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 જજલ્લાજ્ષણ અે તલાલ ભન, પલાલ લ દવારાદાે ત2019-2020

 ા,ર્ષદદમ્યા જ તરાયષરમોભ થયતલછત.લતરાયષરમોભ   ્ાખા,ાદભાહિલ લથા

બ ાેરાાંઠા જજલ્લા   નોલ જલર ે ત ્્ષણ જઅર ભાહિલ પ લાલ ભ ન,  ા

રાયોપ ધ્યતય પ િતલ  પ રાયષરમોભ  ે ત લાલ ભાથી    ેાંખ્યા  લતભજ ેય

થયતલરાયષરમોભ   ેાંજષણ પ્લભાહિલ   છઅા, પ્રસ્લલૃલ જસ્લરાભાાંવલ,ાભાાં

વ,તલછત.જ તભાાંવલતલભાહિલ ઉલય લરદ ાદેો તઉલય લ થ્ત. 

 

                                                        ડૉ. એમ.જ.ેનોગસ 

    પ્રાચાયષ 
   જજલ્લાજ્ષણ અે તલાલ ભન,  
 લાલ લ દ 
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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 લામાાં જોવાલાયક સ્ થમાાં 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 
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(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 દશાભવિોની વસતિ િથા સાક્ષરિાનુાં પ્રમાણ દશાભવિો  સ્ િાંસ્ િાંભાલેખભાલેખ  
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ક્રમક્રમ  સાંસ્ થાસાંસ્ થા  સાંખ્ યાસાંખ્ યા  
કમભચારી ગણની માદહિીકમભચારી ગણની માદહિી  તવતવદ્યાથીઓની દ્યાથીઓની 

સાંખ્ યાસાંખ્ યા સ્ત્રી સ્ત્રી   પુરુષપુરુષ  કુલકુલ  

1 આાંગણવાડી 3290 3290 - 3290 86616 

2 
પ્રાથજમક શાળાઓ 
(જિલ્ લા પાંચાયત) 

2378 5345 10354 15699 441350 

3 અધ્ યાપન માંદદર 3 4 13 17 106 

4 બાલ અધ્ યાપન માંદદર 2 4 9 13 72 

 

સાંદભભસાંદભભ  ::  યુ ડાયસ પ્લસ એસ.એસ.એ કચેરી યુ ડાયસ પ્લસ એસ.એસ.એ કચેરી --22001188--1199  

આઇ.સી.ડી.એસ.કચેરીઆઇ.સી.ડી.એસ.કચેરી  22001199--2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 2599 2623 5222 

2 ભાભર 0 4 4 0 131 131 1638 1606 3244 

3 દાાંતા 0 9 9 0 284 284 4087 3934 8021 

4 દાાંતીવાડા 0 3 3 0 121 121 1383 1333 2716 

5 ડીસા 0 15 15 0 442 442 5362 5217 10579 

6 દદયોદર 0 5 5 0 184 184 2264 2241 4505 

7 ધાનેરા 0 4 4 0 190 190 5362 5156 10518 

8 કાાંકરેિ 0 10 10 0 273 273 3537 3510 7047 

9 લાખણી 0 6 6 0 150 150 1845 1841 3686 

10 પાલનપુર 0 17 17 0 414 414 4726 4650 9376 

11 સુઇગામ 0 3 3 0 95 95 1122 1045 2167 

12 થરાદ 0 6 6 0 315 315 4173 4077 8250 

13 વડગામ 0 12 12 0 301 301 3618 3552 7170 

14 વાવ 0 5 5 0 190 190 2062 2053 4115 

  કુલ 0 106 106 0 3290 3097 43778 42838 86616 
 

*Data Source :- ICDS OFFICE BANASKANTHA-2018-19 

 

 

 

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/રાજકેન્ર/રાજયય  

આદદજાતિ/સમાજ આદદજાતિ/સમાજ 
કલ્યાણકલ્યાણ  

કુલ કુલ   

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  4 5 2 5 1 8 25 

2 ભાભરભાભર  1 7 7 6 2 0 23 

3 દાાંતાદાાંતા  2 15 4 10 0 11 42 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  3 6 5 7 2 0 23 

5 ડીસાડીસા  5 23 8 33 1 1 71 

6 દદયોદરદદયોદર  3 10 6 17 1 0 37 

7 ધાનેરાધાનેરા  7 6 7 26 2 0 48 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  0 17 3 18 2 0 40 

9 લાખણીલાખણી  6 7 4 12 0 0 29 

10 પાલનપુરપાલનપુર  3 40 1 63 0 3 110 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  4 6 2 1 0 0 13 

12 થરાદથરાદ  4 13 17 21 2 1 58 

13 વડગામવડગામ  0 26 0 14 0 0 40 

14 વાવવાવ  4 11 6 3 2 0 26 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  46 192 72 236 15 24 585 

 

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરી, 2018-19 

શાળા સાંચાલનના પ્રકાર અને મા.ઉ.મા શાળાઓની સાંશાળા સાંચાલનના પ્રકાર અને મા.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  7728 7114 14842 3635 2697 6332 11363 9811 21174 

2 ભાભરભાભર  6054 5929 11983 3311 2833 6144 9365 8762 18127 

3 દાાંતાદાાંતા  13037 12981 26018 6306 5816 12122 19343 18797 38140 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  5703 5709 11412 3395 3141 6536 9098 8850 17948 

5 ડીસાડીસા  21209 19935 41144 13121 11345 24466 34330 31280 65610 

6 દદયોદરદદયોદર  8279 8103 16382 5164 4414 9578 13443 12517 25960 

7 ધાનેરાધાનેરા  11306 10883 22189 6275 5660 11935 17581 16543 34124 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  13230 12528 25758 8118 6724 14842 21348 19252 40600 

9 લાખણીલાખણી  8499 7708 16207 5189 4578 9767 13688 12286 25974 

10 પાલનપુરપાલનપુર  12577 12398 24975 7840 7412 15252 20417 19810 40227 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  3831 3746 7577 2241 2143 4384 6072 5889 11961 

12 થરાદથરાદ  15984 15638 31622 8929 8665 17594 24913 24303 49216 

13 વડગામવડગામ  8159 8375 16534 5105 4997 10102 13264 13372 26636 

14 વાવવાવ  8239 7931 16170 4677 4806 9483 12916 12737 25653 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  143835 138978 282813 83306 75231 158537 227141 214209 441350 

  

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીચેરી, 2018-19 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

િાલુકાદીઠ પ્રાથતમક અને ઉચ્ ચિાલુકાદીઠ પ્રાથતમક અને ઉચ્ ચ પ્રાથતમક તશક્ષણના તવદ્યાથીઓની માદહિી પ્રાથતમક તશક્ષણના તવદ્યાથીઓની માદહિી  
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સાંદભભ : તજ.પ્રા.તશ.બ.કાાં., પાલનપુર, 31-08-2019

ક્રમક્રમ  
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ  

ધો.ધો.11  થી થી 55    

માંજૂર મહેકમમાંજૂર મહેકમ  

ધો.ધો.11  થી થી 55    

        કામ કરિાકામ કરિા  
ધો.ધો.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 504 499 218 214 722 713 

2 ભાભર 441 419 221 212 662 631 

3 દાાંતા 912 911 414 410 1326 1321 

4 દાાંતીવાડા 410 403 227 235 637 638 

5 ડીસા 1381 1411 759 801 2140 2212 

6 દદયોદર 599 614 315 323 914 937 

7 ધાનેરા 690 659 373 385 1063 1044 

8 કાાંકરેિ 958 969 503 531 1461 1500 

9 લાખણી 618 601 327 315 945 916 

10 પાલનપુર 845 838 520 540 1365 1378 

11 સૂઇગામ 263 211 144 141 407 352 

12 થરાદ 1088 985 604 583 1692 1568 

13 વડગામ 592 596 341 356 933 952 

14 વાવ 539 452 336 321 875 773 

  એકાંદરે કુલ :એકાંદરે કુલ :  99884400  99556688  55330022  55336677  15142 14935 

િાલકુાિાલકુાવાર તશક્ષકોની માદહિીવાર 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 07 12 11 15 

2 ભાભર 07 29 05 14 

3 દાાંતા 19 20 13 17 

4 દાાંતીવાડા 06 13 14 06 

5 ડીસા 57 27 52 10 

6 દદયોદર 23 08 25 17 

7 ધાનેરા 11 42 22 10 

8 કાાંકરેિ 39 28 40 12 

9 લાખણી 15 32 11 23 

10 પાલનપુર 19 26 24 04 

11 સૂઇગામ 10 62 10 13 

12 થરાદ 13 116 16 37 

13 વડગામ 19 15 20 05 

14 વાવ 04 91 16 31 

એકાંદરે કુલએકાંદરે કુલ 249 521 279 214 

 

