી િયેશકુમાર ધીરુભાઈ ખરડોસણ પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
શેરી જશક્ણ ના મૂલ્યાાંકનમાાં સી.આર.સી. કો. ને પડતી 
મુશ્કેલીઓ 

2000 

7 પ્રજાપજત પ્રજવણ કુમાર રામચાંદ્ર  મોરવાડા પે.કેન્દ્ર શાળા,સુઈગામ 
લોરવાડા પગાર કેન્દ્ર શાળા માાં હોમ લજનિંગ pdf ફાઇલ માાં 
બાળકો ને પડતી મુશ્કેલીઓ  

2000 

8 ઠાકોર પ્રવીણજી ચેનાજી મેમદપુર પગારકેન્દ્ર શાળા,વડગામ 
વોટ્સએપ સ્વ મૂલ્યાાંકન િેસ્િ આપવામાાં પડતી 
મુશ્કેલીઓ 

2000 

9 જત્રવેદી કોમલબેન ભરતકુમાર દદયોદર પ્રાથજમક શાળા નાં-3,દદયોદર 
રૈયા પગાર કેન્દ્ર શાળા માાં કોજવડ -19 દરજમયાન 
બાળકોની જશક્ણ અને ગૃહકાયવ પ્રત્યેની અરુજચ  

2000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધકની સાંસ્થા સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

10 પિેલ સુરેશભાઈ માણકાભાઈ દુધવા પ્રાથજમક શાળા,સુઈગામ 
  સી.આર.સી િસરા ની શાળાઓમાાં ઘરે શીખીયે માાં 
અનુભવાતી મુશ્કેલીઓ  

2000 

11 જોશી મુકેશકુમાર ચીમનભાઈ ચીભડા પે.કેન્દ્ર શાળા દદયોદર 

આાંબેડકરનગર પ્રાથજમક શાળા ઢીમામાાં ધોરણ 8ના 
બાળકોને ગુિરાતી વયાકરણ સાંજ્ઞા જવષય શીખવામાાં 
પડતી મુશ્કેલી 

2000 

12 લક્મણભાઇ કે ગોદહલ  કેસરજસાંહ ગોળીયા પ્રાથજમક શાળા 
વચુવઅલ લાસ અાંતગવત દિજનાંગ કાયવક્રમ માાં માઈક્રોસોફ્િ 
િીમ દ્રારા પડતી મુશ્કેલીઓ  

2000 

13 
પિેલ દદનેશકુમાર 
હરગોવનભાઈ 

ચાળા પ્રાથજમક શાળા,સુઈગામ 
માઈક્રોસોફ્િ િીમમાાં બાળકો,વાલીઓ, તથા જશક્કોને 
પડતી મુશ્કેલીઓ 

2000 

14 રોિાિર રામજીભાઇ હેમાભાઇ  મિુ પ્રાથજમક શાળા,લાખણી 
હોમલજનિઁ િઁગ જવધાથીઓને પહોચાડવામાાં પડતી 
મુશ્કેલીઓ 

2000 

15 પરમાર દૂધાભાઈ નાથાભાઈ  ઈઢાિા પ્રાથજમક શાળા,થરાદ 
ઓનલાઇન જશક્ણ  માાં  માઈક્રોસોફ્િ times માાં વધુમાાં 
વધુ ન જોડાતા બાળકોની સમસ્યા. 

2000 

16 મોદી જપયુષકુમાર સોમાલાલ ગડસીસર પ્રાથજમક શાળા,થરાદ QR CODE ઉપયોગ કરવામાાં પડતી સમસ્યાઓ 2000 

17 
પિેલ િગદીશ કુમાર સાાંજા 
ભાઈ 

ચમનપુરા પ્રાથજમક શાળા,દદયોદર ઘરે શીખીએ સાદહત્ય જવતરણ મા પડતી મુશ્કેલી 2000 

18 ભાદિયા ફાલ્ગુની બેન રામનગર પ્રાથજમક શાળા,દાાંતીવાડા રામગઢ ભાાંિણા પ્રાથજમક શાળા ના બાળકોને ' ઘરે 2000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધકની સાંસ્થા સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

મહેશભાઈ શીખીએ ' પુસ્તકમાાં પ્રવૃજત્ત કરવામાાં મુશ્કેલી પડતી હતી. 

19 
વાણાંદ િગદીશકુમાર 
વશરામભાઇ  

મુડેઠા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા ઘરે જશખીએ ઉપચારાત્મક કાયવ માાં પડતી મુશ્કેલી  2000 

20 
પ્રજાપજત હાંશરાિભાઈ 
જોગાભાઈ  

ખેંિવા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા  
સી.આર.સી. કૂડા ની શાળાઓમાાં બાળકો ને એકમ 
કસોિીમાાં પડતી મુશ્કેલીઓ  

2000 

21 પરમાર બકુલચાંદ્ર વાલજીભાઈ વડપગ પ્રાથજમક શાળા, ભાભર 
ખોડલા પ્રા.શાળાના ધોરણ 6થી8ના જવદ્યાથીઓને 
ઓનલાઈન જશક્ણ આપવામાાં પડતી મુશ્કેલીઓ 

2000 

22 
જવક્રમજસાંહ રણજીતજસાંહ 
રાઠોડ 

નવા ગોળીયા(વા) પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
ધોરણ 3 થી 5 માાં વચ્યુવઅલ લાસરૂમ દ્વારા જશક્ણમાાં 
પડતી મુશ્કેલીઓ 

2000 

23 ચૌધારી િસેુાંગભાઈ હેમાભાઈ  ચાાંગા પે.કેન્દ્ર શાળા,વડગામ 

ભાભર નવા પે.સે.શાળા-2 ના બાળકોમાાં ઘરે શીખીએ 
અને એકમ કસોિીની આપ-લે ની કામગીરીમાાં પડતી 
મુશ્કેલીઓ  

2000 

24 
ડો. ડી.આર.બાહ્રમણ  

સોયલા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
બનાસકાાંઠા જિલ્લામાાં ભાષાદીપ કાયવક્રમની અસરકારકતા 
એક અભ્યાસ  

20000 

25 
ડો. ડી.આર.બાહ્રમણ 

વરવાડીયા પ્રાથજમક શાળા,વડગામ 
ડાયેિ બનાસકાાંઠાના અધ્યાપકો દ્વારા કરેલ સાંશોધનોનો 
જિલ્લા કક્ાનો અહેવાલ  

10000 

26 ડો. વી.એ.પ્રજાપજત નવી ભીલડી પે.કેન્દ્ર શાળા,ડીસા બનાસકાાંઠા જિલ્લાના વષવ 2020-21ના પસાંદદત  10000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધકની સાંસ્થા સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

જશક્કોની ઇનોવેિીવ કૃજતઓનો વયજત અભ્યાસ.  

 કુલ 26 

 
 86000 
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CSSTE યોજના અાંિગભિ કરેલ િાલીમી અને સાંશોધન કાયભક્રમોની તવગિ 

 

 
 
  

  

અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ   
વગોની   
સાંખ્યા 

િાલીમ 
દદવસો 

લાભાથી 
સાંખ્યા 

માનવ 

 દદવસો 
કુલ ખચભ 

શાખાનુાં 
નામ 

1 દકયાત્મક સાંશોધન કાયવશાળા ડાયિ- પાલનપુર 12/03/21 1 1 30 30 9272 CMDE 

2 દકયાત્મક સાંશોધન ગ્રાાંન્િ ફાળવણી  ડાયિ- પાલનપુર March-2021 1 - 26 26 86000 CMDE 

3 સાંશોધન વોલ્યુમ ડાયિ- પાલનપુર March-2021 1 - - - 4728 CMDE 

કુલ 3 1 56 56 100000  
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FFuunnccttiioonn  

BBrraanncchh 
TTrraaiinniinngg  

pprrooggrraammss  ffoorr  

TTeeaacchheerrss,,  

BBRRCC,,CCRRCC,,SSMMCC  

eettcc 

TTrraaiinniinngg  

BBuuddggeett  ffoorr  

TTeeaacchheerrss,,  

BBRRCC,,CCRRCC,,SSMMCC  

eettcc 

RReesseeaarrcchh  

aanndd  

AAccttiioonn  

rreesseeaarrcchh  

PPrrooggrraamm 

RReesseeaarrcchh  

aanndd  

AAccttiioonn  

rreesseeaarrcchh  

PPrrooggrraamm 

FFaaccuullttyy  

DDeevveellooppmmeenntt  

PPrrooggrraamm 

FFaaccuullttyy  

DDeevveellooppmmeenntt  

PPrrooggrraamm 

TToottaall  NNoo..  

ooff  

PPrrooggrraamm  

((22002200--2211)) 

TToottaall  

BBuuddggeett  

PPrrooggrraamm    

EExxpp..  

((22002200--2211)) 

IIFFIICC 410 279589 - - - - 410 279589 

CCMMDDEE 24 24130 3 100000 - - 27 124130 

WWEE   12 77821 - - - - 12 77821 

DDRRUU   21 41114 - - - - 21 41114 

EETT 30 148296 - - - - 30 148296 

PP  &&  MM 7 13557 - - - - 7 13557 

PPSSTTEE 1 1470 - - - - 1 1470 

SSMM  1 13992 - - - - 1 13992 

TToottaall  506 599969 03 100000 00 00 509 699969 

Summary  : Funcation wise Program & Budget 
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EDN-12 યોજના અાંિગભિ કરેલ િાલીમી કાયભક્રમોની તવગિ  

 

 

ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

1 DRU 

ગુિરાત ગૌરવદદન 
સ્પધાવ એન્િર ી 

ડાઉંલોડીંગ કાયવજશજબર 

15/05/20 

To 

20/05/20 

ડાયિ- 

પાલનપુર 
જશક્કો 1 6 11 66 19400 

2 DRU 

ગુિરાત ગૌરવદદન 
સ્પધાવ જનણાવયક 
કામગીરી અને  

ડાઉંલોડીંગ કાયવજશજબર 

20/05/20 

To 

25/05/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો 1 6 33 198 60246 

3 DRU 
સ્કૂલ ઇન્સપેકિર હોમ 

લજનવગ 

25/06/20 

To 

15/07/20 

સમગ્ર જિલ્લો  જશક્કો 1 21 44 924 152642 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

4 DRU હોમ લજનવગ મોનીિેરીંગ  
25/06/20 

To 

15/07/20 

સમગ્ર જિલ્લો  લેકચરર  1 6 10 60 16248 

5 IFIC 

ધો. 4 થી 8 દહન્દી 
સ્વ-અધ્યયનપોથી 
જનમાવણ કાયવશાળા  

07/07/20 

To 

08/07/20 

જી.સી.ઇ. 
આર.િી. 
ગાાંધીનગર  

એસ.આર.જી.
અને ભાષા 
જશક્કો 

1 2 17 34 22949 

6 CMDE SCE અાંતગવત બેઠક  13/07/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો  1 1 20 20 13313 

7 CMDE 
સાંશોધન શેરીંગ 
વકવશોપ  

21/08/20 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

િીપીઇઓ/બી
.આર.સી 

1 1 42 42 0 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

8 ET 
રાષ્ટ્રીય જશક્ણનીજત 

2020 તાલીમ  

24/08/20 

To 

28/08/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર  1 5 18 90 5915 

9 CMDE 
ધો.3 થી 5 ગુિરાતી 
કાયવજશજબર 

11/09/20 

જી.સી.ઇ. 
આર.િી. 
ગાાંધીનગર  

એસ.આર.જી.
અને ભાષા 
જશક્કો 

1 1 6 6 4440 

10 CMDE 
ઘરે શીખીએ 
કાયવસમીક્ા 

11/09/20 

જી.સી.ઇ. 
આર.િી. 
ગાાંધીનગર  

લેકચરર  1 1 4 4 4823 

કુલ 10 50 205 1444 299976 
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ઈ.ડી.એન. -12 યોજના અાંિગભિ ડાયટ દ્વારા થયેલ સાંશોધનોની તવગિ 

 

ક્રમ 
શાખાનુાં નામ 

સાંશોધકનુાં નામ 
સાંશોધનનુાં શીષભક હેિુઓ 

સાંશોધનનુાં 
લક્ષ ય જૂથ 

સાંશોધન 
માટેનો નમૂનો 

(સાંખ્યા) 

ખચભ રૂ. 

1 

 

 

ડૉ.એમ.િ.ેનોગસ 

P&M 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે દાાંતીવાડા તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

દાાંતીવાડા 
તાલુકાના 
જશક્કો    9-પ્રયોગ  3000 

2 

 

શ્રી પી.એમ.બારડ 
DRU 

 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે અમીરગઢ  તાલુકાના 
જશક્કોએ હાથ ધરેલ શૈક્જણક 
નવતર પ્રયોગો એક વયજત 
અભ્યાસ 

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી તે 
માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની જશક્ણમાાં 
ઉપયોગીતા    

અમીરગઢ   
તાલુકાના 
જશક્કો    5- પ્રયોગ  3000 

3 
ડૉ.ડી.આર.બ્ાહ્મણ 

WE 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે વાવ અને સુઈગામ  તાલુકાના 
જશક્કોએ હાથ ધરેલ શૈક્જણક 
નવતર પ્રયોગો એક વયજત 

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી તે 
માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની જશક્ણમાાં 
ઉપયોગીતા    

વાવ અને 
સુઈગામ  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  6- પ્રયોગ  3000 
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અભ્યાસ 

4 
ડૉ.વી.એ.પ્રજાપજત 

IFIC 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે ડીસા  તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

ડીસા  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  5-પ્રયોગ  3000 

5 
શ્રી સી.કે.દેસાઈ 

PSTE 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે દાાંતા  તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

દાાંતા  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  5-પ્રયોગ  3000 

6 
ડૉ.યુ.પી.બલોચ 

WE 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે કાાંકરેિ  તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

કાાંકરેિ  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  5-પ્રયોગ  3000 

7 
શ્રી બી.એલ.રબારી 

PSTE 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે ધાનેરા  તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

ધાનેરા  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  5-પ્રયોગ  3000 
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8 
ડૉ.િ.ેબી.જોશી 

PSTE 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે થરાદ  તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

થરાદ  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  5-પ્રયોગ  3000 

9 
શ્રી એમ.બી. થુાંબદડયા 

IFIC 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે પાલનપુર અને વડગામ  
તાલુકાના જશક્કોએ હાથ ધરેલ 
શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો એક 
વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા   

પાલનપુર અને 
વડગામ 
તાલુકાના 
જશક્કો  

  6-પ્રયોગ  3000 

10 

ડૉ.િ.ેએ.દેસાઈ 

IFIC 

I/c.PM 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે લાખણી  તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

લાખણી  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  5-પ્રયોગ  3000 

11 
શ્રી એસ.એસ.નાગોરી 

PSTE 

કોરોનાકાળ દરજમયાન જશક્ણકાયવ 
માિે દદયોદર  તાલુકાના જશક્કોએ 
હાથ ધરેલ શૈક્જણક નવતર પ્રયોગો 
એક વયજત અભ્યાસ    

નવતર પ્રયોગ માિેના હેતુઓ જાણી 
તે માિે પડેલી મુશ્કેલીઓ અને તેનુાં 
સમાધાન.નવતર પ્રયોગની 
જશક્ણમાાં ઉપયોગીતા    

દદયોદર  
તાલુકાના 
જશક્કો  

  5-પ્રયોગ  3000 
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ઈ.ડી.એન.16-L  યોજના અાંિગભિ રારા થયેલ િાલીમી કાયભક્રમોની તવગિ 

12 
શ્રી પી.એમ.બારડ 

DRU 

બનાસકાાંઠા જિલ્લાની પ્રાથજમક 
શાળાઓમાાં સમાવેશી શાળા સાંદભે 
શાળાઓની ભૌજતક સુજવદ્યાઓનો 
અભ્યાસ. 