સાંદભભ : તજ.પ્રા.તશ.બ.કાાં., પાલનપુર, 2019-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િાલકુાવાર તશક્ષકોની માદહિી.િાલકુાવાર તશક્ષકોની માદહિી.  
3311--0088--22001199  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 

 

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરી, 2018-19 

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  9.86 9.56 9.72 

2 ભાભરભાભર  7.94 9.61 8.73 

3 દાાંતાદાાંતા  9.56 9.50 9.53 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  4.27 8.43 6.21 

5 ડીસાડીસા  6.51 9.85 8.05 

6 દદયોદરદદયોદર  4.39 8.24 6.18 

7 ધાનેરાધાનેરા  7.41 10.16 8.66 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  6.55 10.90 8.57 

9 લાખણીલાખણી  6.59 10.40 8.37 

10 પાલનપુરપાલનપુર  1.39 5.43 3.20 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  11.47 14.02 12.72 

12 થરાદથરાદ  7.46 11.67 9.46 

13 વડગામવડગામ  5.26 7.41 6.28 

14 વાવવાવ  10.92 11.97 11.43 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  6.48 9.47 7.88 

 

સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસયુ ડાયસ  દરપોટભ એસ.એસ.એ કચેરી દરપોટભ એસ.એસ.એ કચેરી 22001188--1199  

ડર ોપઆઉટ 
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ક્રમક્રમ 
િાલુકાનુાં િાલુકાનુાં 

નામનામ 

શાળાઓની શાળાઓની 
સાંખ્ યાસાંખ્ યા 

તવદ્યાથીઓની સાંખ્ યાતવદ્યાથીઓની સાંખ્ યા 
તશક્ષકતશક્ષક 

કુમારકુમાર કન્ યાકન્ યા કુલકુલ 

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  108 11363 9811 21174 713 

2 ભાભરભાભર  118 9365 8762 18127 631 

3 દાાંતાદાાંતા  212 19343 18797 38140 1321 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  98 9098 8850 17948 638 

5 ડીસાડીસા  318 34330 31280 65610 2212 

6 દદયોદર દદયોદર   165 13443 12517 25960 937 

7 ધાનેરા ધાનેરા   127 17581 16543 34124 1044 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  265 21348 19252 40600 1500 

9 લાખણીલાખણી  174 13688 12286 25974 916 

10 પાલનપુરપાલનપુર  183 20417 19810 40227 1378 

11 સૂઇગામ સૂઇગામ   67 6072 5889 11961 352 

12 થરાદથરાદ  272 24913 24303 49216 1568 

13 વડગામવડગામ  142 13264 13372 26636 952 

14 વાવવાવ  129 12916 12737 25653 773 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  2378 227141 214209 441350 14935 

 

 સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરીયુ ડાયસ દરપોટભ  એસ.એસ.એ કચેરી, 2018-19 

 

િાલુકાવાર શાળાઓ, તવદ્યાથીઓ અને તશક્ષકોની માદહિીિાલુકાવાર શાળાઓ, તવદ્યાથીઓ અને તશક્ષકોની માદહિી  
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    કૃતષ યુતન.,દાાંિીવાડાકૃતષ યુતન.,દાાંિીવાડા  

સાંદભભ :સાંદભભ :  યુ ડાયસ  એસ.એસ.એ કચેરી યુ ડાયસ  એસ.એસ.એ કચેરી 22001188--1199,,      * અ ન્ય* અ ન્ય  

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

મા.શાળાઓમા.શાળાઓ  

* * 
કોલેજોકોલેજો  

1 અમીરગઢઅમીરગઢ  1 10 12 108 25 2 

2 ભાભરભાભર  1 10 12 118 23 2 

3 દાાંતાદાાંતા  1 22 18 212 42 2 

4 દાાંતીવાડાદાાંતીવાડા  1 10 9 98 23 1 * 

5 ડીસાડીસા  1 32 26 318 71 3 

6 દદયોદરદદયોદર  1 14 15 165 37 1 

7 ધાનેરાધાનેરા  1 13 14 127 48 2 

8 કાાંકરેિકાાંકરેિ  1 21 22 265 40 2 

9 લાખણીલાખણી  1 15 12 174 29 2 

10 પાલનપુરપાલનપુર  1 20 25 183 110 15 

11 સૂઇગામસૂઇગામ  1 7 9 67 13 0 

12 થરાદથરાદ  1 26 22 272 58 3 

13 વડગામવડગામ  1 13 19 142 40 2 

14 વાવવાવ  1 15 16 129 26 2 

બનાસકાાંઠાબનાસકાાંઠા  14 228 231 2378 585 39 

િાલકુાવાર શૈક્ષતણક સાંસ્ થાિાલકુાવાર શૈક્ષતણક સાંસ્ થાઓઓ  
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ક્રમ તવગિ સાંખ્યા 
1 પ્રાથજમક શાળા (જિલ્ લા પાંચાયત સાંચાજલત)  2378 

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 585 

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) 4244 

 સાંદભભ : યુ ડાયસ   એસ.એસ.એ કચેરી 2018-19,  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 વષવમાાં ઓછામાાં ઓછી બે વાર યોજાવામાાં આવશે. 
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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 આવશે. 

 

 
 

 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 33 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 17 િ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 

 

 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. 31-3-2020 
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. શ્રેયાન 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  

    

    



  29 

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  હેિુ અને હેિુ 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 તઓન ે 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 

ક્ેત્રોન ે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 પડશે. 
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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 સાથે તેને 
અનુરૂપ અભ્ યાસક્રમ શૈક્જણક સામગ્રી-સાદહત્ ય કેવા પ્રકારની જોઈશે અને કોના માિે 
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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 

 NFE સેન્ િરો (અવૈજધક જશક્ણ કેન્ દ્રો ) 
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 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 
બ ે 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. 
દ્વારા ક્ેજત્રય કાયવ થયુાં. પી.એન્ ડ એમ. દ્વારા તેના અનુસાંધાને કાયવ 

  બહુ શે્રણી તથા લઘુમજત 

શાળાઓ સાથ ે  
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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. 
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 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 7 7 8 1 9 

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 1 1 0 0 0 

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  1166  2200  1111  0099  2200  

   

   

સ્ ટાફ મહેકમની તવગિ  (31/03/2020 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 

 

  

 

http://www.gijubhaidietbk.org/


  44 

 

 

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 ભવન અન્ય સાંસ્થાઓ  
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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 

આવશે 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  
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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-2019-20 - 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 

દત્તક તાલુકા શૈક્જણક 
સુધારણા  મોનીિેરીંગ 
અને માગવદશવન 

20/4/19 

To 

24/4/19 

અમીરગઢ 
તાલુકો  

 

લેકચરર  
 

1 

 

2 

 

8 

 

16 

 

2170 

2 DRU 

 

દત્તક તાલુકા શૈક્જણક 
સુધારણા જશજબર 

18/05/19 ડાયિ- 
પાલનપુર 

 

બી.આર.સી., 
સી.આર.સી. 

 

1 

 

1 

 

35 

 

35 

 

4575 

3 IFIC 

 

પ્રજ્ઞા તાલીમ  

30/5/19 

To  

7/6/19 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

 

સી.આર.સી 
 

10 

 

1 

 

268 

 

268 

 

98174 

તજલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીમ ભવન, પાલનપુર દ્વારા સને 2019-20 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 CMDE 

દત્તક તાલુકા શૈક્જણક 
સુધારણા  મોનીિેરીંગ 
અને માગવદશવન 

3/6/19  

To  

4/6/19 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર  1 2 8 16 3851 

5 IFIC 
શાળા તત્પરતા એમ.િી. 

તાલીમ  
7/06/19 

બી.આર.સી. 
ડીસા  

જશક્કો  3 1 132 132 44830 

6 IFIC 
શાળા તત્પરતા( પ્રથમ 

તબક્કો)  
11/06/19 તાલુકા મથકે  

ધો.૧/૨ ના 
જશક્કો  

4 1 160 160 29279 

7 DRU 
આાંગણવાડી કાયવકર 

તાલીમ  

17/6/19  

To  

20/6/19 

આદશવ 
જનવાસી 
પાલનપુર 

આાંગણવાડી 
કાયવકર  

4 2 214 428 74313 

8 IFIC 
શાળા તત્પરતા ( બીજો 

તબક્કો)   
19/06/19 તાલુકા મથકે  

ધો.૧/૨ ના 
જશક્કો  

34 1 1285 1285 234435 
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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 CMDE 
દત્તક તાલુકા શૈક્જણક 
સુધારણા જશજબર 

27/06/19 જવરમપુર 
સી.આર.સી. 
/મુ.જશ. 