બનાસકાાંઠા જિલ્લાની પ્રાથજમક 
શાળાઓમાાં સમાવેશી શાળા સાંદભે 
શાળાઓની ભૌજતક સુજવદ્યાઓનો 
અભ્યાસ કરવો. 

જિલ્લાની 
શાળાઓ  140 

શાળાઓ  
15000 

 કુલ 12    48000 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

1 DRU 
તાલુકા કક્ાનો 

શૈક્જણક ઇનોવેશન ફેર  

18/12/20 

To 

22/12/20 

ડાયિ- 

પાલનપુર 

ઇનોવેિીવ 

જશક્કો 
15 1 197 197 65000 

2 DRU 
રમકડાાં મેળા આયોિન 

બેઠક  
11/01/21 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો 1 1 25 25 6124 

3 DRU 
તાલુકા કક્ાના રમકડાાં 

મેળા 

20/01/21

, 

21/01/21 

તાલુકા 
કક્ાએ 

જશક્કો 7 1 332 332 56760 

4 DRU 
જિલ્લા કક્ાનો રમકડાાં 

મેળો 
28/01/21 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો 2 1 100 100 33097 

5 IFIC 

રાિયકક્ાનો 
એિયુકેશનલ 
ઇનોવેશન ફેર  
(ઝોન કક્ાનો) 

08/02/21 

To 

09/02/21 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

ઇનોવેિીવ 
જશક્કો 

7 2 271 542 268313 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

6 CMDE 
યોગ જશક્ણ એમ.િી. 

તાલીમ  

24/02/21 

To 

26/02/21 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો 2 3 49 147 58387 

7 CMDE યોગ જશક્ણ તાલીમ  
02/03/21 

To 

04/03/21 

તાલુકા 
કક્ાએ 

જશક્કો 17 3 675 2025 458424 

8 ET પ્રજ્ઞા જશક્ક તાલીમ  

23/03/21 

To 

24/02/21 

& 

30/03/21 

To 

31/03/21 

તાલુકા 
કક્ાએ 

ધોરણ 1 થી 2 

પ્રજ્ઞા જશક્કો 
50 2 1727 3454 465200 

9 CMDE 
સાંશોધન શેરીંગ 
વકવશોપ  

21/08/20

20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

િીપીઇઓ/ 

બી.આર.સી 
1 1 30 30 3026 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

10 CMDE 

બી.એડ. અાંતગતવ 
જવજવધ એકપોઝર 

વીઝીિ, એલ.આઇ.સી. 
ખચવ, વગેરે 

Jan. To 

March-

2021  

સણોસર, 
અમદાવાદ  

લેકચરર/ 

તાલીમાથીઓ 
  

6 5 46 230 231712 

 CMDE 
જિલ્લા સ્થાજનક 
સાદહત્ય 

March 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

જશક્કો 1 1 16 16 99500 

કુલ 109 21 3468 7098 1745543 
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રમતગમતના માધ્યમથી શીખવુાં એ બાળકના જવકાસનો મહત્વપૂણવ ભાગ છે 
રમકડાાં અને રમતો બાળકોને તેમની સવેદના,સમસ્યા ઉકેલ કૌશલ્ય ,સાંઘષવ જનવારણ 
અને ઘણી અન્ય કુશળતાઓ જવકસાવવામાાં મદદ કરે છે જ્યારે બાળકો અન્ય બાળકો 
સાથે રમે છે ત્યારે તેઓ અન્યના માંતવયો સ્વીકારવાનુાં અને અન્યની કાળજી રાખવાનુાં 
શીખે છે.રમતા-રમતા બાળકોની માનજસક કુશળતા પણ જવકજસત થાય છે .રમકડા 
બાળકોમાાં સિ વનાત્મકતા,કલ્પના  અને સહકાર ,એકબીજા સાથે આપ લે કરવી 
,એકબીજાનો આદર કરવો વગેરે િવેા મૂલ્યોનુાં પોષણ કરે છે. જશક્ણનો હેતુ બાળકનો 
સવાિંગી જવકાસ કરવાનો છે.  

બાળકોને અધ્યયન –અધ્યાપન પ્રદક્રયા અને જશક્ણશાસ્ત્રમાાં સામેલ કરીને 

સદક્રય અને આનાંદકારક જશક્ણ પ્રદાન કરવાના લક્ષય સાથે દેશી રમકડાાં  ઉધોગને 

પ્રોત્સાહન આપવા,જશક્ણ માંત્રાલય સદહતના અન્ય માંત્રાલયોના સહયોગથી કાપડ 

માંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય રમકડાાં મેળાનુાં આયોિન થયેલ છે.િ ેઅાંતગવત જિલ્લા જશક્ણ 

અને તાલીમ ભવન,પાલનપુર દ્વારા તાલુકા અને જિલ્લા કક્ાના રમકડાાં મેળાઓનુાં 

આયોિન કરવામાાં આવેલ . 

(1) રમકડાાં મેળાના ઉદેશો :- 

(1)  સાંસ્થાઓ અને જશક્કો અને જશક્ક પ્રજશક્કોને તેમના દ્વારા જવકજસત કરવામાાં 

આવેલ જવજવધ શૈક્જણક રમકડાાં પ્રદજશવત કરવાની તક  પ્રદાન કરવી. તેમિ પ્રયાવવરણ 

જશક્ણ,જવજ્ઞાન,ગજણત,ભાષાઓ તેમિ સામાજિક જવજ્ઞાન,વયાવસાજયક જશક્ણ વગેરે 

િવેા જવજવધ જવષયોના જવજવધ પાસાઓ અને જવભાવનાઓને શીખવા અને સમિવામાાં 

રમકડાાંની ઉપયોજગતા સમજાવવા માિેની તક પ્રદાન કરવી. 

(2) બાળકોને તેમની પ્રાકૃજતક જિજ્ઞાસા,સિવનાત્મતા,નવીનતા અને સાંશોધન ક્મતા 

અજભવયત કરવા અને આગળ વધારવા માિે માંચ પ્રદાન કરવુાં. 

(3) બાળકોને શૈક્જણક રમકડાાં બનાવવામાાં નવીન જવચારોની કલ્પના કરવા પ્રેરણા 

આપવી. 

(4) બાળકો રમકડાાં બનાવીને ખ્યાલોની વધુ સારી અને સ્પષ્ટ્ સમિણ જવકસાવે તે   

સુજનજિત કરવુાં. 

રમકડાાં મેળા  
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(5) રાષ્ટ્ર અને જવશ્વના આત્મજનભવરતા,સામાજિક-આજથવક અને સામાજિક-

પદરજસ્થજતજ્ન્ય  જવકાસના લક્ષયોને  પ્રાપ્ત કરવા માિેના મુખ્ય સાધન તરીકે 

તપાસ/શોધખોળ અને પ્રાયોજગક જશક્ણ પર ભાર મૂકવો. 

(6) જવજવધ વયજતઓ,સાંસ્કૃજતઓ,સમાિ અને પ્રયાવવરણ દ્વારા રમકડાાં  કેવી રીતે 

જવકજસત અને પ્રભાજવત થયા છે તેના જવશે બાળકોને જાગ્રુત કરવા. 

(7) રમકડાાં  બનાવવા ઓછા ખચે /જવના મૂલ્યે અને પયાવવરણના દહતમાાં હોય એવી 

સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને શીખવાની પ્રદક્રયા અને કૌશલ્યના જવકાસમાાં રમકડાાં 

/રમતોની ભૂજમકાની પ્રશાંસા કરવી. 

(2) રમકડાાં મેળામાાં સમાતવષ્ટ  કરેલ રમકડાાં ની કેટેગરી :- 

૧.પ્રવતવમાન દેશી રમકડાાં /રમતો  

૨.ઓનલાઈન રમકડાાં -મોબાઈલ /વેબ એજ્લકેશન્સ ,દડજિિલ રમકડાાં  

૩.ભૌજતક રમકડાાં  :ઇલેિર ોજનક આધાદરત,બોડવ   ગેમ્સ /પત્તાની રમતો,કોયડા/ બોડવ/ 

દડજિિલ ભૂલભૂલામણી  ક્રાફ્િ /મિેદરયલ આધાદરત/જસ્થર રમકડાાં  ( કઠપૂતળી, 

અને માિીમાાંથી જનજમવત વસ્તુઓનો સમાવેશ કરે છે. 

૪.દક્રયાશીલ /ગજતશીલ જસ્થર રમકડાાં  (યાાંજત્રક રમકડાાં નો સમાવેશ થાય છે.) 

૫.જવજવધ વયક્ા અને તબક્કાઓ માિે શૈક્જણક કીટ્સ (વપરાશકતાવ ઓ માિેની 

માગવદજશવકા સાથે) 

૬.તમારી જાતે કરી િુઓ.(િ ેબાળકો વગવખાંડમાાં બનાવી શકે છે.) 

(3) કતલ્પિ/આભાસી  રમકડાાં  મેળા (વચ્યુભઅલ  ટોય ફેર) માટેના સૂતચિ 

તવષયો :- 

૧.ભારતીય સાંસ્કૃજત,પૌરાજણક કથા અને ઇજતહાસ,ભારત અને પ્રજાતાંત્ર અાંગેનુાં જ્ઞાન 

૨.અધ્યયન,જશક્ણ અને શાળા જશક્ણ ,િમેાાં.. 
 સામાજિક અને માનવીય મૂલ્યો 
 વયવસાયો અને જવજશષ્ટ્ ક્ેત્રો  

 પયાવવરણ 

 દદવયાાંગ બાળકો માિેના શૈક્જણક રમકડાાં/સમાવેશી  

 તાંદુરસ્તી અને રમતો માિેના રમકડાાં  

૩. તાદકવક જચાંતન સાથે ગમ્મત અને સિવનાત્મક 

૪. પરાંપરાગત ભારતીય રમકડાાંને પુન:સ્વરૂપ આપવુાં.  
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(4) િાલુકા ક્ક્ષાના રમકડાાં મેળાનુાં આયોજન નીચે જ્ણાવ્યા મુજબ કરવામાાં 

આવેલ :- 

જિલ્લામા રમકડાાં મેળાનો જવષય નવો હોવાથી સમગ્ર જિલ્લામાાં સુચારુ આયોિન 

થાય તે બાબતને ધ્યાને લઈ તા.૧૧/૧/૨૦૨૧ના ૧૨-૦૦ કલાકે ડાયિનાાં  લેકચરરો 

અને બી.આર.સી.કો.ઓ.ની તાલીમનુાં જિલ્લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન પાલનપુર 

ખાતે આયોિન કરવામા આવેલ.   

તાલુકા ક્ાએ નીચેની જવગતે નીચે િણાવેલ પાાંચ જવભાગોમાાં તાલુકાવાર 

રમકડાાં મેળાઓનુાં  આયોિન  કરવામાાં આવેલ.  નીચે િણાવેલ પાાંચ જવભાગોમાાં 

વચુવઅલ પ્રદશવન દ્વારા ભાગ લીધેલ હતો.િ ેમાિે દરેક જવભાગનો એક સ્િોલ એમ પાાંચ 

જવભાગના પાાંચ સ્િોલ તૈયાર કરવામાાં આવેલ હતા.પાાંચેય જવભાગોમાાંથી શ્રેષ્ઠ કૃજતઓ 

પસાંદ કરેલ કૃજતઓને જિલ્લા કક્ાના રમકડાાં મેળામાાં  પ્રદજશવત કરવામાાં આવેલ. 

(5) લક્ષજૂથ :-(પાાંચ તવભાગ) શાળા તશક્ષણના નીચેના િબક્કાના તશક્ષકો   

( સહયોગ માટે તવધાથીઓ ) 

૧.પાયાના તબક્કા (પૂવવ શાળા,બાલવાદિકા અને ધોરણ૧,૨) જવભાગ 

૨.પ્રાથજમક જવભાગ (ધો.૩ થી ૫) 

૩.ઉચ્ચતર પ્રાથજમક જવભાગ(ધો.૬ થી ૮) 

૪.માધ્યજમક જવભાગ (ધો.૯ થી ૧૦) 

૫.ઉચ્ચતરમાધ્યજમક જવભાગ (ધો.૧૧ થી ૧૨) 

તાલુકાની તમામ શાળાઓમાાંથી તમામ પ્રકારના સાંચાલન સદહત 

(કે.જી.બી.વી.,આશ્રમશાળાઓ,મોડેલ સ્કૂલ,સામાજિક ન્યાય અને અજધકાદરતા 

જવભાગ અને િર ાયબલ દડપાિવ મેન્િ સદહત)ગ્રાન્િેડ અને સ્વજનભવર શાળના 

જશક્કો(સહયોગ માિે જવધાથીઓ) ભાગ લીધેલ હતો. 

(6) રમકડાાં/રમિો િૈયાર કરવા માટેની માગભદતશભકા:- રમકડાાં/રમિોના 

તનમાભણ વખિે નીચેના પદરમાણો/માપદાંડ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવેલ હિા. 

(૧)ઉપર િણાવેલ  જવષય આધારીત અને જવજવધ તબક્કા માિે રમકડાાંનુાં જનમાવણ 

કરવામાાં આવેલ. 

(૨) રમકડાાંની રચના/જવકાસની પ્રક્રીયા સાંલગ્ન ફોિોગ્રાફ/જવડીયો તૈયાર 

કરવો/પ્રદશવન /જનદશવન હેતુ માિે(દહન્દી /અાંગ્રેજીમાાં)વોઇસ ઓવર સાથેનો ડેમો 

જવડીયો તૈયાર કરવામાાંઆવયા હતા. 
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(૩) રમકડાાં/રમતને િ ેસાંકલ્પના /કૌશલ્ય માિે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તેના વડે 

તેનુાં માપન કરવામાાં આવેલ. 

(૪) દરેક રમકડાાં/રમતનુાં ડૉયુમેન્િેશન નીચેની મુદ્દાઓ આધાદરત કરવામાાં આવેલ. 

 ઉદેશો 

 શાળાજશક્ણનો તબક્કો/વય િૂથ  

 વપરાયેલ સામગ્રી- 

 િનેુાં માપન થાય છે તે સાંકલ્પના /કૌશલ્ય (અધ્યાપનશાસ્ત્ર )  

 પ્રક્રીયા :રમતનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય 

 ખચવ 

 દદવયાાંગ બાળકોની અનુરૂપ (જો શય હોય તો) 

(7) િાલુકાવાર રમકડાાં મેળાનુાં આયોજન:-  તાલુકા પ્રા.જશક્ણાજધકારીશ્રી,ડાયેિ 

જલયેઝન અજધકારીશ્રી તેમિ બી.આર.સી.કો.ઓના સાંકલનથી દરેક તાલુકામાાં નીચેની 

તારીખો મુિબ આયોિન થયેલ હતુાં. 

 

ક્રમ િાલુકાનુાં 

નામ 

િારીખ ક્રમ િાલુકાનુાં નામ િારીખ 

૧. પાલનપુર  ૨૦/૧/૨૦૨૧ ૨. ભાભર ૨૧/૧/૨૦૨૧ 

૩. વડગામ ૨૦/૧/૨૦૨૧ ૪. લાખણી ૨૧/૧/૨૦૨૧ 

૫. દાાંતીવાડા ૨૦/૧/૨૦૨૧ ૬ થરાદ ૨૧/૧/૨૦૨૧ 

૭. દાાંતા ૨૦/૧/૨૦૨૧ ૮. અમીરગઢ ૨૧/૧/૨૦૨૧ 

૯. ડીસા ૨૦/૧/૨૦૨૧ ૧૦. ધાનેરા ૨૧/૧/૨૦૨૧ 

૧૧ વાવ ૨૦/૧/૨૦૨૧ ૧૨. સૂઇગામ ૨૧/૧/૨૦૨૧ 

૧૩ દદયોદર ૨૦/૧/૨૦૨૧ ૧૪.. કાાંકરેિ ૨૧/૧/૨૦૨૧ 

         

          તાલુકા ક્ાએ તાલુકાની નીચે િણાવેલ  પસાંદગી સજમજત દ્વારા  શ્રેષ્ઠ 

કૃજતઓની પસાંદગી હાથ ધરવામાાં આવેલ હતી.   
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િાલુકા કક્ષાની પસાંદગી સતમતિના સભ્યો 

 

ક્રમ સભ્યોના નામ અને હોદ્દો 

૧. તાલુકા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી- (અધ્યક્) 

૨. બી.આર.સી.કો.ઓ.(સભ્ય સજચવ) 

૩. તાલુકા જલએઝન ઓદફસર (ડાયિ) 

૪. સી.આર.સી.કો.ઓ.(કોઇ પણ એક) 

૫. તાલુકાના પ્રવતવમાન દેશી રમકડાાં/રમતોના તિજ્ઞ કે જાણકાર  

૬. તાલુકાના ઓનલાઇન રમકડાાં-મોબાઇલ-વેબ એજ્લકેશન્સ,ડીજીટ્લ 

રમકડાાંના તિજ્ઞ કે જાણકાર 

૭. તાલુકાના ભૌજતક રમકડાાંના તિજ્ઞ કે જાણકાર 

૮. તાલુકાના દક્રયાશીલ /ગજતશીલ રમકડાાં /યાાંજત્રક રમકડાાંના તિજ્ઞ કે 

જાણકાર  

૯. તાલુકાના શૈક્જણક દકટ્સ જનમાવણના તિજ્ઞ કે જાણકાર  
 

 

 

     દરેક જવભાગની શે્રષ્ઠ કૃજતઓ પસાંદ કરવા માિે નીચેના માપદાંડને ધ્યાને લેવામાાં 

આવેલ  અને માપદાંડોમાાંથી મહ્ત્ત્તમ માપદાંડ પૂણવ થાય તે રીતે કૃજત પસાંદ કરવામાાં 

આવેલ . 

- પસાંદ કરેલ કૃજત ઊંચુ શૈક્જણક મૂલ્ય ધરાવતી હતી. 

- પસાંદ કરેલ કૃજત િકાઉ અને મિબૂત સલામત અને મૂલ્ય પદરપે્રક્ષયમાાં  

   અસરકારક  હતી. 



  83 

- પસાંદ કરેલ કૃજત બાળકોની વય કક્ાને અનુરૂપ હતી. 

- પસાંદ કરેલ કૃજત બાળકો જાતે તૈયાર કરી શકે અને પ્રદક્રયા સમજી શકે તેવી તક હતી. 

- પસાંદ કરેલ કૃજત બાળકો માિે આનાંદદાયી હતી. 

- પસાંદ કરેલ કૃજત બાળકોની કલ્પનાશજત અને જવવેચનાત્મક કૌશલ્યને ખીલવવા 

અને વધારવા માિે સ્વતાંત્ર રીતે મદદરૂપ થતી હોય તેવી હતી.. 

- પસાંદ કરેલ કૃજતના ઉપયોગ  અાંગેની ભાષા તમામ સહભાગીઓ/વપરાશકતાવ       

   માિે સરળ અને મૈત્રીપૂણવ  હતી. 

  િાલુકા કક્ષાના રમકડાાં મેળામાાં રજૂ થયેલ કૃતિઓનીસાંખ્યા :- 

 

            તજલ્લો :- બનાસકાાંઠા                                                     રમકડાાંની કેટેગરી  

કક્ષા  તવભાગ   દેશી રમકડાાં               ઓનલાઈન      
ભૌતિક 
રમકડાાં                                 

શૈક્ષતણક 
કીટ્સ 

જાિે કરો  

તાલુકા 
કક્ા  

પૂવવ પ્રાથજમક  ૨૨ ૫ ૨૭ ૨૧ ૮ 

 પ્રાથજમક ૧૦૫ ૧૫ ૮૮ ૨૩ ૧૧ 

 ઉચ્ચ પ્રાથજમક ૫૬ ૧૩ ૧૯ ૨૧ ૧૯ 

 માધ્યજમક  ૨ ૩ ૩ ૦ ૧ 

 ઉચ્ચ માધ્યજમક ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

(8) તજલ્લા કક્ષાના રમકડાાં મેળાનુાં આયોજન :- 

જિલ્લા ક્ાના રમકડાાં મેળાનુાં આયોિન  તા.૨૮/૨/૨૦૨૧ નાાં રોિ જિલ્લા જશક્ણ અને 

તાલીમ ભવન, પાલનપુરમાાં કોરોનાની મહામારીને ધ્યાને લઈ  આયોિન કરેલ જિલ્લાની 

નીચે િણાવેલ  પસાંદગી સજમજત દ્વારા  શ્રેષ્ઠ કૃજતઓની પસાંદગી હાથ ધરવામાાં આવેલ.   

તજલ્લા કક્ષાની પસાંદગી સતમતિના સભ્યો :- 

ક્રમ  સભ્યોના નામ અને હોદ્દો  

૧. પ્રાચાયવશ્રી- (અધ્યક્) 

૨. જિલ્લા જશક્ણાજધકારીશ્રી- 

૩. જિલ્લા પ્રાથજમક  જશક્ણાજધકારીશ્રી- 

૪. WE શાખાના જસજનયર લેકચરરશ્રી /િુજનયર લેકચરરશ્રી (સભ્ય સજચવ) 

૫. જિલ્લાના પ્રવતવમાન દેશી રમકડાાં/રમતોના તિજ્ઞ કે જાણકાર  

૬. જિલ્લાના  ઓનલાઇન રમકડાાં-મોબાઇલ-વેબ એજ્લકેશન્સ,ડીજીટ્લ 
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રમકડાાંના તિજ્ઞ કે જાણકાર  

૭. જિલ્લાના ભૌજતક રમકડાાંના તિજ્ઞ કે જાણકાર 

૮. જિલ્લાના દક્રયાશીલ /ગજતશીલ રમકડાાં /યાાંજત્રક રમકડાાંના તિજ્ઞ કે જાણકાર  

૯. જિલ્લાના શૈક્જણક દકટ્સ જનમાવણના તિજ્ઞ કે જાણકાર  

જિલ્લા કક્ાના રમકડાાં મેળામાાં ૧૪ તાલુકાઓમાાંથી કુલ ૧૧૦ િિેલી કૃજતઓ રિૂ થયેલ 

િમેાથી નીચે િણાવેલ ૧૭ શ્રેષ્ઠ કૃજતઓ પસદ કરી રાજ્ય કક્ાના રમકડાાં મેળાનુાં 

ઓનલાઇન આયોિન જીસીઈઆરિી ગાાંધીનગર દ્વારા તા.૨/૨૨૦૨૧ થી 

તા.૬/૨૨૦૨૧ સુધી  થયેલ તેમાાં રિૂ કરવામાાં આવેલ. તે પૈકી જિલ્લાની  નીચે િણાવેલ  

૩ શે્રષ્ઠ કૃજતઓ  રાષ્ટ્રીય કક્ાના રમકડાાં મેળા માાંિે પસદગી પામેલ. ૩ શ્રેષ્ઠ કૃજતઓનાાં 

જશક્કોને    રાષ્ટ્રીય  કક્ાના રમકડાાં મેળામાાં  ઓનલાઇન  જોડાઇ રિૂ કરવાની તક 

મળેલ હતી.  

 રાજ્ય કક્ષાના રમકડાાં મેળા માટે પસદગી પામેલ કૃતિઓ  

 

Sr. 

No. 
Block School/Institute Name Particpant Name Mo.No. 

1 

 

DEESA 

 

RASANA NANA 

PRITINAGAR PRIMARY 

SCHOOL 

 

PRAKASHKUMAR PANACHAND 

SOLANKI 

 

9898536710 

 

2 

 

PALANPUR 

 

KOTADA (Bha) 

PRIMARY SCHOOL 

 

HADA RASHMIBEN AHEMADBHAI 

 

9879540037 

 

3 VAV 
GOKULNAGAR 

PRIMARY SCHOOL 
ISHVARBHAI N. MANVAR 9558044169 

4 THARAD 
TALUKA PAY CENTER 

SCHOOL THARAD- 1 
PANCHAL MAYURI NATVARBHAI 9998561428 

5 DEESA 
CHHOTAPURA GAVADI 

PRIMARY SCHOOL 

GHASURA SOHANABANU 

SAUKATALI 
9316097887 

6 DANTA 
BEDAPANI PRIMARY 

SCHOOL  
SUTHAR PRAKASHRAJ KALURAM  9979576857 

7 DEODAR 
KHADORAVAS(go.) 

PRIMARY SCHOOL 
GOPALSINH ALUSINH SOLANKI 9924790155 

8 DEODAR 
RAIYA PAY CENTRE 

SCHOOL 

TRIVEDI KOMALBEN 

BHARATKUMAR 
8160011319 

9 DEODAR JALODHA PARA 
SOLANKI LALJIBHAI 

BAHECHARBHAI 
9925777193 

10 KANKREJ 
AMBALIVAS(Shihori) 

PRIMARY SCHOOL 

PRAJAPATI  DARSHANKUMAR 

BHOGILAL 
9725812700 

11 VADGAM 
CHANGA PAY CENTRE 

SCHOOL 
PANHAJBEN LIYAKATALI POLARA 8141975888 

12 DANTIWADA 
PANTHAWADA PAY 

CENTRE SCHOOL 

 PARMAR BHARATKUMAR 

VALJIBHAI 
9979413735 

13 
KANKREJ 

 

SUDROSAN PRIMARY 

SCHOOL 
PATEL RINABEN KANTILAL 9909115821 
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14 THARAD 
SHREE PAVADASAN 

PRIMARY SCHOOL 

PARIKH YOGESHKUMAR 

PRAVINBHAI 
9638330167 

15 DANTIWADA 

MODEL SCHOOL 

DANTIWADA 

 

DEVIKABEN V. JOSHI 9724556694 

16 LAKHANI 

GOVERNMENT 

SECONDARY SCHOOL 

GELA 

 VYAS SNEHABEN HEMKUMAR 6353323768 

17 DANTA 
RAJMANI VIDYALAY 

SANALI 
PATEL MAHESHKUMAR JOITARAM 9712861718 

 

  જિલ્લાની  નીચે િણાવેલ  ૩ શે્રષ્ઠ કૃજતઓ  રાષ્ટ્રીય કક્ાના રમકડાાં મેળા માાંિે 

પસદગી પામેલ. ૩ શ્રેષ્ઠ કૃજતઓનાાં જશક્કોને    રાષ્ટ્રીય  કક્ાના રમકડાાં મેળામાાં  

ગુિરાત સૈક્જણક સાંશોધન અનેપદરષદ,(જીસીઈઆરિી)જવધાભવન ,સકેિર-

૧૨,ગાાંધીનગર દ્વારા ઓનલાઇન  જોડાઇ રિૂ કરવાની તક મળેલ હતી.  

 રાષ્ટર કક્ષાના રમકડાાં મેળા માટે પસદગી પામેલ કૃતિઓ 

 

Sr. 

No. 
Block School/Institute Name Particpant Name Mo.No. 

1 
DEESA 

 

RASANA NANA 

PRITINAGAR PRIMARY 

SCHOOL 

PRAKASHKUMAR PANACHAND 

SOLANKI 

 

9898536710 

 

2 THARAD 
TALUKA PAY CENTER 

SCHOOL THARAD- 1 
PANCHAL MAYURI NATVARBHAI 9998561428 

3 VADGAM 
CHANGA PAY CENTRE 

SCHOOL 
PANHAJBEN LIYAKATALI POLARA 8141975888 
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 ઈકો કલબ 

ઇકો-કલબ સાંદભે ઇકો-કલબની શાળાકીય અને બાગાયતી પ્રવૃજત્તઓ દરેક 

શાળાને વષવભર કરવાની થતી ઇકો-કલબની પ્રવૃજત્તઓનુાં આયોિન આપવામાાં આવેલ 

હતુાં.વષવના અાંતે જિલ્ લાની શાળાઓમાાં થયેલ ઇકોકલબની પ્રવૃજત્તઓનુાં દસ્ તાવેજી કરણ 

કરવામાાં આવ યુાં. 

 ઈકો કલબ ખચભની તવગિ 

ક્રમ શાળાઓની સાંખ્યા ખચભ શાળા દીઠ રૂ. 1000/- 

1 2378 0/- 

2 DIET 25000/- 

કુલ 25000/- 

 

 ઇકો-કલબ િાલીમ :-  

કોજવડ-19 ની મહામારીના કારણે આ વષવ જશક્કોની પ્રત્યક્ તાલીમનુાં 

આયોિન કરેલ ન હતુાં પરાં તુ S.S.A. દ્વારા િ ે શાળાઓને પયાવવરણ પ્રયોગશાળા 

પ્રોિકેિમાાં જોડવામાાં આવેલ છે.તે શાળાના આચાયવશ્રીઓ અને જશક્કો માિે 

તા.26/09/2020 અને તા. 23/12/2020 ના રોિ ઇકો કલબની પ્રવૃજત્તઓ અન ે

પયાવવરણ અાંગેની કે્ત્રો અને તે આધાદરત િુદા િુદા પ્રોિેિ જવશે ઓનલાઇન તાલીમ 

આપવામાાં આવેલ.  

 

ઇકો કલબ 
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 બનાસકાાંઠા તજલ્ લાની ઇકો ક્ લબની પ્રવૃતત્તઓ સાંદભે શ્રેષ્ ઠ કામગીરી 
કરિી શાળાઓની યાદી 

1. સોલાંકીવાસ (િનેાલ) પ્રા.શાળા, તા. ડીસા  
2. એસબીપુરા પ્રા.શાળા, તા. પાલનપુર 

3. ઉત્તમપુરા (ડાાંજગયા) પ્રા. શાળા, તા. દાાંતીવાડા  
4. અશોકગઢ પ્રા.શાળા, તા. વડગામ 

5. ભોડાજળયા પ્રા. શાળા, તા. ભાભર 

6. લાડપુર પ્રા. શાળા, તા. થરાદ  
7. ચોથાર નેસડા પ્રા. શાળા, તા. વાવ  
8. રાધપુર પ્રા. શાળા તા. દાાંતા 
9. હતાવાડા પ્રા.શાળા, તા. વડગામ 

10. મહાદેવીયા પ્રા. શાળા, તા. અમીરગઢ 

11. કાણોદર શાળા નાં. 3 તા. પાલનપુર 

12. ભાવનગર પ્રા.શાળા, તા.કાાંકરેિ 

13. જશવનગર (વાતમમ્  પ્રા.શાળા તા. દદયોદર 

14. કુાં વારા પ્રા.શાળા તા. દદયોદર 

15.  રૈયા પ્રા.શાળા તા. દદયોદર 

16.  રાાંિીલા પ્રા.શાળા તા. દદયોદર 

17. માધપુરા(રાાં) પ્રા.શાળા તા. દદયોદર 

18. સરાલ પ્રા. શાળા તા. ધાનેરા 
19. ચામુાંડાનગર પ્રા.શાળા, તા. ધાનેરા 
20. ધાખા પ્રા.શાળા, તા. ધાનેરા 
21. મેગાળ પ્રા.શાળા, તા. વડગામ 

22. મોરાલ પ્રા.શાળા, તા. લાખણી 
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 જી.સી.ઇ.આર.િી,.ગાાંધીનગર પ્રેદરત અને જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન ,

પાલનપુર આયોજિત બનાસકાાંઠા જિલ્ લામાાં જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનોની શરૂઆત 

પ્રાથજમક શાળાઓ માિે સી.આર.સી .કક્ાએ યોજાયેલ જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનોથી 

થઇ .આ માિે જિલ્ લાની દરેક પ્રાથજમક શાળાઓને તારીખ  : 27/01/2021 ના 

પદરપત્રથી જાણ કરવામાાં આવી. 

  બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના તમામ (228) સી.આર.સી., બી.આર.સી અને 

એસ.વી.એસ કક્ા ના જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનો ઓનલાઇન તા  : 23/03/2021 

અને 25/03/2021 સુધી પૂણવ કરવામાાં આવ યા. 