3 1 125 125 39112 

10 IFIC 

શાળા તત્પરતા અને 
ધો.૧૦ ગજણત-જવજ્ઞાન 
તાલીમ મોનીિેરીંગ 

25/06/19 

To 

6/07/19 

તાલુકા મથકે  લેકચરર  1 9 6 54 11605 

11 IFIC 
પ્રજ્ઞા મોનીિેરીંગ અને 
માગવદશવન  

09/07/19 
અમીરગઢ 
તાલુકો  

લેકચરર 1 1 21 21 6439 

12 SM 
જવજશષ્ટ્ દદવસોની 
ઉિવણી કાયવક્રમ  

21/06/19

& 

02/08/19 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/ 

જવધાથીઓ  
1 1 74 74 3600 

13 IFIC 
ધો.- ૪ના પયાવવરણ 
જવષયની જશક્ક તાલીમ 

24/07/19 

To 

25/07/19 

તાલુકા મથકે  જશક્કો  2 2 116 232 44092 
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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 IFIC 
ધો.- ૪ના પયાવવરણ 
જવષયની જશક્ક તાલીમ 

24/07/19 

To 

25/07/19 

તાલુકા મથકે  જશક્કો  1 1 0 0 3252 

15 SM 

બી.આર.સી./સી.આર.
સી. જવજ્ઞાન પ્રદશવન 
બેઠક  

26/08/19 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર,બી.
આર.સી., 

1 1 32 32 6391 

16 PM 
વાજષવક આયોિન 
2019-20 

27/08/19 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર 1 1 13 13 1223 

17 PM 
વાજષવક કામગીરી 
અહેવાલ 2018-19 

27/08/19 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર 1 1 12 12 4820 
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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 SM 
એસ.વી.એસ. કક્ાની 
આયોિન બેઠક  

31/08/19 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર,એસ.
વી.એસ. 

1 1 25 25 3037 

19 CMDE 
ધો.૩ થી ૮ પ્રશ્ર્નપત્ર 
જનમાવણ કાયવશાળા  

3/9/19 

To 

5/9/19 

િનૈમાંદદર 
િગાણા 

જશક્કો  1 3 16 48 32726 

20 IFIC જિલ્ લા સાંકલન બેઠક  18/09/19 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

સાંકલન સભ્યો  1 1 30 30 7589 

21 PM 
શાળા જવકાસ આયોિન 
તાલીમ વગવ  

18/09/19 

To 

19/09/19 

 

બી.આર.સી.
ભવન 
અમીરગઢ 

મુખ્ય જશક્કો  2 2 108 216 42564 
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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 IFIC 

મુખ્ય જશક્ક  (પ્રજ્ઞા 
અજભગમ) શૈક્જણક 
સશદકતકરણ તાલીમ   

19/9/19 

To 

20/9/19 

કાણોદર-૨ 
પાલનપુર 

પે્ર.કે.મુખ્ય 
જશક્કો 

2 2 71 142 34771 

23 CMDE 

દત્તક તાલુકા શૈક્જણક 
સુધારણા કાયવક્રમ 
અાંતગતવ ધો.૧ થી ૨ પ્રજ્ઞા 
જશક્ક તાલીમ  

20/09/19 

 

બી.આર.સી.
ભવન 
અમીરગઢ 

ધો.૧ થી ૨ નાાં  
પ્રજ્ઞા જશક્કો 

3 1 191 191 40143 

24 DRU કલા ઉત્સવ બેઠક  20/09/19 

કે.કે.ગોઠી 
હાઇસ્કૂલ 
પાલનપુર  

યુ.ડી.સી.,એ
સ.વી.એસ.,
બી.આર.સી. 

1 1 68 68 21237 

25 IFIC 

ધો.- ૬ ના સામાજિક 
જવજ્ઞાન જવષયની જશક્ક 
તાલીમ 

26/8/19 

To 

27/8/19 

&28/8/19 

To 

31/8/19 

તાલુકા મથકે  
સા.જવજ્ઞાન 
જશક્કો  

28 2 1077 2154 412449 
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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 SM 
ગજણત-જવજ્ઞાન પ્રદશવન 
મુલાકાત અને માગવદશવન  

28/8/19 

To 

27/9/19 

સમગ્રવ જિલ્લો લેકચરર 1 8 7 56 17300 

27 CMDE 
દત્તક તાલુકા શૈક્જણક 
સુધારણા જશજબર 

11/11/19 

To 

18/11/19 

અમીરગઢ 
તાલુકો  

સી.આર.સી 1 2 28 56 2668 

28 CMDE 
વાાંચન અભ્યાન સજમજત 
ગાંઠન બેઠક  

10/12/19 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/ 

િીપીઇઓ/ 

કે.જન. 
1 1 26 26 481 

29 WE 
શાળાકક્ાએ 
ઇકોકલબની પ્રવુ્રજત્તઓ 

16/01/20 
સોંલકીવાસ 
(િનેાલ) 

જશક્કો 1 1 63 63 21261 
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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 ET 
કોમ્્યિુર સોફિવેર 
અવરનેસ તાલીમ   

16/01/20 

To 

17/01/20 

બી.આર.સી. 
ડીસા  

જશક્કો 2 2 83 166 50128 

31 CMDE 
મારવાડી લોકબોલી 
તાલીમ  

20/01/20 

To 

21/01/20,

27/01/20 

To 

28/01/20 

થરાદ, થાવર, 
માાંગરોલ, 

વાછડાલ  

જશક્કો 6 2 251 502 137235 

32 CMDE 
એકમ કસોિી અને શાળા 
મુલાકાત મોનીિેરીગ  

Octo To 

Jan.2020 
સમગ્રવ જિલ્લો લેકચરર  1 8 7 56 15000 

33 PM 
વાજષવક આયોિન અાંગ્રેજી 
અને WDS 2019-20 

21/01/20 

To 

22/01/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

લેકચરર/ 

બ્લોક 
એમ.આઇ.એસ
. 

1 2 20 40 5642 
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ક્રમ 
શાખાનુાં 

નામ  
કાયભક્રમનુાં નામ માસ સ્થળ  

લાભાથી   
જૂથ 

િાલીમ વગભની 
સાંખ્યા  

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથીની 
સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો 

  ખચભ રૂ. 

34 IFIC 
ધોરણ - 6 સામાજિક 
જવજ્ઞાન એમ.િી. તાલીમ  

28/01/20 

To 

29/01/20 

ડાયિ- 
પાલનપુર 

સા.જવજ્ઞાન 
જશક્કો  

2 2 83 166 53088 

35 IFIC 
ધોરણ - 6 સામાજિક 
જવજ્ઞાન જશક્ક તાલીમ  

17/02/20 

To 

18/02/20 

તાલુકા મથકે  
સા.જવજ્ઞાન 
જશક્કો  

22 2 814 1628 348045 

36 IFIC જનષ્ઠા સાંકલન બેઠક  29/11/19 
ડાયિ- 
પાલનપુર 

કે.આર.પી. 1 1 34 34 6346 

37 IFIC 

પ્રજ્ઞા ડી.આર.જી. 
મોનીિેરીંગ અને 
માગવદશવન  

1/8/19  

To 

31/01/20 

સમગ્રવ જિલ્લો 
લેકચરર/ડી.
આર.જી. 

1 2 29 58 34813 

કુલ 149 75 5540 8628 1898684 

 



  58 

CSSTE-2019-20 અાંિગિભ થયેલ સાંશોધનો 

  
ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધનનુાં શીષભક સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

1 ભટ્ટ ભૂમીબહેન ઘનશ્યામભાઈ જોરાપુરા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
શીખી ગયેલા ગજણતના એકમોનુાં પુનરાવતવન સમયે સારી 
રીતે પ્રદજશવત કરી શકતા નથી. 

2000 

2 રાવલ જવરલબેન િગદીશભાઈ ઘરનાલ નાની પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
અાંગ્રેજી જવષયનો ડર દુર કરી રસપ્રદ બનાવવા જવજવધ 
સિવનાત્મક પ્રવૃજત્તઓની અસરકારકતા. 

2000 

3 સજચન અનાંતરાય દવ ે સણવા પ્રાથજમક શાળા,ભાભર 
ધોરણ 6ના જવદ્યાથીઓની અધ્યયન ધારણ ક્મતા ઓછી 
છે. 