 દર વષવની િમે આ પ્રદશવનોના કન્ વીનર તરીકે સી.આર.સી.કો.ઓદડવનેિરશ્રીઓએ 

ફરિ અદા કરી. સી.આર.સી.કો.ઓદડવનેિર અને પે.સેન્ િર શાળાના 

આચાયવશ્રીઓના સાંચાલન તથા યિમાન શાળાના સહયોગ થકી આ પ્રદશવનો 

સફળતાપૂવવક પૂણવ થયા. 

 ચાલુ સાલે યોજાયેલ જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનનો મુખ્ય જવષય ‘ િેકનોલોજી અન ે

િોયસ’ હતો. મુખ્ય જવષય અાંતગવત િુદા િુદા પાાંચ કૃજત પ્રદશવન જવભાગો હતા.  

સમગ્ર રીતે બનાસકાાંઠા જિલ્ લાની 2378 પ્રાથજમક શાળાઓમાાંથી 2314 શાળાઓ  

આ જવજ્ઞાન યાત્રામાાં પ્રથમ સ્ િેિ ેઓનલાઇન જોડાઇ. 

 સી.આર.સી.કક્ાએ જવભાગવાર પસાંદગી પામેલ શ્રે ઠ કૃજતઓને િ ે તે તાલુકા 

કક્ાના જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનમાાં રિૂ કરાઇ. તાલુકા કક્ાના જવજ્ઞાન ગજણત 

પ્રદશવનમાાં બી.આર.સી.કો. ઓદડવનેિરશ્રીઓએ કન્ વીનર તરીકે સેવા અદા કરી. 

 ચાલુ વષે યોજાયેલ પ્રાથજમક શાળાઓ માિેના તાલુકા કક્ાના જવજ્ઞાન-ગજણત 

પ્રદશવનોમાાં તથા માધ્યજમક / ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક શાળાઓ માિેના એસ.વી.એસ. 

વિજ્ઞાન-ગવિત પ્રદર્શન 
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જવજ્ઞાન-ગજણત પ્રદશવનોમાાં જિલ્ લાની હાઇસ્ કૂલના જવજ્ઞાન જશક્કોએ જનણાવયક 

તરીકેની સેવા આપી.  

 ડાયેિ જલએઝન ઓદફસર, તાલુકા કેળવણી જનદરક્ક અને બી.આર.સી.કો. 

ઓદડવનેિરશ્રીઓના સફળ સાંચાલન થકી જિલ્ લાના તમામ (14) તાલુકાનાાં તાલુકા 

કક્ાનાાં બે દદવસીય પ્રદશવનો િુદા િુદા તાલુકાઓમાાં યોજાયાાં .િનેી જવગત પ્રસ્ તુત 

છે. 

 કુલ 14 તાલુકાઓમાાંથી જવભાગવાર એક એક શ્રે ઠ કૃજતને જિલ્ લા કક્ાએ પ્રદજશવત 

કરવાની તક આપેલ તે અનુસાર પ્રાથજમક જવભાગની કુલ 14×5=70 કૃજતઓમાાંથી 

70 કૃજતઓ બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના 52મુાં જવજ્ઞાન-ગજણત પ્રદશવનમાાં રિૂ થઇ. 

 એસ.વી.એસ કક્ાએ યોજાયેલ જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનમાાં 574 પૈકીનો 414 

શાળાઓ માધ્યજમક/ ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક જવભાગમાાં સહભાગી બની. 

 આ પ્રદશવનમાાં એસ.વી.એસ.ના આચાયવશ્રીઓએ કન્ વીનર તરીકે તથા યિમાન 

શાળાના આચાયવશ્રીઓએ સહ કન્ વીનર તરીકે ભૂજમકા અદા કરી. 

 જિલ્ લાના 52મા જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનના સ્ થળ અને તારીખ ની તા. 

૦૬/૦૪/૨૦૨૧ ઓનલાઇન યોજ્વા જાણ કરવામાાં આવી. 

 

તજલ્ લા કક્ષાના તવજ્ઞાન ગતણિ પ્રદશભનની તવગિ 

કક્ષા શાળાઓ કૃતિઓ 

પ્રાથજમક 70 70 

માધ્યજમક/ઉ.માધ્યજમક 03 03 

કુલ 73 73 

 

 આ ગજણત-જવજ્ઞાન પ્રદશવનનુાં ઉદ્દઘાિન તા. 25/09/2019ના રોિ બપોરે 14-30 

કલાકે કરવામાાં આવ યુાં. આ કાયવક્રમમાાં ઉદઘાિક તરીકે શ્રી બી.કે.જત્રવેદી જનવૃત્ત 
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સજચવ શ્રી, રાજ્ય પરીક્ા બોડવ  જિલ્ લા જશક્ણાજધકારીશ્રી અને જિલ્ લા પ્રાથજમક 

જશક્ણાજધકારીશ્રી ઉપજસ્થત રહી સૌને પ્રોત્ સાદહત કયાવ. 

 જત્ર-દદવસીય આ જવજ્ઞાન-ગજણત પ્રદશવનુાં સમાપન તા : 27/09/2019ના રોિ 

બપોરે 12-00 કલાકે કરવામાાં આવ યુાં. શાળાના આચાયવશ્રીએ સૌને પ્રમાણપત્ર, 

ઇનામ તથા શાળા જશલ્ ડ આપી પ્રોત્ સાદહત કયાવ હતા. 

 જિલ્ લાનુાં આ પ્રદશવન ભવનના પ્રાચાયવશ્રી ડૉ. એમ.િ.ેનોગસના માગવદશવન, જિલ્ લા 

જશક્ણાજધકારીશ્રી તથા જિલ્ લા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી િ.ેપી.પ્રજાપજતના 

સહયોગ ઉપરાાંત જવજ્ઞાન સલાહકાર એ.એમ.પાિીલ અને કન્ વીનરશ્રી 

આર.બી.જોષી આચાયવશ્રી, રાધ ે ઇન્િર નેશનલ સ્ કૂલ, ભાભરના આયોિન તથા 

સમગ્ર ડાયિ પદરવાર અને સમગ્ર શાળા પદરવારની મહેનત થકી સફળ બન્ યુાં હતુાં.  

તવજ્ઞાન ગતણિ પ્રદશભનમાાં ક્રમ, વષભ અને યજમાન શાળાઓની તવગિ 

નાંબર તવજ્ઞાન-ગતણિ પ્રદશભન વષભ યજમાન શાળા 

1 30 મો જવજ્ઞાનમેળો 1998-99 ઝવેરી સાવવિનીક હાઇસ્ કૂલ, ગઢ 

2 31 મો જવજ્ઞાનમેળો 1999-00 મહેતા એન.એસ.જવનયમાંદદર,વાવ 

3 32 મો જવજ્ઞાનમેળો 2000-01 આદદજાજત ઉત્તર બજુનયાદી આશ્રમશાળા, અમીરગઢ 

4 33 મો જવજ્ઞાનમેળો 2001-02 શ્રી વી.કે.વાઘેલા હાઇસ્ કૂલ, દદયોદર  

5 34 મો જવજ્ઞાનમેળો 2002-03 શ્રીમતી એમ.ડી.સોમાણી હાઇસ્ કૂલ અને યુ.બી.સોમાણી 

ઉ.મા.જવભાગ, ચાંડીસર 

6 35 મો જવજ્ઞાનમેળો 2003-04 શ્રી અાંબાજી ગ્રામપાંચાયત ઉ.મા. શાળા 

7 36 મો જવજ્ઞાનમેળો 2004-05 શ્રીમતી એસ.કે.મહેતા હાઇસ્ કૂલ, િગાણા 

8 37 મો જવજ્ઞાનમેળો 2005-06 નૂતન ભારતી મડાણા (ગઢ) 

9 38 મો જવજ્ઞાનમેળો 2006-07 એસ.સી.ડબલ્ ય ુહાઇસ્ કુલ, ડીસા 

10 39 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2007-08 શેઠશ્રી એલ.એચ.માળી આદશવ હાઇસ્ કૂલ, માલગઢ, તા .

ડીસા 

11 40 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2008-09 શ્રી િી.ડી.શાહ જવદ્યાલય, સાગ્રોસણા, તા. પાલનપુર 

12 41 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2009-10 શ્રી ડી.િ.ેએન.મહેતા હાઇસ્ કૂલ, િૂના ડીસા, તા. ડીસા 

13 42 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2010-11 લાખણી પ્રાથજમક શાળા-2, તા. ડીસા 

14 43 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2011-12  શેઠશ્રી એમ.એમ.શાહ જવનયજવદ્યામાંદદર, ગોળા 
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15 44 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2012-13 આદશવ હાઇસ્ કૂલ, દદયોદર 

16 45 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2013-14 ઉત્તર બુજનયાદી જવદ્યાલય, નારોલી 

17 46 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2014-15 એકલવ ય મોડેલ રેજસડેજન્ શયલ સ્ કૂલ, અાંબાજી 

18 47 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2015-16 મોડેલ  સ્ કૂલ, અમીરગઢ 

19 48 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2016-17 એકલવ ય મોડેલ રેજસડેજન્ શયલ સ્ કૂલ, િગાણા 

20 49 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2017-18 NIB સ્ કૂલ ઓફ સાયન્ સ, પાલનપુર 

21 50 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2018-19 NIB સ્ કૂલ ઓફ સાયન્ સ, પાલનપુર 

22 51 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2019-20 રાધે ઇન્િર નેશનલ સ્ કૂલ, ભાભર 

23 52 મો જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવન 2020-21 જિલ્લા જશક્ણ અન ેતાલીમ ભવન, પાલનપુર 

 

તજલ્ લા તવજ્ઞાનમેળામાાં ભાગ લેનાર શાળાઓ/કૃતિઓની આાંકડાકીય તવગિ 

 

તવજ્ઞાન-ગતણિ પ્રદશભન વષભ શાળા કક્ષા 

શાળા

ઓની 

સાંખ્ યા 

કૃતિની 

સાંખ્ યા 
વકિૃત્ વ સ્ િર 

30 મો 

સાવવિનીક હાઇસ્ કૂલ, ગઢ 

1998-

1999 

પ્રાથજમક 37 52 16 

 
માધ્યજમક 60 110 22 

ઉ.માધ્યજમક 00 00 00 

કુલ 97 162 38 

31 મો 

જવનયમાંદદર,વાવ 
1999-00 

પ્રાથજમક 49 45 15 ઝોન 

માધ્યજમક 61 75 18  

ઉ.માધ્યજમક 02 06 02  

કુલ 112 126 35  

32 મો 

આદદજાજત ઉ.બ.ુઆશ્રમશાળા, 

અમીરગઢ 

2000-01 

પ્રાથજમક 61 54 12 તાલુકા 

માધ્યજમક 13 30 03  

અ .માંદદર-

ડાયિ 
02 06 02  

કુલ 76 90 17  

33 મો 

વી.કે.વાઘેલા હાઇસ્ કૂલ, 

દદયોદર 

2001-02 

પ્રાથજમક 80 83 13 સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 51 128 10  

ઉ.માધ્યજમક 10 31 07  
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અધ્યાપન  

માંદદર-ડાયિ 
03 19 03  

કુલ 144 261 33  

34 મો 

એમ.ડી.સોમાણી હાઇસ્ કૂલ, 

ચાંડીસર 

2002-03 

પ્રાથજમક 72 67 12 સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 106 143 11  

ઉ.માધ્યજમક 08 26 07  

કુલ 181 236 30  

35 મો 

અાંબાજી ગ્રામપાંચાયત 

ઉ.મા.શાળા 

2003-04 

પ્રાથજમક 67 67 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 175 276 -  

ઉ.માધ્યજમક 09 27 -  

કુલ 251 367 -  

36 મો 

એસ.કે.મહેતા હાઇસ્ કૂલ, 

િગાણા 

2004-05 

પ્રાથજમક 40 43 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 28 28 - સાંકુલ 

ઉ.માધ્યજમક 24 24 -  

કુલ 92 95 -  

37 મો નૂતન ભારતી 

મડાણા(ગઢ) 
2005-06 

પ્રાથજમક 54 57 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 28 34 - સાંકુલ 

ઉ.માધ્યજમક 12 27 - સાંકુલ 

કુલ 94 118 -  

38 મો 

એસ.સી.ડબલ્ ય ુહાઇસ્ કુલ, 

ડીસા 

2006-07 

પ્રાથજમક 51 53 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 32 34 - સાંકુલ 

ઉ.માધ્યજમક 20 25 - સાંકુલ 

કુલ 103 112 -  

39 મો 

શેઠશ્રી એલ.એચ.માળી 

આદશવ હાઇસ્ કૂલ, 

તા .ડીસા 

2007-08 

પ્રાથજમક 57 57 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 31 33 - સાંકુલ 

ઉ.માધ્યજમક 24 28 - સાંકુલ 

કુલ 112 118 -  

40 મો 

શ્રી િી.ડી.શાહ જવદ્યાલય, 

સાગ્રોસણા, 

 તા .પાલનપુર 

2008-09 

પ્રાથજમક 58 59 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 31 34 - સાંકુલ 

ઉ.માધ્યજમક 23 32 - સાંકુલ 

કુલ 112 125 -  

41 મો 

શ્રી ડી.િ.ેએન.મહેતા 

હાઇસ્ કૂલ, િૂના ડીસા, 

2009-10 

પ્રાથજમક 54 54 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 30 32 - સાંકુલ 

ઉ.માધ્યજમક 31 32 - સાંકુલ 
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 તા. ડીસા કુલ 115 118 -  

42 મો 

લાખણી પ્રાથજમક શાળા-2, 

તા. ડીસા 

2010-11 

પ્રાથજમક 66 66 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
46 59 

- 
સાંકુલ 

કુલ 112 125 -  

43 મો 

શેઠશ્રી એમ.એમ.શાહ 

જવનયજવદ્યામાંદદર, ગોળા 

2011-12 

પ્રાથજમક 72 73 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
62 62 

- 
સાંકુલ 

કુલ 134 135 -  

44 મો 

આદશવ હાઇસ્ કૂલ, દદયોદર 
2012-13 

પ્રાથજમક 59 59 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
62 62 

- 
સાંકુલ 

કુલ 121 121 -  

45 મો 

ઉત્તર બુજનયાદી જવદ્યાલય ,

નારોલી 

2013-14 

પ્રાથજમક 53 53 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
60 60 

- 
સાંકુલ 

કુલ 113 113 -  

46 મો 

એકલવય મોડેલ 

રેજસડેજન્ શયલ સ્ કૂલ, અાંબાજી 

2014-15 

પ્રાથજમક 57 57 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
52 52 

- 
સાંકુલ 

કુલ 109 109 -  

47 મો 

મોડેલ  સ્ કૂલ, અમીરગઢ 
2015-16 

પ્રાથજમક 61 61 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
48 48 

- 
સાંકુલ 

કુલ 109 109 -  

48 મો 

એકલવ ય મોડેલ 

રેજસડેજન્ શયલ સ્ કૂલ, િગાણા 

2016-17 

પ્રાથજમક 68 68 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
77 77 

- 
સાંકુલ 

કુલ 145 145 -  

49 મો 

NIB સ્ કૂલ ઓફ સાયન્ સ, 

પાલનપુર 

2017-18 

પ્રાથજમક 66 66 - સી.આર.સી. 

માધ્યજમક 

ઉ.માધ્યજમક 
76 76 

- 
સાંકુલ 

કુલ 142 142 -  
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50 મો 
NIB સ્ કૂલ ઓફ સાયન્ સ, 

પાલનપુર 
2018-19 

પ્રાથજમક 66 66 - સી.આર.સી. 
માધ્યજમક 
ઉ.માધ્યજમક 

81 81 
- 

સાંકુલ 

કુલ 147 147 -  

51 મો 
રાધે ઇન્િર નેશનલ સ્ કૂલ, 

ભાભર 
2019-20 

પ્રાથજમક 70 70 - સી.આર.સી. 
માધ્યજમક 
ઉ.માધ્યજમક 

75 75 
- 

સાંકુલ 

કુલ 145 145 -  

52 મો 
ઓનલાઇન જિલ્લા જશક્ણ અને 
તાલીમ ભવન, પાલનપુર 

2020-21 

પ્રાથજમક 70 70 - સી.આર.સી. 
માધ્યજમક 
ઉ.માધ્યજમક 

03 03 
- 

સાંકુલ 

કુલ 73 73 -  
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 તવજ્ઞાન ગતણિ પ્રદશભનમાાં સી.આર.સી. કક્ષાએ ભાગ લેનાર શાળાઓની 

આાંકડાકીય તવગિ 

નાંબર વષભ કુલ શાળાઓ 
ભાગ લેનાર 

શાળાઓ 
ટકાવારી 

1 1998-99 1863 37 1.99 

2 1999-00 1868 81 4.34 

3 2000-01 1911 720 37.68 

4 2001-02 1922 1502 78.15 

5 2002-03 1907 1802 94.49 

6 2003-04 1983 1804 90.97 

7 2004-05 2195 1942 88.47 

8 2005-06 2197 1917 87.26 

9 2006-07 2263 2039 90.10 

10 2007-08 2362 2177 95.13 

11 2008-09 2358 2119 89.86 

12 2009-10 2360 2122 89.91 

13 2010-11 2392 2297 96.03 

14 2011-12 2298 2224 96.78 

15 2012-13 2298 2227 96.91 

16 2013-14 2298 2184 95.04 

17 2014-15 2317 2074 89.51 

18 2015-16 2326 2313 99.41 

19 2016-17 2348 2330 99.30 

20 2017-18 2354 2345 99.62 

21 2018-19 2376 2364 99.49 

22 2019-20 2379 2364 99.37 

23 2020-21 2378 2314 97.31 

 

 

 

 

 

 



  96 

 

 

 ઉદે્દશો : 

 ગજણત-જવજ્ઞાનની શૈક્જણક ગુણવત્તા સુધારણા કરવી. 

 પ્રાથજમક, માધ્યજમક  શાળાના જવદ્યાથીઓ અને જશક્કો તથા પી.િી.સી. 

પ્રજશક્ણાથીઓ ગજણત-જવજ્ઞાન પ્રત્ યે અજભરૂચી કેળવે. 

 વૈજ્ઞાજનક દૃજ િની જખલવણી કરવી. 

 ગજણત-જવજ્ઞાન જશક્ણને  ઉત્તેિન આપવુાં. 

 ગતણિ-તવજ્ઞાન માંડળની કામગીરી : 

 તવજ્ઞાન તવષયક : 

 વષવ દરમ્ યાન િૂથ, તાલુકા, જિલ્ લા, રાજ્ ય કક્ાએ યોજાતા જવજ્ઞાન મેળામાાં 

વધુમાાં વધુ શાળાઓ ભાગ લે તેવુાં આયોિન કરવુાં. 

 જવજવધ કક્ાએ યોજાતા જવજ્ઞાન મેળામાાં ભાગ લેનારને માગવદશવન પૂરુાં  

પાડવુાં. 

 શાળા, િૂથ, તાલુકા કે જિલ્ લા કક્ાએ જવજ્ઞાન જવષયક જશજબરો, વ યાખ્ યાન 

માળાનુાં આયોિન કરવુાં. 

 જવજ્ઞાન દદવસની ઉિવણીમાાં પ્રમુખ ભૂજમકા ભિવવી. 

 િૂથ, તાલુકા કક્ાએ જવજ્ઞાન જવષયક પ્રયોગોનુાં પ્રાયોજગક કાયવ થાય. દરેક 

શાળા આ પ્રાયોજગક કાયવમાાં સહભાગી બને તેવુાં આયોિન કરવુાં. 

 િૂથ, તાલુકા કક્ાએ જવજ્ઞાન જવષયક જવજવધ સ્ પધાવઓ િવેી કે -  વીઝ, 

વ તતૃ્ વ સ્ પધાવ, પ્રયોગકૃજત બનાવવી, શૈક્જણક એકમ જવષયક TLM 

બનાવવાનુાં આયોિન કરવુાં. 

 િૂથ, તાલુકા કક્ાએ જવજ્ઞાનના પ્રયોગોનુાં પ્રાયોજગક કાયવ તેમિ જવજ્ઞાનને 

લગતાાં TLM બનાવવાાં. તે અાંગેનો શૈક્જણક સેજમનાર યોિવો. 

 શાળા કક્ાએ જવજ્ઞાન પ્રશ્ર્નપેિી મૂકવામાાં આવે. જનજશ્વત દદવસે તે પ્રશ્ર્નોના 

ઉત્તરો આપવાનુાં થાય તેવુાં આયોિન કરવુાં. 

 િૂથ કક્ાએ જવજ્ઞાનને લગતા એકમો આધાદરત “દાશવજનક પાઠ” અપાય તેવુાં 

આયોિન કરવુાં. 

ગવિત-વિજ્ઞાન મંડળ 
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 ભવનમાાં “જવજ્ઞાન કોનવર” બનાવામાાં આવેલ છે. િનેા દ્વારા તાલીમાથીઓ 

જવષયવસ્ તુ આધાદરત જવજવધ પ્રયોગો કરે છે તેમિ જવજ્ઞાન જવષયક 

સજવશેષ જાણકારી મેળવી તેનુાં આયોિન કરે છે. 

 પ્રાથવના કાયવક્રમમાાં “જવજ્ઞાન જવષે અવનવુાં” િવેા શીષવક તળે જવજવધ 

વૈજ્ઞાજનકોનો પદરચય અને તેનુાં પદાપવણ, નવીન શોધો જવષેની ચચાવ થાય. 

 સમાાંયતરે જવજ્ઞાન જવષય  વીઝનુાં આયોિન કરવુાં. 

 જવજ્ઞાન જવષયક જવજવધ સામજયકો, માદહતી પુજસ્ તકાઓનુાં વાચન થાય, 

ચચાવ થાય તેવુાં આયોિન કરવુાં  

 માધ્યજમક  શાળાની સ્ પધાવઓમાાં ઉત્તમ દેખાવ કરનાર સ્પધવક , શાળાન ે

પ્રોત્ સાહન આપવુાં. 

 પ્રાથજમક શાળાઓને િરૂરી જવજ્ઞાન જવષયક શૈક્જણક સાધનો મળે તેવુાં 

આયોિન કરવુાં. માધ્યજમક  શાળાના જવજ્ઞાન જશક્ક દ્વારા િરૂર િણાયે 

પ્રાથજમક શાળાઓને માગવદશવન અપાય તેવી વ યવસ્ થા કરવી. 

 અાંધશ્રદ્ધા જનવારણ જવષયક કાયવક્રમોનુાં આયોિન કરવુાં. 

 ગતણિ તવષયક : 

 શાળા, ભવન કક્ાએ “ગજણત કોનવર” જવકસાવવી. 

 ગજણત જવષયક જશજબરો, વ યાખ્ યાન માળા, પદરસાંવાદોનુાં આયોિન કરવુાં.  

 િૂથ, તાલુકા  ક્ાએ ગજણત જવષયક જવજવધ સ્ પધાવઓ િવેી કે-  વીઝ, 

વ તતૃ્ વ સ્ પધાવનુાં આયોિન કરવુાં. 

 શાળા / ભવન  ક્ાએ “પ્રશ્ર્નપેિી” ની રચના કરવી. 

 શાળા, િૂથ કક્ાએ ગજણત જવષયવસ્ તુ આધાદરત દાશવજનક પાઠ અપાય તેવુાં 

આયોિન કરવુાં. 
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 પ્રસ્ િાવના : 

જીસીઇઆરિી, ગાાંધીનગરના માગવદશવન હેઠળ છેલ્ લા ચાર વષવથી જિલ્ લા 

કક્ાના એિયુકેશનલ ઇનોવેશન ફેરનુાં આયોિન કરવામાાં આવે છે. ચાલુ વષે 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર દ્વારા જિલ્ લા કક્ાના એિયુકેશનલ 

ફેરનુાં આયોિન જીસીઇઆરિી, ગાાંધીનગરના માગવદશવન હેઠળ કરવામાાં આવયુાં 

હતુાં.     

 મુખ્ય હેિુઓ : 

- જિલ્ લામાાં જવજવધ શાળાના જશક્કોએ કરેલ ઇનોવેદિવ કાયવને ઓળખવુાં અને 

જબરદાવવુાં. 

- ઇનોવેિીવ જશક્કોના કાયવનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવો. 

- એક શાળામાાં થયેલા નવતર પ્રયોગને જિલ્ લાની અન્ય શાળાઓ સુધી 

પહોંચાડવો. 

- સમસ્યા ઉકેલના માધ્યમથી જવજવધ નવતર પ્રયોગ સુધી િવાની તક જશક્કોને 

પૂરી પાડવી. 

- નવતર પ્રયોગને પુજસ્તકાના માધ્યમથી જિલ્ લાની શાળાઓ સુધી પહોંચાડવા. 

- જશક્કોએ કરેલા કાયવને અસરકારક રીતે અન્યની સમક્ રિૂ કરવુાં. 

 આયોજન : 

- િ ે જશક્કોએ પોતાના ઇનોવેશન Online કયાવ તા તે જશક્કોના ઇનોવેશનની 

જિલ્ લા કક્ાએ સમીક્ા કરવામાાં આવી. 

- ત્યારબાદ તે જશક્કોને ઇનોવેશન રાઇિ-અપ વકવશોપમાાં બોલાવી તેમના 

ઇનોવેશનને લેજખત સ્વરૂપમાાં લેવામાાં આવયુાં. 

- જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર ખાતે ઇનોવેશન રાઇિ અપ 

વકવશોપનુાં આયોિન કરવામાાં આવયુાં. 

- રાઇિ-અપના આધારે પુજસ્તકા અને ઇનોવેિીવ જશક્કો માિેના બેનર બનાવવામાાં 

આવયા. 

એજયુકેશનલ ઇનોવેશન ફેર 
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- જિલ્ લાની તમામ શાળાઓના એક-એક જશક્કને ઇનોવેશન ફેરની મુલાકાત લેવા 

માિેના આદેશ જિલ્ લા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારી સાહેબશ્રી સાથે સાંકલનમાાં રહી 

કરવામાાં આવયા. 

- માધ્યજમક શાળાઓના ઇનોવેિીવ જશક્કોના આદેશ માિે જિલ્ લા જશક્ણાજધકારી 

સાહેબના સાંકલનમાાં રહી આદેશ કરવામાાં આવયા.  

- જીસીઈઆરિી,ગાાંધીનગરની સૂચના અનુસાર કોજવડ 19 ની પદરજસ્થજતને 

ધ્યાનમાાં લેતાાં ચાલુ વષે ઓનલાઈન ઈનોવેશન ફેસ્િીવલનુાં આયોિન કરવામાાં 

આવયુાં.  

- પ્રાચાયવશ્રીના માગવદશવન હેઠળ તમામ જલએઝન અજધકારીશ્રી સાથે આયોિન બેઠક 

કરવામાાં આવી.  

- કોજવડ 19 સમયગાળા દરમ્યાન ઈનોવેશન કાયવ કરેલા જશક્કોને આ ઈનોવેશન 

ફેસ્િીવલમાાં સમાજવષ્ટ્ કરવા િણાવવામાાં આવયુાં.  

- તાલુકાના ઓનલાઈન ઈનોવેશન ફેસ્િીવલ જનયત સમય મયાવદામાાં પૂણવ કરી જિલ્લા 

કક્ા માિે તાલુકાના નામ આપવા માિે િણાવવામાાં આવયુાં.  

 શૈક્ષતણક ફતલિાથભ :  

- કોજવડ 19 મહામારીના સમયગાળા દરમ્યાન િ ેજશક્કોએ ઈનોવેદિવ કાયવ કયુિં હતુાં 

એવા જશક્કોને પોતાનુાં કાયવ પ્રદજશવત કરવાની તક મળી.  

- નક્કી કરેલા દદવસે બી.આર.સી.કો.ઓ. અને જલએઝન અજધકારીશ્રી, તાલુકા પ્રા. 

જશક્ણાજધકારી સાથે મળી તાલુકાના ઈનોવેદિવ જશક્કોનુાં મૂલ્યાાંન કરવામાાં 

આવયુાં.  

- પસાંદ  કરાયેલા ઈનોવેદિવ જશક્કોના નામ જિલ્લા કક્ા માિે મોકલવામાાં આવયા.   

- જિલ્લા જશક્ણ સજમજતના ચેરમેનશ્રી, બનસકાાંઠા, જિલ્લા જશક્ણાજધકારી 

બનાસકાાંઠા, જિલ્લા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી,બનાસકાઠા અને પ્રાચાયવશ્રી 

જિલ્લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર આ ફેસ્િીવલમાાં જોડાઈને જશક્કોને 

માગવદશવન પૂરુ પાડુ્ાં હતુાં.   

-   

-  
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-  

-  

-  

-  

-  

- પસાંદ  કરાયેલા ઈનોવેદિવ જશક્કોના નામ રાજ્ય કક્ા માિે મોકલવામાાં આવયા.   

- જિલ્લા જશક્ણ સજમજતના ચેરમેનશ્રી, બનસકાાંઠા, જિલ્લા જશક્ણાજધકારી 

બનાસકાાંઠા, જિલ્લા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી,બનાસકાઠા અને પ્રાચાયવશ્રી 

જિલ્લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર આ ફેસ્િીવલમાાં જોડાઈને જશક્કોને 

માગવદશવન પૂરુ પાડુ્ાં હતુાં.   

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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તારીખ: 08/03 /2021 થી 09/03/2021 

 

 આિરોિ તારીખ- 08/03/2021, સોમવારના રોિ પ્રથમ દદવસે રાજ્યકક્ાનો 

ઇનોવેશન ફેજસ્િવલ 2020–21 ઝોન - બનાસકાાંઠા જશક્ણ જવભાગ ગુિરાત 

રાજ્ય ગાાંધીનગર જી.સી.ઈ.આર.િી.ગાાંધીનગર નવતર સેન્િર ફોર ઇનોવેશન 

એજ્યુકેશન દ્વારા પે્રદરત જિલ્લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન પાલનપુર 

આયોજિત સમાજવષ્ટ્ સાત જિલ્લા બનાસકાાંઠા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ 

શહેર, ગાાંધીનગર, ભુિ, પાિણ, મહેસાણાના સમન્વયમાાં યોજાયો. 

 સવારે 08:00 કલાકે ઇનોવેશન ફેર માાં ભાગ લીધેલ તમામ કૃજતઓનુાં 
રજીસ્િરેશન કરવામાાં આવયુાં અને ચા-નાસ્તાની સાથે સૌ આ ફેજસ્િવલમાાં 
જોડાયા. 

 ઉદઘાિન કાયવક્રમમાાં ચેરમેન શ્રી જશક્ણ સજમજત બનાસકાાંઠા નરજસાંહભાઈ 

દેસાઈના અધ્યક્સ્થાને , જિલ્લા જશક્ણાજધકારી શ્રી એન.બી ચાવડા સાહેબ , 

ડાયિ પ્રાચાયવ ડો.એમ.િ.ેનોગસ સાહેબ, i to we કો-ઓડીનેિરશ્રી 

અમૃતાબેન બધેકા ડી.આઇ.સી. કૉ ઓડીનેિર શ્રી ડો.વષાવબેન પ્રજાપજત ના 

સાજનધ્ય હેઠળ ડાયિ પદરવાર , ડી આઇ.સી કૉ ઓડીનેિર સાત જિલ્લાના, કે 

આર પી, તમામ સાત જિલ્લાના ઈનોવેિીવ જશક્ક ,બનાસકાાંઠા જિલ્લાના 

મુલાકાતી જશક્ક , ડાયિ ના તાલીમાથીઓ ની ઉપજસ્થજત રહી.કાયવક્રમની 

શરૂઆત પ્રાથવના "જીવન અાંિજલ થાજો" દ્વારા કરાઇ. ઈશ્વરીય શજત ના સ્પશવ 
સાથે માંચસ્થ મહેમાનો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરીને વાતાવરણમાાં અન્યય દદવય 

પ્રકાશની જ્યોત પ્રસરાવવામાાં આવી . 