2000 

4 પિેલ િયશ્રીબેન હસમુખભાઈ રાિનગર(અ) પ્રાથજમક શાળા,ભાભર 
જવદ્યાથીઓ પુસ્તકાલયના પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરવામાાં 
રસ દાખવતા નથી. 

2000 

5 ડૉ.પ્રકાશચાંદ્ર કે.અમીન  ભાદરા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
ધોરણ 1ના 20 િકા અજનયજમત બાળકોને જનયજમત કરવા 
માિેનો એક અભ્યાસ. 

2000 

6 પિેલ દદલીપકુમાર કાજન્તલાલ ખરડોસણ પ્રાથજમક શાળા,ડીસા ધોરણ 6ના જવદ્યાથીઓ સાંસ્કૃત લેખનમાાં ભૂલો કરે છે. 2000 

7 પરમાર પુાંજાભાઈ દરઘાભાઈ મોરવાડા પે.કેન્દ્ર શાળા,સુઈગામ 

સુઈગામ તાલુકાની મોરવાડા પે.સેન્િર શાળાના ધોરણ 3 
થી 6ના જવદ્યાથીઓ ગુિરાતી ફકરાનુાં વાાંચન કરી શકે છે 
પણ તે ફકરાનુાં લેખન કરવામાાં ભૂલો કરે છે. 

2000 

8 સોલાંકી અજશ્વનકુમાર ડી.  મેમદપુર પગારકેન્દ્ર શાળા,વડગામ 
ગુિરાતી ભાષાના લખાણમાાં બાળકોને જોડણીની ભૂલો 
થાય છે. 

2000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધનનુાં શીષભક સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

9 પાંચાલ પ્રવીણભાઈ પ્રભુભાઈ દદયોદર પ્રાથજમક શાળા નાં-3,દદયોદર 
સામાજિક જવજ્ઞાનમાાં બાળકો નકશા વાાંચનમા મુશ્કેલી 
અનુભવે છે. 

2000 

10 જસાંઘવ મહેન્દ્રભાઈ રાિુભાઈ દુધવા પ્રાથજમક શાળા,સુઈગામ ધોરણ 7ના જવદ્યાથીઓમાાં સામાન્ય જ્ઞાનનો અભાવ છે. 2000 

11 પઢીયાર માવજીભાઈ િ.ે ચીભડા પે.કેન્દ્ર શાળા દદયોદર 
ધોરણ 7 અ ના જવદ્યાથીઓ પુસ્તકો તથા પુસ્તકાલયથી 
દુર થતાાં જાય છે. 

2000 

12 પુરોદહત સહદેવકુમાર હેમચાંદ્ર  કેસરજસાંહ ગોળીયા પ્રાથજમક શાળા 
ધોરણ 1 થી 8 ના બાળકોમાાં સ્વચ્છતાની સભાનતા 
અભાવ. 

2000 

13 મનહરભાઈ િી.પરમાર  ચાળા પ્રાથજમક શાળા,સુઈગામ 
ચાળા પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ ૬ ના જવદ્યાથીઓને 
ગુિરાતી લેખનકાયવ દરજમયાન જવરામ જચહનોમા પડતી ભૂલો 

2000 

14 
બાવા નરેશભારથી 
મફતભારથી 

મિુ પ્રાથજમક શાળા,લાખણી 
ધોરણ 8ના જવદ્યાથીઓ પુસ્તકાલય અને પુસ્તકોનો 
ઉપયોગ ઓછો કરે છે. 

2000 

15 પિેલ હેમાંતકુમાર કનુભાઈ ઈઢાિા પ્રાથજમક શાળા,થરાદ 
ધોરણ 7 ના જવદ્યાથીઓ દહન્દી લેખનમાાં શબ્દની ઉપર 
લીિી બાાંધતા નથી. 

2000 

16 
પરમાર ગીરીશકુમાર 
બાબુલાલ 

ગડસીસર પ્રાથજમક શાળા,થરાદ 
જવદ્યાથીઓમાાં ગુિરાતી ભાષામાાં ઉચ્ચરણ દોષો જોવા મળે 
છે. 

2000 

17 
પ્રજાપજત અશોકકુમાર 
અમૃતલાલ 

ચમનપુરા પ્રાથજમક શાળા,દદયોદર 
ધોરણ 6 થી 8ના બાળકોમાાં સાંસ્કૃત વાચનમાાં શુદ્ધ 
ઉચ્ચારણ કરવામાાં સમસ્યા અનુભવે છે. 

2000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધનનુાં શીષભક સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

18 મોદી અજમતકુમાર ધનજીભાઈ રામનગર પ્રાથજમક શાળા,દાાંતીવાડા 
જવજ્ઞાન અને િેકનોલોજી જવષયમાાં જવઝ કાયવક્રમનો 
અધ્યયન અજભરુજચ પર પ્રભાવ. 

2000 

19 
ગેલોત જચરાગકુમાર 
દદલીપભાઈ 

મુડેઠા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
સામાજિક જવજ્ઞાન જવષયમાાં ધોરણ 7ના જવદ્યાથીઓને 
ભૂગોળ જવષયમાાં અધ્યયન કરવામાાં પડતી તકલીફની 
અભ્યાસ. 

2000 

20 જોશી જીગરભાઈ અરજવાંદભાઈ ખેંિવા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા  
ધોરણ 6 થી 8ના જવદ્યાથીઓ પુસ્તકાલયના ઉપયોગમાાં 
સભાનતા દાખવતા નથી. 

2000 

21 શ્રીમાળી દીપકકુમાર પુનમચાંદ  વડપગ પ્રાથજમક શાળા, ભાભર 

વડપગ પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ 8 બ ના કેિલાક 
જવદ્યાથીઓ ભૂગોળમાાં ભારતની રાિકીય અને ભૌગોજલક 
બાબતો ધારણ કરવામાાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. 

2000 

22 વાઘેલા હષવદકુમાર નિવરલાલ  નવા ગોળીયા(વા) પ્રાથજમક શાળા,ડીસા કન્યા કરતા કુમાર અભ્યાસમાાં ઓછો રસ દાખવે છે. 2000 

23 મસાલીયા તેિસભાઈ કે. ચાાંગા પે.કેન્દ્ર શાળા,વડગામ 
ધોરણ 8 ના જવદ્યાથીઓ ગજણત જવષયમાાં ગોખણપટ્ટીને 
વધુ મહત્ત્વ આપે છે. 

2000 

24 પ્રજાપજત સુનીલકુમાર િ.ે  સોયલા પ્રાથજમક શાળા,ડીસા 
ધોરણ 6 ના બાળકો માતૃભાષાના લેખનમાાં જોડણી દોષ 
કરે છે. 

2000 

25 વદનજસાંહ જી. વાઘેલા  વરવાડીયા પ્રાથજમક શાળા,વડગામ 
ધોરણ 8 ના જવદ્યાથીઓ અાંગ્રેજીના જવષયમાાં પોતાનો પદરચય 
અને પોતાના જીવનની મહત્વકાાંક્ા કહી શકતા નથી. 

2000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધનનુાં શીષભક સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

26 પોપદિયા મીનાબેન એન.  નવી ભીલડી પે.કેન્દ્ર શાળા,ડીસા 
ધોરણ 6ના જવદ્યાથીઓમાાં સામાન્યજ્ઞાન અાંગે ઓછી 
સભાનતા જોવા મળે છે. 

2000 

27 પિેલ દદલીપકુમાર એસ. રામસીડા પ્રાથજમક શાળા,દાાંતીવાડા 
રામસીડા ઉચ્ચ પ્રાથજમક શાળાના જવદ્યાથીના શ્રુત 
લેખનમા થતી ભૂલોનો અભ્યાસ 

2000 

28 ઠકકર ભરતભાઈ એન. વડાણા પ્રાથજમક શાળા,દદયોદર બાળકો જવજ્ઞાનના પ્રયોગોમાાં જનરુત્સાહી છે. 2000 

29 વાઘેલા જીતેન્દ્રકુમાર જી. કિાવ પ્રાથજમક શાળા,સુઈગામ  
કિાવ પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ 8 ના જવદ્યાથીઓમાાં 
ગુિરાતી જવષયમાાં જોડણીદોષ જોવા મળે છે. 

2000 

30 પિેલ કીજતવકુમાર એમ. છાપરા (ધ) પ્રાથજમક શાળા, દદયોદર  
ધોરણ-6ના િુયશન િતા જવદ્યાથીઓ અધ્યાપન કાયવ 
વખત ેવગવમાાં બેધ્યાન હોય છે. 

2000 

31 પિેલ રોદહતકુમાર એસ. ઉિવેલીયા પ્રાથજમક શાળા, થરાદ  
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓનો અાંગ્રેજી જવષય પ્રત્યે 
ઓછી રસરુજચનો અભાવ. 

2000 

32 જત્રવેદી શીતલબેન સી.  
મનાના અનુપમ પે કેન્દ્ર શાળા, 
સુઈગામ  

ધોરણ -8 ના જવદ્યાથીઓમાાં અાંગ્રેજી જવષયના શબ્દભાંડોળ 
જવકાસ માિે કાયવક્રમની અિમાયશ  

2000 

33 ચૌધરી ઈનાબેન કે. નવી ભીલડી પે.કેન્દ્ર શાળા,ડીસા 
ધોરણ-6 ના જવદ્યાથીઓ અાંગ્રેજી જવષયના અધ્યયનમાાં 
નીરસતા ધરાવે છે. 

2000 

34 ચુડાસમા જવિયજસાંહે આર. જાદડયાલી પે. કેન્દ્ર શાળા, લાખણી 
ધોરણ-6 ના જવદ્યાથીઓમાાં વાાંચન સુધાર કાયવક્રમની 
અસરકારકતા  

2000 
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35 પ્રજાપજત દદલીપકુમાર એસ. ભિાસણા પ્રાથજમક શાળા, સુઇગામ ધોરણ-6ના જવદ્યાથીઓ જોડાક્ર વાાંચનમાાં ભૂલો કરે છે. 2000 

36 જવિયકુમાર એમ. પ્રજાપજત  રામનગર પ્રાથજમક શાળા, દાાંતીવાડા  
રામનગર પ્રાથજમક શાળાના બાળકો લાાંબાગાળાના 
વેકેશન બાદ શાળામાાં અજનયજમત આવે છે. 

2000 

37 પરમાર વષાવબેન કે.  ખીમત પ્રાથજમક શાળા, ધાનેરા  
ખીમત પ્રાથજમક શાળાના બાળકોની શાળામાાં 
અજનયજમતતા અને સતત ગેર હાિરીનો અભ્યાસ 

2000 

38 ચૌધરી વષાવબેન એસ. રાજોડા પ્રાથજમક શાળા, ધાનેરા 
વાલીઓમાાં પાલ્યના જશક્ણ અાંગેની સભાનતાનો અભાવ 
છે. 

2000 

39 પ્રજાપજત િસેાંગભાઈ ઓ. રડોસન પ્રા.શાળા તા.સુઈગામ   ધોરણ-6ના જવદ્યાથીઓ ગુિરાતીમાાં જોડણી દોષ કરે છે. 2000 

40 અજીતજસાંહ ગુલાબજસાંહ રાઠોડ 
સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળા, 
પાલનપુર  

ધોરણ -11 ના જવદ્યાથીઓ ભાષાની લેજખત કે મોજખક 
અજભવયજતમાાં અલાંકારીકતા લાવી શકતા નથી 

2000 

41 
સોલાંકી પ્રતાપભાઈ 
સાયબાભાઈ 

દેતાલ દરબારી પ્રાથજમક 
શાળા,લાખણી 

ધોરણ 6 ના જવદ્યાથીઓ દહન્દી જવષયમાાં શુદ્ધ ઉચ્ચરણ 
સાથે વાાંચવાની સમસ્યા 

2000 

42 ચૌધરી પલ્કાબેન ડી. ધારેવાડા પ્રાથજમક શાળા,વડગામ 
ધારેવાડા પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ 6 ના બાળકો અાંગ્રેજી 
જવષયમાાં વાાંચનમાાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. 

2000 

43 પિેલ રોદહતકુમાર સી. ગણેશપુરા પ્રાથજમક શાળા,થરાદ 
ગણેશપુરા પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ 6 ના જવદ્યાથીઓ 
ભૂગોળમાાં નકશા વાાંચનમાાં ભૂલ કરે છે અને નકશામાાં 
સ્થળ દશાવવવામાાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. 

2000 
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44 ગુિ વર સુનીલકુમાર િ.ે દેતાલ ડૂવા પ્રાથજમક શાળા,લાખણી 
ધોરણ 6 ના જવદ્યાથીઓ દહન્દી ભાષાના સમાન અક્રના 
વાાંચન લેખનમાાં સામાન્ય ભૂલો કરે છે. 

2000 

45 પિેલ મોઘજીભાઇ એલ.  હડમજતયા  પ્રા. શાળા તા.વડગામ   
હળમજતયા પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ-7ના જવદ્યાથીઓની 
ગુિરાતી જવષયમાાં જોડાક્ર લેખન અને વાચનની સમસ્યા  

2000 

46 પિેલ ભરતકુમાર ધુડાભાઈ  રામસણ પે.કે.શાળા તા.ડીસા   જવદ્યાથીઓ શાળામાાં સમયસર આવતા નથી  2000 

47 ડૉ.િયેશકુમાર ઈશ્વરભાઈ  રાિમણી જવદ્યાલય સણાલી તા.દાાંતા  
રાિમણી જવદ્યાલય ,સણાલી ના ધોરણ-9ના જવદ્યાથીઓ 
નકશામાાં સ્થળો દશાવવવામાાં મુશ્કેલી અનુભવે છે   

2000 

48 પિેલ હસમુખભાઈ પદ્માભાઈ  
રાણપુર ઉપરવાસ પે.કે.શાળા 
તા.ડીસા  

શાળાના જવદ્યાથીઓ આયનવ ફોજલક એજસડની ગોલી 
લેવામાાં સાંકોચ અનુભવે છે  

2000 

49 ચૌહાણ જાગૃજતબેન પી.  ધોરી પ્રા.શાળા તા.વડગામ  
ધોરી પ્રાથજમક શાળામાાં ધોરણ-6 થી 8 માાં કન્યાઓની 
હાિરીમાાં અજનયજમતતા વધુ જોવા મળે છે  

2000 

50 જોષી તમન્ના એલ.  ચામુાંડા જવદ્યાલય લાખણી  
ધોરણ 9 ના જવદ્યાથીઓમાાં અાંગ્રેજી ભાષાજશક્ણની સાચી 
અભ્યાસપદ્ધજત  

2000 

51 રાવળ ભીખાભાઈ અાંબારામ  રૂણી પ્રા.શાળા તા.ભાભર  
ધોરણ 6 ના જવદ્યાથીઓમાાં ગુિરાતી ભાષામાાં સુલેખન 
માિે જાગૃતતાનો અભાવ  

2000 

52 વયાસ વૈશાલીબેન એન. ઇન્દરવા નવા પ્રા.શાળા તા.ભાભર  
ધોરણ 8 ના જવદ્યાથીઓના લેખનકાયવમાાં જવરામજચહ્નોનો 
ઉપયોગ કરવાની સભાનતા અાંગેનો અભ્યાસ  

2000 
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53 
પિેલ સુરેશકુમાર 
જવરસાંગભાઈ  

કરશનપુરા પ્રા.શાળા  તા.વડગામ  
ધોરણ 6 ના બાળકો સામાજિક જવજ્ઞાન જવષયમાાં 
નકશાવાચનમાાં તત્પરતાનો અભાવ  

2000 

54 પરમાર દહરલબેન એમ.  દદઓદર પ્રા.શાળા-5  ધોરણ-7ના બાળકો પત્રલેખનમાાં મૂાંઝવણ અનુભવે છે. 2000 

55 ચૌધરી પ્રકાશભાઈ હરજીભાઈ  મેવાડા પ્રા.શાળા તા.ધાનેરા  
ધોરણ 6 ના જવદ્યાથીઓને ગુિરાતી જવષયમાાં શુ્રતલેખનમાાં 
પડતી મુશ્કેલીઓ  

2000 

56 દેસાઈ માવજીભાઈ મેવાભાઈ  આજશયા પ્રા.શાળા તા.ધાનેરા  
ધોરણ 5 ના જવદ્યાથીઓમાાં સાંસ્કૃતમાાં શ્લોક કાંઠસ્થ 
કરવામાાં મુશ્કેલી અનુભવે છે.  

2000 

57 વાઘેલા પ્રજવણભાઈ પ્રેમજીભાઈ  સમોમોિા પ્રા.શાળા તા.ડીસા   
જવદ્યાથીઓ પુસ્તકો અને પુસ્તાકાલયથી દૂર થતા જાય 
છે.  