 ડાયિ પ્રાચાયવશ્રી ડો. એમ િ ે નોગસ સાહેબે સૌને શબ્દોથી આવકાયાવ અન ે

કાયવક્રમનો હેતુ સ્પષ્ટ્ કયો. ઉપજસ્થત મહેમાનોનુાં સાલ ઓઢાડી, ગુિરાતની 

શાન - ચરખો આપીને  સન્માન કરવામાાં આવયુાં. સાંસ્કૃજતને સથવારે 

ઇનોવેશન ફેજસ્િવલમાાં આનાંદની લાગણી સાથે જીવાંતતા સ્ફુરી ઉઠી અન ે
જશક્ણ િગતને એક નવચેતના મળી. સુાંદર આયોિન થકી કાયવક્રમની 
શરૂઆતમાાં જશક્કશ્રીઓની શજતઓને મહેમાનશ્રીઓના શબ્દ સ્પશવ સાથે 

રાજ્યકક્ષાનો ઇનોિેર્ન ફેવટિિલ,2020 – 21 

પ્રકાર્ન/સાહિત્ય
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જબરદાવવામાાં આવી.I to we સાંસ્થાના  કો. ઓડીનેિર શ્રી અમૃતાબેન 

બધેકાએ એમના પ્રવચનમાાં ઇનોવેશનની વાતને રિુ કરતા જશક્કોના નવતર 

પ્રયોગને જબરદાવવામાાં આવયા, 'ઘરે શીખીએ' ના ઉદાહરણ દ્વારા નવતર 

પ્રયોગનો શ્રેષ્ઠતમ ઉપયોગને છતુાં કરતાાં પ્રેરક ઇનોવેશન જશક્કશ્રીઓની 
સૂઝબૂઝને શબ્દો થકી નવાજી હતી. સૌમ્ય શબ્દો થકી પ્રેરણાસ્ત્રોત પૂરો પાડી 
કાયવક્રમને જીવાંત બનાવયો હતો.સાત જિલ્લાના આ સમન્વય ઇનોવેશન 
ફેજસ્િવલમાાં પે્રરક સ્ત્રોત દ્વારા જવજશષ્ટ્ જસજદ્ધઓને પણ જબરદાવવામાાં આવી.  

 માનનીય જીલ્લા જશક્ણાજધકારીશ્રી,બનાસકાાંઠા,  એમ.બી ચાવડા સાહેબ 

એમના વતવયમાાં સરળ અને સાહજિકતાથી શ્રેષ્ઠ અને ઇનોવેદિવ જશક્કશ્રી 
ના ઉદાહરણ થકી નવતર પ્રયોગો ને સૌની સામે વણવવયા હતા. સાહેબશ્રીએ 
એમના જીવનની શૈક્જણક સફરને વણવવી જશક્ણ ક્ેત્રે પણ પ્રગજત કરી શકાય 
તે વાતને સૌ સમક્ મુકી હતી જશક્ણ િગતના બનાસકાાંઠા જિલ્લાના વડાની 
ગદરમાને સન્માન આપતા તેમને સૌને મા અાંબાના ધામમાાં સહષવ આવકાર 
આ્યો હતો ત્યારબાદ કાયવક્રમના અધ્યક્ જિલ્લા પાંચાયત જશક્ણ સજમજત 
બનાસકાાંઠા ચેરમેન શ્રી નરજસાંહભાઇ દેસાઈ એ સૌને પ્રેરક સાંદેશ પૂરો પાડયો 
હતો. ઇનોવેદિવ કાયવ થકી જશક્ણની ગુણવત્તા પર ભાર મુકતા એમની લાગણી 
સૌની સમક્ રિૂ કરી અનોખો પ્રેરક સ્ત્રોત વહાવયો હતો.રાજ્યકક્ાના 
ઇનોવેશન ફેજસ્િવલમાાં નવતર કાયો અને જવચારો ને સથવારે અદભૂત 

ઉદાહરણ  રિુ કરવામાાં આવયા. િ ેપે્રરણાદાયી રહ્ા. 

 ઉદ્ઘાિન કાયવક્રમની આભારજવજધ ડૉ. વષાવબેન પ્રજાપજત, ડી. આઈ. સી કો-

ઓડીનેિર , બનાસકાાંઠા દ્વારા જવજવધ શ્રેષ્ઠતા સાથેના નવતર પ્રયોગોની વાત 

રિુ કરતા ઇનોવેદિવ જશક્કશ્રીઓના શ્રેષ્ઠ જવચારોને પ્રાધાન્ય આ્યુાં. 
અમૃતાબેન બધેકાની ઇનોવેદિવ જશક્કશ્રીઓના ઉદાહરણને મહત્વ આપતા 
સાત જિલ્લાના ઇનોવેદિવ જશક્કશ્રીઓના પ્રયોગો ને પણ ઉપસાવવામાાં આવયા 
હતા. સરળ સૌમ્ય અને લહેિત વાણીમાાં બનાસકાાંઠા જિલ્લાની શાનને પાંજતઓ 
દ્વારા વણવવી સૌને આનાંદની લાગણી સાથે જોડ્ા હતા. આમાંજત્રત સૌ 
મહેમાનશ્રીઓનો આભાર પોતાની આગવી શૈલીમાાં માણીને વતવય અન ે

આભારની ગદરમાને પણ સ્પશીય બનાવી હતી.   

 

 ત્યારબાદ સૌ મહેમાનશ્રીઓના વરદ હસ્તે જવજધવત ઈનોવેશન ફેસ્િીવલના 
પ્રદશવનનુાં  ઉદ્ઘાિન કરવામાાં આવયુાં હતુાં. ચેરમેનશ્રી જિલા જશક્ણ 

સજમજત,બનાસકાાંઠા,જિલ્લા જશક્ણાજધકારીશ્રી બનાસકાાંઠા,પ્રાચાયવશ્રી,જિલ્લા 
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જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર અને ડી.આઈ.સી.કો.ઓદડવનેિરે તમામ 

સ્િોલની મુલાકાત લઈ ઈનોવેદિવ જશક્કોને જબરદાવયા હતા.  સાઇનોવેશન ફેર 
જનહાળી અને સૌને પ્રેરણા સ્ત્રોત પૂરો પાડીને ભોિન ગ્રહણ કરી આપણી 

સાંસ્કૃજત સાથે જોડાઈ ફેજસ્િવલને સાચા અથવદાયી, આચરણદાયી બનાવી 

તમામ ઇનોવેશનને ગહેરાઈ પૂવવક જનહાળવામાાં આવયા. 

 

રાજ્ય કક્ષાના એજ્યકેુશન ઈનોવેશન ફેસ્ટીવલમાાં નોંધાયલે 
ઈનોવેશનની તવગિ 

 

ક્રમ  જિલ્લાનુાં 
નામ  

ઈનોવેશનની સાંખ્યા  ઈડીએન 16 
એલ અાંતગવત 
ઈનોવેશનની 
ફાળવેલ 
ગ્રાાંિમાાંથી 
થયેલ ખચવ  

પ્રાથજમક  માધ્યજમક  ઉ.માધ્યજમક  અન્ય  કુલ  

1  બનાસકાાંઠા  03 - - - 03 

268313 

2  મહેસાણા  04 02 - - 06 

3  અમદાવાદ 
શહેર  

03 - - - 03 

4 અમદાવાદ 
ગ્રામ્ય  

03 - - - 03 

5 પાિણ  04 01 - - 05 

6 ભુિ  03 01 - - 04 

7 ગાાંધીનગર  03 02 - - 05 

કુલ   23 06 - - 29 
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 જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુરની સાત શાખાઓ પૈકીની એક 

શાખા એિલે પી.એસ.િી.ઈ. (પૂવવસેવાકાલીન જશક્ક જશક્ણ ) શાખા. આ શાખામાાં 

અનેકજવધ શૈક્જણક કાયો ઉપરાાંત મુખ્યત્ત્વે બી.એડ્. કૉલેિના પ્રજશક્ણાથીઓને 

જશક્ક બનવા અાંગેની તાલીમ આપવામાાં આવે છે.  

        આ શાખામાાં શરૂઆતમાાં બે વષીય ડી.એલ.એડ. નો અભ્યાસક્રમ ચાલતો હતો. 

ત્યારબાદ સને-2018 થી બી.એડ્.નો અભ્યાસક્રમ ચાલે છે. શરૂઆતમાાં હેમચાંદ્રચાયાવ 

ઉત્તર ગુિરાત યુજનવજસવિી,પાિણ સાથે  સાંસ્થા સાંલગ્ન હતી. ત્યારબાદ કૉલેિનુાં 

આઇ.આઇ.ઈ.િી., ગાાંધીનગર યુજનવજસવિી સાથે સને - 2019 માાં જોડાણ થયુાં. સાંસ્થા  

કોડ : 113 છે. એચ.ઓ.ડી. તરીકે શ્રી સી.કી. દેસાઈ અને વયાખ્યાતાશ્રીઓ તરીકે શ્રી 

બી. એલ. રબારી, ડૉ. િ.ે.બી. જોશી, શ્રીમતી એ.એમ.પાિીલ અને શ્રી એસ.એસ. 

નાગોરી ફરિ બજાવે છે.  

       સને : 2020-21 માાં પ્રથમ વષવમાાં 42 પ્રજશક્ણાથીઓ અને દદ્વતીય વષવમાાં 15 

પ્રજશક્ણાથીઓ અભ્ યાસ કરે છે. આ પ્રજશક્ણાથીઓમાાં જશક્ક તરીકેનાાં વ યાવસાજયક 

વલણો જવકસે, તેમનુાં ઘડતર અને ચણતર થાય અને તે થકી સમાિને સમથવ જશક્કો 

મળે એ દદશામાાં શાખા  હાં મેશાાં પ્રયત્ નશીલ રહી છે. 

       દર વષે વષવની શરૂઆતમાાં વાજષવક આયોિન કરવામાાં આવે છે. સને : 2020-21 

માાં વાજષવક આયોિન મુિબ...  

સમયપત્રક મુિબ િ ે તે જવષય અધ્ યાપકશ્રીઓએ ઓફલાઇન શૈક્જણક કાયવ કરેલ. 

કોરોના મહામારીના સમયમાાં કૉલેિમાાં પ્રજશક્ણાથીઓએ પ્રત્ યક્ હાિરી આપવાની ન 

હતી ત્ યારે ઓનલાઇન જશક્ણકાયવ કરવામાાં આવ યુાં. 

પ્રથમ વષવ સેમ - 1 માાં માઇક્રોિીજચાંગ પાઠ અને જસમ્ યુલેસન પાઠ અને સેમ - 2 માાં સ્ િરે  

લેસનનુાં ઘજન ઠ માગવદશવન આપવામાાં આવ યુાં. પ્રજશક્ણાથીઓનુાં વગવવ યહાર કૌશલ્ ય 

જવકસે તે માિે પ્રત્ યક્ અનુભવો આપવામાાં આવ યા. દદ્વતીય વષવ સેમ - 3 અને સેમ - 4 

માાં ઇન્ િનવશીપ દરજમયાન એકમ પાઠ આયોિન જવષયક માગવદશવન આપવામાાં આવેલ 

પી.એસ.િી.ઈ. ર્ાખા અતંગતશ થયેલ વિવિધ કાયશક્રમો  

ફેવટિિલ –

પ્રકાર્ન/સાહિત્ય
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અને શાળા કક્ાએ પ્રત્ યક્ અને ઓનલાઇન જશક્ણકાયવનો અનુભવ આપવામાાં 

આવેલ.  

પ્રથમ વષવ સેમ - 1 માાં જચાંતનાત્ મક વાચન અને જશક્ણમાાં કલા જવષયક, સેમ - 2 માાં 

સ્ િરે  લેસન અને જચાંતનાત્ મક ડાયરી તથા મુખ્ ય પદ્ધજતમાાં (TLM) ની રચના જવષયક 

પ્રાયોજગક કાયવના અનુભવો આપવામાાં આવેલ. દદ્વતીય વષવમાાં દક્રયાત્ મક સાંશોધન, 

બ્ લ્ યૂ જપ્રન્ િ અને પ્રશ્ર્નપત્રની રચના તથા ઇન્ િનવશીપ (શાળાકીય પ્રત્ યક્ 

જશક્ણકાયવ)ના પ્રાયોજગક અનુભવો આપવામાાં આવ યા.  

વહીવિી કામગીરી અાંતગવત આયોિનમાાં દશાવવેલ જવગત મુિબ સાંબાંજધત 

વ યાખ્ યાતાશ્રીઓ દ્વારા કાયવ કરવામાાં આવ યુાં. 

 

 

સહ-અભ્યાતસક પ્રવૃતત્તઓ :  

             વષવ દરજમયાન અનેકજવધ શૈક્જણક અને સહ-અભ્યાજસક પ્રવૃજત્તઓ કરવામાાં 

આવેલ. િમેકે... પ્રથમ વષવના પ્રજશક્ણાથીઓનો પ્રવેશોત્ત્સવ કાયવક્રમ, આદશવ પ્રાથવના 

કાયવક્રમ, બુલેિીન પ્રવૃજત્ત, દદન-જવશેષ ઉિવણી (જવશ્વ જવજ્ઞાન દદવસની ઉિવણી, 

રાષ્ટ્રીય  સુરક્ા દદનની ઉિવણી, મદહલા દદનની ઉિવણી, મહા જશવરાત્રીની ઉિવણી), 

સ્ કીલ ડેવલોપમેન્ િ તાલીમ, સાંસ્ થાઓની પ્રેરક મુલાકાત( લોકભારતી, સણોસરા 

સાંસ્ થા મુલાકાત અને જિલ્લાની અનુપમ પ્રાથજમક શાળાઓની મુલાકાત ), રમતોત્ત્સવ,  

કૉલેિ સાંકુલ સ્વચ્છતા અને વૃક્ારોપણ કાયવ , ડીબેિ, વીઝ, વાલી જમદિાંગ, ભાષાકીય 

સજ્જતા જવકાસ કાયવક્રમ અાંતગવત (વતૃત્ત્વ સ્પધાવ, કાવય જનમાવણ સ્પધાવ, , જનબાંધ 

સ્પધાવ, આદશવ વાચન સ્પધાવ), અધ્યાપન કૌશલ્ય સ્પધાવ, સાાંસ્કૃજતક કાયવક્રમો, 

શૈક્જણક સાધન જનમાવણ સ્પધાવ, મનોવૈજ્ઞાજનક કસોિીઓનો ઉપયોગ, દક્રયાત્મક 

સાંશોધન તાલીમ, વયજત અભ્યાસ તાલીમ, ઈન્િનવશીપ કાયવક્રમ, તનીકીનો જશક્ણમાાં 

જવજનયોગ કાયવજશજબર વગેરે.            

         આ શૈક્જણક અને સહ-અભ્યાજસક પ્રવૃજત્તઓ પૈકી કેિલીક પ્રવૃજત્તઓની જવગત 

પ્રસ્તુત છે : 

(1) િાલીમાથીઓનો તવતધવિ પ્રવેશોત્ સવ કાયભક્રમ :  

     પ્રથમ વષવ, સેમ-1ના તાલીમાથીઓનો જવજધવત પ્રવેશોત્ સવ કાયવક્રમ બીજા વષવના 

તાલીમાથીઓ દ્વારા આયોજિત કરાયો હતો. 
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(2) િાલીમાથીઓ દ્વારા પ્રાથભના કાયભક્રમ :  

      પ્રાથવના કાયવક્રમના સમયને ધ્ યાનમાાં રાખી જવજવધ બાબતોને અલગ-અલગ 

સ્ તાહ કે દદવસે સમાજવ િ કરી સુાંદર માહોલમાાં પ્રાથવના કાયવક્રમ આયોજિત કરેલ. 