2000 

58 શમાવ યાજજ્ઞકકુમાર જવુભાઈ  આદશવ જવદ્યાલય કોિડા તા.લાખણી  
ધોરણ 11 ના ગામડાના જવદ્યાથીઓને નામાના મૂળતત્વો 
જવષયમાાં અધ્યયનમાાં પડતી તકલીફોનો અભ્યાસ  

2000 

59 વયાસ િયેશકુમાર િયાંતીલાલ  ચમનપુરા(કાં ) પ્રાથજમક શાળા,ડીસા  
ધોરણ 1 ના જવદ્યાથીઓ પ્રજ્ઞાવગવમાાં અભ્યાસકાડવ  લેવામાાં 
ભૂલો કરે છે.  

2000 

60 આમળા ભેમજસહ સુરજસહ  શેરગઢ પ્રા.શાળા તા.લાખણી  
શેરગઢ પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ 8 ના બાળકો અાંગ્રેજી 

ભાષાનો વયવહારમાાં ઓછો ઉપયોગ કરે છે  
2000 

61 ચૌધરી શૈલેશકુમાર બી.  સીસરાણા પે.કે. શાળા તા.વડગામ  
સીસરાણા પે.કે. શાળાના જવદ્યાથીઓ ગજણત જવષયમાાં 
અરુજચ ધરાવે છે.  

2000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધનનુાં શીષભક સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

62 બાિુભાઈ સી.ચૌહાણ વાછડાલ પે,કેન્દ્ર શાળા,ધાનેરા 
વાછડાલ પ્રાથજમક શાળાના ધોરણ 6ના જવદ્યાથીઓ 
ક્જતપૂણવ લખાણ કરે છે. 

2000 

63 
સમૌચા અજનલકુમાર 
મફતલાલ  

દશાનાવાસ પ્રાથજમક શાળા , ડીસા શાળાના કુમાાંરોમાાં ચોરીની વૃજત્ત વધુ જોવા મળે છે. 2000 

64 પાંડ્યા દદનેશભાઈ એન. સવોદય જવદ્યામાંદદર ઉ.મા.શાળા,ભાભર શાળામાાં જવદ્યાથીઓ જનયજમત આવતા નથી. 2000 

65 ગઢવી થારુભાઈ આર. 
પી.એમ.ડી.રાવલ આદશવ 
જવદ્યાલય,ભાભર 

શાળામાાં ધોરણ 9 ના જવદ્યાથીઓ પ્રાથવના સાંમેલનમાાં 
સમયસર હાિર રહેતા નથી. 

2000 

66 મહેશકુમાર ડી.ડાભી બી.આર.સી. થરાદ 
ધોરણ 7 ના થરાદ શાળા નાંબર-1 ની શાળાના 
જવદ્યાથીઓ ગુિરાતી લેખનમાાં જવરામજચહ્નમા ભૂલ કરે છે. 

2000 

67 સુરેશભાઈ એમ.પિેલ   સીઆરસી-િસરા તા.લાખની   
એસ.એમ.સી.ના અસયોગથી શાળા જવકાસમાાં પડતી 
મુશ્કેલી   

2000 

68 રાિને્દ્ર ડી.પ્રજાપજત   મોરાલ પ્રાથજમક શાળા   
મોરાલ પ્રા.શાળાના ધોરણ-5ના જવદ્યાથીઓ લેખનકાયવમાાં 
ખરાબ અક્રો કાઢે છે.  

2000 

69 આરતીબેન કે.પ્રજાપજત   ભીલવાસ ખેરોલ પ્રા.શાળા   
શ્રી ભીલવાસ ખેરોલા પ્રા.શાળાના ધોરણ-3 અને 4 ના 
લેખન કાયવમાાં ભૂલો કરે છે.  

2000 

70 યોગેશભાઈ બી.જત્રવેદી   ગેળા પ્રા.શાળા   
શાળાની ભૌજતક અને પયાવવરણીય સુજવદ્યાઓ અાંગેનો 
અભ્યાસ   

2000 
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ક્રમ સાંશોધકનુાં નામ સાંશોધનનુાં શીષભક સાંશોધનનુાં શીષભક   ખચભ રૂ. 

71 રાકેશ કે પ્રજાપજત   રેહાન એચ.મહેતા જવદ્યાલય –માાંકડી   
આદદજાજત જવસ્તારની માધ્યજમક શાળાઓમાાં અપવયય 
અને સ્થજગતતા એક સમસ્યા.  

2000 

72 
જોશી કમલેશભાઈ 
ગણપતલાલ   

દેલવાડા પ્રા.શાળા   
ધોરણ 6 ના જવદ્યાથીઓ ગજણત જવષયના અધ્યયનમાાં 
મુશ્કેલીઓ અનુભવે છે.  

2000 

73 અજશ્વન િ.ેપ્રજાપજત  બ્ાાંચ શાળા-4 પાલનપુર  
બ્ાાંચ શાળા નાંબર-4 ના આજથવક રીતે પછાત વગવના 
બાળકોની અજનયજમતતા એક સમસ્યા. 

2000 

74 જોશી નયનકુમાર કે. રાિમણી જવદ્યાલય સણાલી  
ધોરણ-9 ના જવદ્યાથીઓ શ્લોક કાંઠસ્થ કરવામાાં મુશ્કેલી 
અનુભવે છે. 

2000 

75 જોશી સુખદેવભાઈ આઈ.  મોરાલ પ્રા.શાળા   ધોરણ-3 ના જવદ્યાથીઓ જોડાક્ર વાાંચવામાાં ભૂલો કરે છે.  2000 

76 શ્રી એસ.એસ.નાગોરી ડાયિ- પાલનપુર 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાની ઉચ્ચ પ્રાથજમક શાળાઓના 
ગજણત-જવજ્ઞાન જવષયના જશક્કો દ્વારા    એનજાવઇઝ્ડ 

િેસ્િ બુસના અધ્યયન-અધ્યાપન કાયવ દરજમયાન 

ઉપયોગ અાંગેનો અભ્યાસ  

50000 

77 ડૉ.વી.એ.પ્રજાપજત ડાયિ- પાલનપુર 
બનાસકાાંઠા જિલ્ લાની પ્રાથજમક શાળાઓમાાં પ્રજ્ઞા 
અજભગમની અમલીકરણની જસ્થજતનો અભ્યાસ 

50000 

 કુલ 77  250000 
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CSSTE યોજના અાંિગભિ કરેલ િાલીમી કાયભક્રમોની તવગિ 
 

 

 
 
  

  

અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ   
વગોની   
સાંખ્યા 

િાલીમ 
દદવસો 

લાભાથી 
સાંખ્યા 

માનવ દદવસો કુલ ખચભ 

1 
દકયાત્મક સાંશોધન કાયવશાળા 
 

ડાયિ- પાલનપુર 

 

27/02/20 To 

28/02/20 

 

2 2 77 154 296747 

 Total   2 2 77 154 296747 
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EDN-12 યોજના અાંિગભિ કરેલ િાલીમી કાયભક્રમોની તવગિ 

 
  

  

અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ   
વગોની   
સાંખ્યા 

િાલીમ 
દદવસો 

લાભાથી 
સાંખ્યા 

માનવ  
દદવસો 

કુલ ખચભ 

1 
ધો.-3થી5 અાંગ્રેજી તાલીમ મોડયૂલ 
લેખન કાયવશાળા  

િનૈમાંદદર િગાણા  
14/5/19 To 

16/5/19 
1 3 16 48 42684 

2 સ્કૂલ એક્રીડીિેશન કસોિી ડાયિ- પાલનપુર 20/05/2019 1 2 31 62 8045 

3 ઇન્પાયર એવોડવ  માાંનાક બેઠક  ડાયિ- પાલનપુર 16/07/2019 1 1 60 60 17232 

4 
ધો.- 4ના પયાવવરણ જવષયની જશક્ક 
તાલીમ 

તાલુકા મથકે 

24/07/19 To 

25/07/19,        

6/08/19 To 

7/08/19,        

13/08/19 To 

14/08/19 

5 2 273 546 58062 

5 
દીક્ા પોિવલ માિે ઇ-મિીરીયલ 
સમીક્ા  

જી.સી.ઇ.આર.િી. 
ગાાંધીનગર  

29/7/19 To 

31/7/19,       

1/8/19 To 

3/8/19 

2 3 47 141 100076 
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અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ   
વગોની   
સાંખ્યા 

િાલીમ 
દદવસો 

લાભાથી 
સાંખ્યા 

માનવ  
દદવસો 

કુલ ખચભ 

6 સામજયક મૂલ્યાાંકન કસોિી કાયવશાળા  
જી.સી.ઇ.આર.િી. 
ગાાંધીનગર  

30/08/19 1 1 16 16 15508 

7 શાળાકક્ાએ ઇકોકલબની પ્રવજૃત્તઓ ચામુાંડાનગર-ધાનેરા 
19/9/19 

To 

20/9/19 

1 2 48 96 33767 

8 
ધો.- 6 ના સામાજિક જવજ્ઞાન જવષયની 
જશક્ક તાલીમ 

તાલુકા મથકે  
26/8/19 To 

27/8/19,28/8/19 

To 31/8/19 

2 2 79 156 24168 

9 
ધો.- 6 ના સામાજિક જવજ્ઞાન જવષયની 
જશક્ક તાલીમ 

તાલુકા મથકે  
26/8/19 To 

27/8/19,28/8/19 

To 31/8/19 

8 2 221 442 149313 

10 ઇનોવેશન શેરીંગ વકવશોપ ડાયિ- પાલનપુર 
14/10/19 To 

15/10/19 
2 2 73 146 46853 

11 
રાિયકક્ાનાાં ગજણત જવજ્ઞાન પ્રદશવન 
કૃજત માગવદશવન તાલીમ   

ડાયિ- પાલનપુર 15/10/19 1 1 17 17 4000 
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અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ   
વગોની   
સાંખ્યા 

િાલીમ 
દદવસો 

લાભાથી 
સાંખ્યા 

માનવ  
દદવસો 

કુલ ખચભ 

12 ઇનોવેશન રાઇિઅપ વકવશોપ ડાયિ- પાલનપુર 
18/10/19 To 

19/10/19 
2 2 65 130 30795 

13 
ધો.-5 પયાવવરણ પાઠયપુસ્તક સમીક્ા 
કાયવશાળા  

જી.સી.ઇ.આર.િી. 
ગાાંધીનગર  

28/11/19 To 

30/11/19 
1 3 12 36 21221 

14 દહન્દી પ્રશ્ર્નપત્ર જનમાવણ કાયવજશજબર િનૈમાંદદર િગાણા  
30/12/19  To 

01/01/20 
1 3 17 51 35345 

15 
D.El.Ed. અભ્યાસક્રમ અને મોડયુલ સમીક્ા 
કાયવશાળા  

જી.સી.ઇ.આર.િી. 
ગાાંધીનગર  

06/02/20 To 

07/02/20 
1 2 22 44 22714 

16 ઇકોકલબ ડોકયુમેન્િેશન કાયવશાળા ચડોતર પ્રા. શાળા  
11/02/20 To 

12/02/20 
1 2 27 54 17030 

17 ગજણત-જવજ્ઞાન માંડળ પ્રવૃજત કાયવશાળા  રસાણા નાના પ્રા. શાળા  
18/02/20 

To 

19/02/20 

1 2 51 102 31197 

18 ETB સાંશોધન સવે કાયવશાળા ડાયિ- પાલનપુર 
25/02/20 

& 

13/03/20 

5 1 224 224 61402 

19 
પ્રજતભાશાળી જવધાથી વાાંચન ઝડપ સાંશોધન 
કાયવશાળા 
 

તાલુકા મથકે  
 

12/03/2020 

 

 

3 

 

1 

 

168 

 

168 
18596 

 

 Total   40 37 1467 2539 738008 
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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 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના દાાંતીવાડા 

તાલુકાની પ્રાથજમક શાળાઓના 

ધોરણ 3 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 

ના જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ 

અને અથવગ્રહણ સાથેની 

વાચનઝડપનુાં માપન 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 

5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 

જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 

અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 

માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 

અને ધોરણ 6 

થી 8 ના 

જવદ્યાથીઓ 

57 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

2 

 

 

ડૉ.ડી.આર.બ્ાહ્મણ 

WE 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના વાવ અને 
દાાંતીવાડા તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને 
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ  3000/- 
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3 
શ્રી પી.એમ.બારડ 

DRU 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના દાાંતા તાલુકાની
પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ
સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

4 
શ્રી સી.કે.દેસાઈ 

PSTE 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના વાવ અને દાાંતા  
તાલુકાઓની પ્રાથજમક શાળાઓના 
ધોરણ 3 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 
ના જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ 

અને અથવગ્રહણ સાથેની 
વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

5 
ડૉ.વી.એ.પ્રજાપજત 

IFIC 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના ડીસા અને 
દાાંતીવાડા તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ
સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 
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6 
ડૉ.યુ.પી.બલોચ 

WE 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના કાાંકરેિ અને 
દદયોદર  તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને 
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ  

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

7 
ડૉ.િ.ેબી.જોશી 

PSTE 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના ડીસા અને 
કાાંકરેિ  તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને 
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

8 
શ્રી બી.એલ.રબારી 

PSTE 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના લાખણી અને 
સુઈગામ  તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને 
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 
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9 
શ્રીમજત એ.એમ.પાિીલ 

PSTE 

અરવલ્લી  જિલ્ લાના માલપુર અને 
મેઘરિ  તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને 
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

10 
ડૉ.િ.ેએ.દેસાઈ 

I/C. P&M 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના ડીસા અને 
લાખણી  તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને 
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

11 
શ્રી એમ.બી. થુાંબદડયા 

IFIC 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના ધાનેરા અને 
પાલનપુર  તાલુકાઓની પ્રાથજમક 
શાળાઓના ધોરણ 3 થી 5 અને 
ધોરણ 6 થી 8 ના જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 
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12 
શ્રી એસ.એસ.નાગોરી 

PSTE 

કચ્છ  જિલ્ લાના રાપર અને ભચાઉ  
તાલુકાઓની પ્રાથજમક શાળાઓના 
ધોરણ 3 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 
ના જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ 

અને અથવગ્રહણ સાથેની 
વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 3 થી 
5 અને ધોરણ 6 થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓની મુખવાચનઝડપ અને 
અથવગ્રહણ સાથેની વાચનઝડપનુાં 
માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 3 થી 5 
અને ધોરણ 6 
થી 8 ના 
જવદ્યાથીઓ 

60 જવદ્યાથીઓ 3000/- 

13 

શ્રીપી.એમ.બારડ 

અને 

ડૉ.િ.ેએ.દેસાઈ 

DRU/ 

I/C. P&M 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના ધોરણ-6ના 
પ્રજતભાશાળી જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 6 
પ્રજતભાશાળી  જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 6 
પ્રજતભાશાળી  
જવદ્યાથીઓ 

40  
જવદ્યાથીઓ 

5000/- 

14 

ડૉ.વી.એ.પ્રજાપજત 

અને          

એમ.બી.થુાંબદડયા 

IFIC 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના ધોરણ-7ના 
પ્રજતભાશાળી જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચન ઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 7ના 
પ્રજતભાશાળી  જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 7  
પ્રજતભાશાળી  
જવદ્યાથીઓ 

40  
જવદ્યાથીઓ 

5000/- 
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15 

ડૉ.ડી.આર.બ્ાહ્મણ 

અને 

ડૉ.યુ.પી.બલોચ 

WE 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના ધોરણ-8ના 
પ્રજતભાશાળી જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.’ 

પ્રાથજમક શાળાઓના ધોરણ 8ના  
પ્રજતભાશાળી  જવદ્યાથીઓની 
મુખવાચનઝડપ અને અથવગ્રહણ 

સાથેની વાચનઝડપનુાં માપન.કરવુાં. 

ધોરણ 8 
પ્રજતભાશાળી  
જવદ્યાથીઓ 

40  
જવદ્યાથીઓ 

5000/- 

 કુલ 15    51000 
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ઈ.ડી.એન.16-L  યોજના અાંિગભિ રારા થયેલ િાલીમી કાયભક્રમોની તવગિ 

  

અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ   
વગોની   
સાંખ્યા 

િાલીમ 
દદવસો 

લાભાથી 
સાંખ્યા 

માનવ દદવસો કુલ ખચભ 

1 ધો.૨ બાહ્ મૂલ્યાાંકન કાયવક્રમ  તમામ પ્રા.શાળા  
25/4/19 To 

30/4/19 
35 5 1574 7870 1139432 

2 શાળા તત્પરતા (પ્રથમ તબક્કો)  તાલુકા મથકે  11/06/2019 62 1 2466 2466 399613 

3 
ધો.- 4ના પયાવવરણ જવષયની જશક્ક 

તાલીમ 
તાલુકા મથકે 

24/07/19 To 

25/07/19,        

6/08/19 To 

7/08/19,        

13/08/19 To 

14/08/19 

57 2 2162 4324 906564 

4 જિલ્ લાકક્ાનો કલાઉત્સવ  
રીજોઇશ હોિલ 

પાલનપુર  

7/10/19 To 

9/10/19 
5 1 274 274 220436 

5 GAS- 2  
લોકજનકતન 

રતનપુર/તાલુકા મથકે 

21/11/19 To 

22/11/19 
14 2 673 1346 462197 

6 ઇનોવેશન ફેર  ડાયિ-પાલનપુર 
02/01/20 & 

03/01/20 
29 1 1245 1245 806005 
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અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ   
વગોની   
સાંખ્યા 

િાલીમ 
દદવસો 

લાભાથી 
સાંખ્યા 

માનવ દદવસો કુલ ખચભ 

7 
માધ્યજમક અને ઉ.મા. શાળા નવજનયુકત 

આચાયવ તાલીમ   
ડાયિ-પાલનપુર 

31/01/20 To 

01/02/20 
1 2 60 120 44206 

8 યોગ જશક્ણ તાલીમ  ડાયિ-પાલનપુર 
18/02/20 To 

20/02/20 
13 3 419 1257 484505 

9 
ધોરણ - 6 સામાજિક જવજ્ઞાન એમ.િી. 