પ્રાથવના કાયવક્રમમાાં રિૂ થતી જવગતોમાાં દરેક પ્રજશક્ણાથીને તક મળે તે રીતે આયોિન-

અમલીકરણ કરવામાાં આવેલ.   

(3) દદન તવશેષની ઉજવણી  :  

તવશ્વ તવજ્ઞાન દદવસની ઉજવણી : 

 જવશ્વ જવજ્ઞાન દદવસ તારીખ 28 ફેબ્ુઆરીના દદવસે ઉિવાય છે. પરાં તુ તે દદવસે રજા 

હોવાથી 01 માચવના ઉિવણી કરાઇ હતી. સાંસ્ થાના તાલીમાથી પ્રવીણભાઈ દેસાઇ દ્વારા 

જવશ્વ જવજ્ઞાન દદવસની ઉિવણી શા માિે કરવામાાં આવે છે ? કોની યાદમાાં કરવામાાં 

આવે છે ? તેની જાણકારી આપવામાાં આવી. તેમિ આ વષવ 2021 માાં જવશ્વ જવજ્ઞાન 

દદવસની થીમ હતી. ‘ભજવ યની િેકનોલોજી’ ઇનોવેશનની આવતીકાલ કેવી હશે ?  

તેના પર જવશેષ રિૂઆત કરવામાાં આવી. ત્ યારબાદ ડૉ. િ.ેબી. જોષી દ્વારા વતવય 

અપાયુાં. 

 

મદહલા દદનની ઉજવણી : 

તા. 08 માચવ, 2021 ના રોિ આાંતરરાષ્ટ્રીય મદહલા દદનની ઉિવણી કરાઇ. 

આાંતરરાષ્ટ્રીય  મદહલા દદનની ઉિવણી માિે જવશેષ જાણકારી આપવા માિે DRU 

શાખાના જસજનયર વયાખ્યાતા શ્રી પી.એમ. બારડની પ્રેરક હાિરી હતી.  

શ્રી પી.એમ. બારડ દ્વારા મદહલા દદનની ઉિવણી શા માિે થાય છે ? તે જવશે જાણકારી 

આપી. પછી તેમણે તાલીમાથીઓને મદહલાઓનુાં મહત્ત્વ િણાવ યુાં, ત્ યારબાદ મદહલા 

સુરક્ા તથા મદહલા પર થતા અત્ યાચારો િવેી બાબતો પર પણ જાણકારી અપાઈ. 

(4) સ્ કીલ ડેવલોપમેન્ ટનો િાલીમ વગભ :  

તા. 3 માચવ, 2021 થી 4 માચવ, 2021 દરજમયાન જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, 

પાલનપુર મુકામે સ્ કીલ ડેવલોપમેન્ િનો તાલીમ વગવ કાયાવનુભવ શાખા દ્વારા રાખવામાાં 

આવેલ. ડૉ. િ.ેબી. જોષીએ   તાલીમ વગવના તિજ્ઞશ્રીઓ શ્રી િયેશભાઇ એન. પિેલ, ડૉ. 

ભાવેશભાઇ એન. પાંડ્ા અને લાલજીભાઇ સોલાંકીનો પદરચય કરાવ યો. ત્ યારબાદ ડૉ. 
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યુ.પી. બલોચ કે િઓે DIET ની W.E. શાખામાાં કામ કરી રહ્ા છે, તેઓએ કાયવક્રમની 

રૂપરેખાની ઝાાંખી કરાવી.  

તાલીમ વગવમાાં બાળગીત, વાતાવકથન , બાળ રમતો , કાગળકામ, માિીકામ, પપેિ-

મહોરાાં બનાવવાાં, સાંગીત જવષયક પ્રવૃજત્તઓ... કરાવવામાાં આવેલ.   

(5) શૈક્ષતણક કાયભતશતબર, લોકભારિી સણોસરા :  

       બી.એડ્. પ્રથમ વષવના પ્રજશક્ણાથીઓમાાં જશક્ક તરીકેનાાં  વ યવસાયનાાં કૌશલ્ યો 

કેળવાય, તેઓ જશક્ણની પદ્ધજત-પ્રયુજતઓની સમિ મેળવે, બુજનયાદી જશક્ણ 

આપતી સાંસ્ થાઓનો પદરચય મેળવે તે આશયથી જી.સી.ઇ.આર.િી., ગાાંધીનગરની 

પ્રેરણા-માગવદશવન તળે લોકભારતી, સાણોસરા સાંસ્ થા મુકામે તારીખ 17/03/2021 થી 

20/03/2021 દરજમયાન ‘હુાં  જશક્ક છુાં’ શૈક્જણક કાયવજશજબર યોજાયેલ.  

(6) રાજ્ય કક્ષાનો રમિોત્ત્સવ :  

         આઇ.આઇ.ઇ.િી., ગાાંધીનગર દ્વારા આયોજિત રાજ્યકક્ાનો રમતોત્ સવ તારીખ 

13/03/2021 ના રોિ િર ાન્ સ સ્ િેદડયમ, અમદાવાદ મુકામે યોજાયેલ. આ રમતોત્ત્સવમાાં 

સાંસ્થાના પ્રજશક્ણાથીઓએ સાાંજઘક ( વોલીબોલ અને ખો-ખો ) તથા  એથ્લેદિસ 

રમતો ( દોડ, ગોળા ફેંક, બરછી ફેંક, ચક્ર ફેંક, બેડજમન્િન,ચેસ,લાાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ) માાં 

ભાગ લીધેલ. આ રમતોત્ સવમાાં શ્રી એસ.એસ. નોગોરી અને શ્રી બી.એલ.રબારી 

પ્રજશક્ણાથીઓ સાથે જોડાયા હતા. આ રમતોત્ત્સવમાાં ચક્રફેંક રમતમાાં પિેલ જીનલબને ે

ઉત્ કૃ િ દેખાવ કરી તૃતીય ક્રમાાંક મેળવ યો હતો. 

(7) ડીબેટ (ચચાભ માંચ) સ્પધાભ :  

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર ખાતે તારીખ 06/03/2021 ના રોિ 

દડબેિનુાં આયોિન ડૉ. િ.ેબી. જોષીના માગવદશવન હેઠળ કરવામાાં આવ યુાં હતુાં. આ 

દડબેિમાાં કુલ ત્રણ િીમોએ (િુકડીઓ) ભાગ લીધો હતો. પ્રત્ યેક િીમમાાં એક એન્ કર અને 

બાકીના ચાર સભ્ યો એમ કુલ પાાંચ સભ્ યો હતા.  

િીમ-1 નો જવષય ‘ધમવ જવશેનો મારો ¹જ િકોણ’ હતો. િમેાાં એન્ કર તરીકેની ભૂજમકા 

મૈત્રીબેન પ્રજાપજતએ ભિવી. િીમ-2 નો જવષય ‘બાળક જવશેની માન્ યતાઓ અને 

બાળકો કેવી રીતે શીખે છે ?’ હતો. િમેાાં એન્ કર તરીકેની ભૂજમકા ઋતુબેન જોષીએ 

ભિવી હતી. િીમ- 3 નો જવષય ‘અમારે મન જીવાંત જશક્ક’ અાંગેનો હતો. િમેાાં એન્ કરની 

ભૂજમકા ધરતીબેન પ્રજાપજત દ્વારા ભિવવામાાં આવી હતી. સ્પધાવને અનુરૂપ બી.એલ. 
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રબારીશ્રીએ દડબેિને અનુરૂપ પોતાના ભાવો રિૂ કયાવ હતા. આ સમગ્ર કાયવક્રમ રસપ્રદ 

બની રહ્ો હતો. 

(8)  ક્વીઝ કાયભક્રમ :  

       પ્રજશક્ણાથીઓ સામાન્ ય જ્ઞાન અને ધો 6 થી 10 ના જવષયો આધાદરત 

જવષયવસ્ તુમાાં પ્રાણીણ્ ય પ્રા્ ત કરે તે માિે વીઝ કાયવક્રમનુાં આયોિન કૉલેિ કક્ાએ 

કરવામાાં આવેલ. ઉપરાાંત, પ્રજશક્ણાથીઓ શાળા કક્ાએ ઇન્ િનવશીપમાાં ગયેલ ત ે

દરજમયાન પણ શાળાનાાં બાળકોનો વીઝ કાયવક્રમ રાખવામાાં આવેલ.  

(9)  સાાંસ્કૃતિક કાયભક્રમ :  

        પ્રજશક્ણાથીઓમાાં જવજવધ કૌશલ્ યો, ગુણો, વલણોનો જવકાસ થાય તે અથે 

વખતોવખત સાાંસ્ કૃજતક કાયવક્રમોનુાં આયોિન કરવામાાં આવે છે. આ વષે  ‘આ છે 

અમારી ઓળખાણ’  અને  ‘ આ છે અમારી ભાતીગળ સાંસ્ કૃજત’  કાયવક્રમો કરવામાાં 

આવેલ 

  (10) ભાષા સજ્જિા કાયભક્રમ :  

         પ્રજશક્ણાથીઓમાાં સિવનાત્ મક શજતનો જવકાસ થાય તે માિે કાવ ય, હાઇકુાં , 

મુતક, છાંદની  દરેક પ્રજશક્ણાથીએ  વ યજતગત રચના કરી તેની રિૂઆત વગવ સમક્ 

રિૂ કરવા માિેની તક આપવામાાં આવી.  શ્રે ઠ રચનાઓની પસાંદગી કરી તે 

પ્રજશક્ણાથીઓને પ્રમાણપત્ર અને પુસ્ તક આપીને પ્રોત્ સાદહત કરવામાાં આવ યા.  

(11) ટી.એલ.એમ. તનમાભણ અને િેનો ઉપયોગ :  

           પ્રજશક્ણાથીઓ પોતાની મેથડ જવષયના અનુસાંધાને િી.એલ.એમ. જનમાવણ કરે 

તે માિેનુાં આયોિન કરવામાાં આવ યુાં. બનાવેલ િી.એલ.એમ. સાંદભે સૌ ગ્રુપ સમક્ તેનો 

જશક્ણમાાં કેવી રીતે જવજનયોગ કરી શકાય તે માિે કાયવ કરવામાાં આવ યુાં.  

 (12) દક્રયાત્ મક સાંશોધન અને વ્ યતક્િ અભ્ યાસ િાલીમ  : 

           દદ્વતીય વષવના પ્રજશક્ણાથીઓ દક્રયાત્ મક સાંશોધન અને વ યજત અભ્ યાસ 

જવષયક સૈદ્ધાાંજતક અને પ્રાયોજગક સમિ મેળવે તે હેતુસર સાંસ્ થા કક્ાએ ત્રણ દદવસીય 

કાયવ જશજબર રાખવામાાં આવેલ. ઇન્ િનવશીપ દરજમયાન દરેક પ્રજશક્ણાથીએ પોતાને 

ફાળવેલ ધોરણમાાં દક્રયાત્ મક સાંશોધન અને વ યજત અભ્ યાસ કરી તેનો અહેવાલ તૈયાર 

કયો. 
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(13) ઇન્ ટનભશીપ કાયભક્રમ   : 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર દ્વારા દદ્વતીય વષવના પ્રજશક્ણાથીઓને 

વધુ સઘન શાળાકીય અનુભવો પૂરા પાડવા માિેના ઇન્ િનવશીપ કાયવક્રમનુાં આયોિન બે 

તબક્કાઓમાાં કરવામાાં આવ યુાં હતુાં. િમેાાં પ્રથમ તબક્કાનો સમયગાળો તારીખ 

23/11/2020 થી  23/01/2021 સધુીનો હતો. િ ે પ્રાથજમક શાળાઓમાાં ગોઠવવામાાં 

આવેલ. બીજો તબક્કો તારીખ 04/03/2021 થી 03/04/2021 દરજમયાન માધ્ યજમક 

શાળાઓમાાં ગોઠવવામાાં આવ યો હતો. 

                                         

                             : પ્રતશક્ષણાથીઓનુાં પદરણામ  : 

 

સેમ-1 માાં કુલ 42 પ્રજશક્ણાથીઓએ પરીક્ા આપેલ. આ પ્રજશક્ણાથીઓમાાં   

O+ ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરનાર 26   O ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરનાર 15  અને  A+ ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરનાર 01 

પ્રજશક્ણાથીઓ   હતા. સાંસ્થા કક્ાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રજશક્ણાથી જોશી 

ઋતુબેન જમલનભાઈ હતાાં. િમેણે 92.38 % ગુણ મેળવેલ.  

સેમ-3 માાં કુલ 15 પ્રજશક્ણાથીઓએ પરીક્ા આપેલ. પરીક્ા આપનાર તમામ 

પ્રજશક્ણાથીઓએ   O+ ગ્રેડ પ્રાપ્ત કરેલ. સાંસ્થા કક્ાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર 

પ્રજશક્ણાથીઓમાાં પાંચાલ સ્વાતીબેન અરજવાંદભાઈ  અને રાિપૂત જબનલબેન કીજતવજસાંહ 

હતાાં. િમેણે 96.17 % ગુણ મેળવેલ.  
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: તચત્ર ઝલક : 
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 વાજષવક આયોિન અાંગ્રેજી /ગુિરાતી   - 2020-21  

 દરવાઇઝ વાજષવક આયોિન – 2020-21 

 વાજષવક અહેવાલ  - 2019-20  

 વહેર ડુ વી સ્િેન્ડ -2018-19 

 અનુપમ શાળા પ્રોિકેિ : DVD/મોડુ્લ 

 “વાતાવથી જવચાર” પુસ્તક  

 “આપણો જિલ્ લો બનાસકાાંઠા” સ્થાજનક સાદહત્ય DVD/ પુસ્તક 

 શાળા જવકાસ આયોિન મોડયુલ  

 “મારવાડી બોલી મારા મલકની” પુસ્તક 

 “જવચાર તેવુાં વતવન” પુસ્તક 

 સતત સવવગ્રાહી મૂલ્યાાંકન મોડુ્લ 

 “જવચારોનુાં વાવેતર” પુસ્તક  

 

 

 

  અમીરગઢ તાલુકો : દત્તક તરીકે લઇ તાલુકાની તમામ શાળાઓમાાં શૈક્જણક 

ગુણવત્તામાાં સુધારણા કાયવક્રમ હાથ ધરેલ છે. 

 જનમ્ નગ્રેડ ધરાવતી પ્રાથજમક શાળાઓમાાં મુલાકાત અને માગવદશવન આપી પદરણામ 

સુધારણા કાયવક્રમ અમલમાાં.  

 સમગ્ર જિલ્ લાની 330 પ્રાથજમક શાળાઓમાાં અનુપમ શાળા પ્રોિકેિ અાંતગવત આદશવ 

શાળા જનમાવણની કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે.   

પ્રકાર્ન/સાહિત્ય 

નવિન અવિગમ 
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પત્રક - 1 

(પ્લાન CSS) 60 %   
                 ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ -  2020-21 

               બજટે સદર :  2202-80-003-05                                           માાંગણી નાંબર  :- 9 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ બચિ ગ્રાન્ટ સરન્ડર 

1 C-1 9200000 9061376 0 138624 

2 C-2 400000 159666 0 240334 

3 C-3 150000 112193 0 37807 

4 C-4 0 0 0 0 

5 C-5 450000 449969 0 31 

6 C-6 0 0 0 0 

7 C-7 0 0 0 0 

કુલ  10200000 9783204 0 416796 

 

પત્રક  –  2 

 (પ્લાન STATE)  40 %   
                 ફાળવેલ  ગ્રાન્ટ/ખચભ/ બચિગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

               બજટે સદર :  2202-80-003-05                                           માાંગણી નાંબર  :- 9 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ બચિ ગ્રાન્ટ સરન્ડર 

1 C-1 7150000 6200808 0 949192 

2 C-2 200000 199754 0 246 

3 C-3 0 0 0 0 

4 C-4 0 0 0 0 

5 C-5 250000 250000 0 0 

6 C-6 0 0 0 0 

7 C-7 0 0 0 0 

કુલ  7600000 6650562 0 949438 
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પત્રક - 3 

 (રેવન્યુ રાજય – જનરલ) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

ઇડીએન- 12   રેવન્યુ રાજય 

    બજટે સદર :  2202-80-001-10                                                       માાંગણી નાંબર  :- 09 

 

ક્રમ તવગિ 
મળેલ 

ગ્રાન્ટ 
થયેલ ખચભ ચલણ 

બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 િાલીમ  300000 299976 24 0 

2 સાંશોધન  0 0 0 0 

3 પ્રકાશન  0 0 0 0 

4 ડાયટ ભૈાતિક સુતવધાઓ  198000 196854 0 1146 

5 તવજ્ઞાન-ગતણિ-પ્રદશભન  0 0 0 0 

6 બાળમેળા  0 0 0 0 

7 રમિોત્સવ  0 0 0 0 

8 ઇકો કલબ  25000 25000 0 0 

9 આઉટસોસભ /વોચમેન ખચભ  85000 80596 0 4404 

10 જીસીઇઆરટી મરામિ  0 0 0 0 

11 
Support to 

B.Ed/D.L.Ed/QCI/NCTE 
0 0 0 0 

કુલ 608000 602426 24 5550 
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પત્રક - 4 

 (રેવન્યુ રાજય – SCSP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

ઇડીએન- 12   રેવન્યુ રાજય 

    બજટે સદર :  2202-01-107-01                                                      માાંગણી નાંબર  :- 95 

 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 િાલીમ  0 0 0 0 

2 સાંશોધન  15000 15000 0 0 

3 પ્રકાશન  0 0 0 0 

4 
જીસીઇઆરટી,ડાયટ,જીબીટીસી અને 

આરજીટી ભૈાતિક સુતવધાઓ  
0 0 0 0 

5 તવજ્ઞાન-ગતણિ-પ્રદશભન  0 0 0 0 

6 બાળમેળા  0 0 0 0 

7 રમિોત્સવ  0 0 0 0 

8 ઇકો કલબ  0 0 0 0 

9 જીસીઇઆરટી કચેરી ખચભ  0 0 0 0 

10 
જીસીઇઆરટી,ડાયેટ ગાાંધીનગર અને 

વધઇ મરામિ  
0 0 0 0 

11 Support to B.Ed/D.L.Ed/Feed 0 0 0 0 

કુલ 15000 15000 0 0 
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પત્રક - 5 

 (રેવન્યુ રાજય – TASP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

ઇડીએન- 12   રેવન્યુ રાજય 

    બજટે સદર :  2202-80-796-02                                                       માાંગણી નાંબર  :- 96 

 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 િાલીમ  0 0 0 0 

2 સાંશોધન  36000 33000 3000 0 

3 પ્રકાશન  0 0 0 0 

4 
જીસીઇઆરટી,ડાયટ,જીબીટીસી અને 

આરજીટી ભૈાતિક સુતવધાઓ  
0 0 0 0 

5 તવજ્ઞાન-ગતણિ-પ્રદશભન  0 0 0 0 

6 બાળમેળા  0 0 0 0 

7 રમિોત્સવ  0 0 0 0 

8 ઇકો કલબ  0 0 0 0 

9 જીસીઇઆરટી કચેરી ખચભ  0 0 0 0 

10 
જીસીઇઆરટી,ડાયેટ ગાાંધીનગર અને 

વધઇ મરામિ  
0 0 0 0 

11 Support to B.Ed/D.L.Ed 0 0 0 0 

કુલ 36000 33000 3000 0 
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પત્રક - 6 (રેવન્યુ રાજય – જનરલ) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

ઇડીએન- 16 L   રેવન્યુ રાજય 

    બજટે સદર :  2202-80-001-09                                                       માાંગણી નાંબર  :- 09 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 

બચિ 

ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 યોગ િાલીમ  કાયભક્રમ/ પ્રજ્ઞા િાલીમ-53189 570000 

516811 

+53189 

=570000 

0 0 

2 ધોરણ-૨ મૂલ્યાાંકન 0 0 0 0 

3 
રાજય ઝોન કક્ષાનો,એજયુકેશનલ ઇનોવેશન ફેર/  પ્રજ્ઞા 

િાલીમ-56915 
350000 

268313 

+43723 

=312036 

37964 0 

4 
અભ્યાસક્રમ શાખા,શાળાકીય સવાભગી મૂલ્યાાંકન યોજના 

(SCE)  
0 0 0 0 

5 ઓઉટ સોસભ ગાડી ભાડુાં  0 0 0 0 

6 ઓઉટ સોસભ સાફ સફાઇ/ વોચમેન   1000 0 0 1000 

7 લોકલ સ્પેસીફીક મટેરીલ્સ  100000 99500 500 0 

8 ટીચર હેડટીચર ટર ેનીંગ(પ્રજ્ઞા )  350000 350000 0 0 

9 કલા ઉત્સવ  0 0 0 0 

10 સાંશોધન શેરીંગ  5000 3026 1974 0 

11 શાળા સ્વચ્છિા એવોડભ   0 0 0 0 

12 વાાંચન સ્પધાભ અતભયાન 0 0 0 0 

13 બી.એડ.ફતનચભર,અભ્યાસક્રમ C-2 60000 57210 0 2790 

14 

C-5 

બી.એડ.ફતનચભર,અભ્યાસક્રમ,મુલાકાિ,એલ.આઇ.સી.ફી. 

,રમિોત્સવ,ગેસ્ટ લેકચરર માનદ્દવેિન અને  પ્રજ્ઞા િાલીમ   
250000 

231712 

+18288 

=250000 

0 0 

15 પગાર ખચભ 1320000 1315479 0 4521 

કુલ 3006000 2957251 40438 8311 
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પત્રક - 7 

 (રેવન્યુ રાજય – SCSP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

ઇડીએન- 16 L   રેવન્યુ રાજય 

    બજટે સદર :  2202-80-001-02                                                       માાંગણી નાંબર  :- 95 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 
પ્રકાશન શાખા,માિૃભાષા સઘન 

તશક્ષણ કાયભક્રમ  
0 0 0 0 

2 
સાંશોધન શાખા,દરસચભ લાયબે્રરી અને 

વેબપોટભલ શરૂ કરવા  
0 0 0 0 

3 
તજલ્લા કક્ષાનો,એજયુકેશનલ ઇનોવેશન 

ફેર   અને રમકડાાં મેળા  
161000 

65000 

+95981 

=160981 

0 19 

4 
અભ્યાસક્રમ શાખા,શાળાકીય સવાભગી 

મૂલ્યાાંકન યોજના (SCE)  
0 0 0 0 

5 યોગ તશક્ષણ 0 0 0 0 

6 રીનોવેશન જીસીઇઆરટી 0 0 0 0 

7 લોકલ સ્પેસીફીક મટેરીયલ્સ  0 0 0 0 

8 ટીચર હેડટીચર ટર ેનીંગ  0 0 0 0 

9 કલા ઉત્સવ  0 0 0 0 

10 ફાંડ ફોર સ્પેશીયલ પ્રોજકેેટ  0 0 0 0 

11 શાળા સ્વચ્છિા એવોડભ   0 0 0 0 

કુલ 161000 160981 0 19 
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પત્રક - 8 

 (રેવન્યુ રાજય – TASP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

ઇડીએન- 16 L   રેવન્યુ રાજય 

    બજટે સદર :  2202-80-796-05                                                       માાંગણી નાંબર  :- 96 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 
ધોરણ- ૨ મૂલ્યાાંકન પરીક્ષા/ધો.-૬ 

સામાતજક તવજ્ઞાન   
0 0 0 0 

2 
સાંશોધન શાખા,દરસચભ લાયબે્રરી અને 

વેબપોટભલ શરૂ કરવા  
0 0 0 0 

3 
િાલીમ શાખા,એજયુકેશનલ ઇનોવેશન 

ફેર   
0 0 0 0 

4 
અભ્યાસક્રમ શાખા,શાળાકીય સવાભગી 

મૂલ્યાાંકન યોજના (SCE)  
0 0 0 0 

5 ફાંડ ફોર સ્પેશીયલ પ્રોજકેેટ 0 0 0 0 

6 રીનોવેશન જીસીઇઆરટી 0 0 0 0 

7 લોકલ સ્પેસીફીક મટેરીયલ્સ  0 0 0 0 

8 ટીચર હેડટીચર ટર ેનીંગ  0 0 0 0 

9 કલા ઉત્સવ  0 0 0 0 

10 

જીસીઇઆરટી રીસ્ટરકચરીંગ સાંદભે 

રચાયેલી કતમટી માટેનો ખચભ સ્ટાફના 

પગારભથ્થાનો મેતચાંગ શેર  

0 0 0 0 

11 શાળા સ્વચ્છિા એવોડભ   0 0 0 0 

કુલ 0 0 0 0 
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પત્રક - 10 

 (આર.ટી.જી.એસ. દ્વારા મળલે ગ્રાાંન્ટ ) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

RTGS 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 યુતનસેફ  0 0 0 0 

2 વસ્િી તશક્ષણ એકમ 0 0 0 0 

3 હેલ્પ તશક્ષણ 0 0 0 0 

4 GSQAC 
186782 

+1096500 

186782 

+322740 
0 773760 

5 SSA 0 0 0 0 

6 Nishtha Talim 0 0 0 0 

કુલ 1283282 509522 0 773760 

 

પત્રક – 11 

 (સમગ્ર ગ્રાાંન્ટ સમરી ) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2020-21 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 CSS-TE 17800000 16433766 0 1366234 

2 EDN-12 659000 650426 3024 5550 

3 EDN-16L 3167000 3118232 40438 8330 

4 RTGS 1283282 509522 0 773760 

TOTAL 22909282 20711946 43462 2153874 
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શૈક્ષતણક સ્ટાફ   

અ.નાં. 
અતધકારી/કમભચારી

નુાં નામ 
હોદ્દો રહેઠાણનુાં સરનામુાં 

મોબાઇલ 
નાંબર 

1 ડૉ. એમ. િ.ે નોગસ પ્રાચાયવ 
એકતા નગર, હોિલ ન્યુાં સાગરની પાછળ, 

અમદાવાદ હાઈવે, પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા  
9824430909 

2 શ્રી પી.એમ. બારડ જસ.લે. 
8, આકાશ બાંગ્ લોઝ, એગોલારોડ, આબુ હાઇવે, 
પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા  

9426359392 

3 ડૉ. ડી.આર.બ્ાહ્મણ જસ.લે. 
52, રામનગર સોસાયિી, ગોબરી રોડ, પાલનપુર, 
જિ. બનાસકાાંઠા 

9879037080 

4 ડૉ. વી.એ. પ્રજાપજત જસ.લે. 
16, સીિીસાંગાથ રેસીડેન્ સી, રામદવે હોિલની 
પાછળ, લક્ષ મીપુરા રોડ, અમદાવાદ હાઇવે, 
પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા 

9909014393 

5 શ્રી સી.કે. દેસાઇ જસ.લે. 
એ/26, ગોકુલનગર, અાંબાજી હાઇવે, પાલનપુર, 
જિ. બનાસકાાંઠા 

9913833646 

6 ડાવ. યુ.પી.બલોચ િુ.લે. 
13,14 ગુલશન નગર, મોિા મદ્રેસા પાછળ, 
મુ.પો.તા. પાિણ, જિ. પાિણ 

9724367886 

7 શ્રી બી.એલ. રબારી િુ.લે. મુ.પો. માંડાલી તા. ખેરાલુ, જિ.મહેસાણા 9978309947 

8 ડૉ. િ.ે બી. જોષી િુ.લે. 
28, ગરુૂનાંદન જવલાસ સોસાયિી, ડીસા હાળવે, 
પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા 

9427598202 

9 શ્રીમતી એ.એમ. પાિીલ િુ.લે. 
ઓમ જનવાસ મદહલા માંડળની નજીક, દદલ્હી ગિે, 
પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા 

02742247091 

10 શ્રી એમ. વી. થુાંબડીયા લેકચરર 
46, સાંસ્કારનગર મુ.લક્ષમીપુરા, તા. પાલનપુર  
જિ. બનાસકાાંઠા 

9824334714 

11 ડૉ.  િ.ેએ. દેસાઇ લેકચરર 
18/8, સી, િાઇપ, વગવ-2, િૂની સરકારી વસાહત 
જિલ્ લા પાંચાયતની બાિુમાાં, પાલનપુર -385001 
જિ. બનાસકાાંઠા 

9428474648 

12 શ્રી એસ. એસ. નાગોરી લેકચરર 
પરીખવાસ, ત્રણબત્તી, પાણીનીિાાંકી પાસે,  
પાલનપુર -385001 જિ. બનાસકાાંઠા 

9904148696 

 

તજલ્ લા    તશક્ષણતશક્ષણ  અનેઅને  િાલીમિાલીમ  ભવનભવન  પાલનપુરનાપાલનપુરના  કમભચારી કમભચારી   ગણનીગણની  માદહિીમાદહિી  



  122 

 

વહીવટી સ્ટાફ  
  

1   શ્રી વી.પી.  રાવલ  ઓડીિર ગપૃ-1 

 ૪૩, જસદ્ધહેમનગર સોસાયિી, ડીસા 

હાઇવ ેરોડ, િી.બી.ત્રણ રસ્તા, 

આર.એમ.પિેર ોલ પાંમ્પની સામે    પાિણ 

જિ.પાિણ 

 9825942465 

2 શ્રી એલ.િી.પિેલ એકાઉન્િન્િ  
૩૭,અનાંતજવહાર સોસાયિી, 

દહમ્મતનગર, જિ.સાબરકાાંઠા 
9426535598 

3 શ્રી એસ.સી.કોિડીયા જસજનયર કારકુાંન 
926, મુ.પો.સલ્ લા તા.પાલનપુર જિ. 

બનાસકાાંઠા 
9638997442 

4 શ્રી ડી. એસ. ભાવસાર િુ. કલાકવ   
મુ. જપલુચા, તા. વડગામ,         

જિ. બનાસકાાંઠા 
9727832210 

5 શ્રીમતી એ.એમ.પિેલ િુ. કારકુન  
પાથવ સોસાયિી ભાગ-2, એગોલા રોડ, 

પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા 
9726373017 

 

 સેવકગણ  

1 શ્રી એસ.એચ.સોલાંકી  પિાવાળા  
મુ.પીપળી પો. ભાગળ તા. પાલનપુર,            

જિ. બનાસકાાંઠા 
9712604756 

2 શ્રી એ.વી.નોંગસ પિાવાળા  મુ.મોિા  તા. પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા  9879058711 
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     વષભ :- 2020-21 દરમ્ યાન પી.એન્ડ એમ. શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   
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     વષભ :- 2020-21 દરમ્ યાન ઈ.ટી. શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   
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     વષભ :-  2020-21 દરમ્ યાન ડી.આર.યુ. શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   
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     વષભ :-  2020-21 દરમ્ યાન ડબલ્યુ.ઈ. શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   
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     વષભ :- 2020-21 દરમ્ યાન સી.એમ.ડી.ઈ. શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   
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     વષભ :- 2020-21 દરમ્ યાન આઇ.એફ.આઇ.સી.શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની 

ઝલક                   
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     વષભ :- 2020-21 દરમ્ યાન આઇ.એફ.આઇ.સી.શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   
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     વષભ :-2020-21 દરમ્ યાન પી.એસ.ટી.ઈ.,બી.એડ્ એન્ડ એસ.એમ. શાખા દ્વારા કરેલા કાયભક્રમો 
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     વષભ :-  2020-21 દરમ્ યાન તવતશષ્ટ કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   
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     વષભ :-  2020-21 દરમ્ યાન તવતશષ્ટ કરેલા કાયભક્રમો અને પ્રવૃતત્તઓની ઝલક                   