તાલીમ  
ડાયિ- પાલનપુર 

28/01/20 To 

29/01/20 
1 2 0 0 7726 

10 
ધોરણ - 6 સામાજિક જવજ્ઞાન જશક્ક 

તાલીમ  
તાલુકા મથકે  

17/02/20 To 

18/02/20 
14 2 530 1060 223205 

11 
રાિયકક્ાનો ઇનોવેશન ફેર  

 
અમદાવાદ શહેર-ડાયિ 27/02/2020 1 1 31 31 15690 

12 જિલ્ લા કક્ાની વાાંચન સ્પધાવ  
 

ડાયિ-પાલનપુર 

 

06/03/2020 

 
2 1 65 65 21630 

 Total   234 23 9499 20058 4731209 
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SSA & RTGS  યોજના અાંિગભિ રારા થયેલ િાલીમી કાયભક્રમોની તવગિ 

  

  

અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ 

વગોની 

સાંખ્યા 

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથી 

સાંખ્યા 

માનવ  

દદવસો 
કુલ ખચભ  

1 
ધો.-10ના ગજણત 

જવષયની જશક્ક તાલીમ 
તાલુકા મથકે 

1/7/19 To 

3/7/19 
7 3 298 894 232587 

2 
ધો.- 10ના જવજ્ઞાન 

જવષયની જશક્ક તાલીમ 
તાલુકા મથકે 

4/7/19 To 

6/7/19 
7 3 275 825 207859 

3 
ધોરણ 1 થી 2 જનષ્ઠા 

તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર,  

દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

30/9/19 To 

5/10/19 
2 5 73 365 103461 

4 
ધોરણ 3 થી 5 જનષ્ઠા 

તાલીમ 

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

30/9/19 To 

5/10/19 
4 5 118 590 177671 

5 
ધોરણ 6 થી 8 જનષ્ઠા 

તાલીમ 

 

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

 

30/9/19 To 

5/10/19 
3 5 109 545 151467 
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અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ 

વગોની 

સાંખ્યા 

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથી 

સાંખ્યા 

માનવ  

દદવસો 
કુલ ખચભ  

 

6 
ધોરણ 1 થી 2 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

26/11/19 To 

30/11/19,      

3/12/19 To 

7/12/19 

12 5 591 2955 755071 

7 
ધોરણ 3 થી 5 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

26/11/19 To 

30/11/19,      

3/12/19 To 

7/12/19 

12 5 616 3080 804230 

8 
ધોરણ 6 થી 8 જનષ્ઠા 

તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

26/11/19 To 

30/11/19,      

3/12/19 To 

7/12/19 

12 5 592 2960 773567 

9 ધો.-12ના ભૌજતકશાસ્ત્ર િનૈમાંદદર િગાણા  12/12/19 To 2 3 80 240 77669 
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અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ 

વગોની 

સાંખ્યા 

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથી 

સાંખ્યા 

માનવ  

દદવસો 
કુલ ખચભ  

જવષયની જશક્ક તાલીમ 14/12/19 

10 

ધો.-12ના 

ગજણતશાસ્ત્ર જવષયની 

જશક્ક તાલીમ 

િનૈમાંદદર િગાણા  16/12/19 To 

18/12/19 
2 3 64 192 56447 

11 
ધોરણ 1 થી 2 જનષ્ઠા 

તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

06/01/20 To 

10/01/20 
6 5 272 1360 357699 

12 
ધોરણ 3 થી 5 જનષ્ઠા 

તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

06/01/20 To 

10/01/20 
6 5 323 1615 417671 

13 
ધોરણ 6 થી 8 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

06/01/20 To 

10/01/20 
6 5 301 1505 376342 

14 
ધોરણ 1 થી 2 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

20/01/20 To 

24/01/20 
5 5 231 1155 304703 

15 ધોરણ 3 થી 5 જનષ્ઠા બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 20/01/20 To 6 5 341 1705 439929 
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અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ 

વગોની 

સાંખ્યા 

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથી 

સાંખ્યા 

માનવ  

દદવસો 
કુલ ખચભ  

તાલીમ  દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  24/01/20 

16 
ધોરણ 6 થી 8 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,દાાંતીવાડા,અમીરગઢ  

20/01/20 To 

24/01/20 
6 5 290 1450 360364 

17 
ધોરણ 1 થી 2 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,લાખણી,ભાભર 

03/02/20 To 

07/02/20 
6 5 251 1255 337946 

18 
ધોરણ 3 થી 5 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,લાખણી,ભાભર 

03/02/20 To 

07/02/20 
7 5 313 1565 406252 

19 
ધોરણ 6 થી 8 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,લાખણી,ભાભર 

03/02/20 To 

07/02/20 
7 5 307 1535 398481 

20 
ધોરણ 1 થી 2 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,લાખણી,ભાભર 

10/02/20 To 

14/02/20 
6 5 231 1155 324784 

21 
ધોરણ 3 થી 5 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,લાખણી,ભાભર 

10/02/20 To 

14/02/20 
7 5 306 1530 399766 

22 
ધોરણ 6 થી 8 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.વડગામ,પાલનપુર, 

દાાંતા,ડીસા,લાખણી,ભાભર 

10/02/20 To 

14/02/20 
7 5 299 1495 386059 
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અ.નાં. િાલીમી કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ િાલીમ િારીખ 

િાલીમ 

વગોની 

સાંખ્યા 

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથી 

સાંખ્યા 

માનવ  

દદવસો 
કુલ ખચભ  

 

23 
ધોરણ 1 થી 2 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.પાલનપુર,દાાંતા,ડીસા,ધાનેરા,લાખણી, 
ભાભર,દદયોદર,કાાંકરેિ,સુઇગામ,વાવ,થરાદ 

02/03/20 To 

06/03/20 
11 5 551 2755 741013 

24 
ધોરણ 3 થી 5 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.પાલનપુર,દાાંતા,ડીસા,ધાનેરા,લાખણી, 
ભાભર,દદયોદર,કાાંકરેિ,સુઇગામ,વાવ,થરાદ 

02/03/20 To 

06/03/20 
11 5 607 3035 790702 

25 
ધોરણ 6 થી 8 જનષ્ઠા 
તાલીમ  

બી.આર.સી.પાલનપુર,દાાંતા,ડીસા,ધાનેરા,લાખણી, 
ભાભર,દદયોદર,કાાંકરેિ,સુઇગામ,વાવ,થરાદ 

02/03/20 To 

06/03/20 
11 5 624 3120 820714 

 Total   171 117 8063 38881 10202454 
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વસ્િી તશક્ષણ અાંિગભિ થયેલ િાલીમ કાયભક્રમોની તવગિ 
 

 

 

અ.નાં. કાયભક્રમનુાં નામ િાલીમ સ્થળ 
િાલીમ  
િારીખ 

િાલીમ  
વગભની 
સાંખ્યા 

િાલીમના 
દદવસો 

લાભાથી
ની સાંખ્યા 

માનવ 
દદવસો  

 

  ખચભ રૂ. 

1 જિલ્ લા કક્ાનો રોલ ્લે સ્પધાવ  
આદશવ જનવાસી શાળા 

પાલનપુર 
14/09/18 1 1 25 25 9972 

2 
જિલ્ લા કક્ાનો લોક નૃત્ય 
સ્પધાવ  

આદશવ જનવાસી શાળા 
પાલનપુર 

14/09/18 1 1 35 35 9910 

3 
જશક્ક સિિતા તાલીમ  

( નશીલા દ્રવય સાંદભે)  
સરકારી 

મા.શા.પાલનપુર  
25/02/19 2 1 111 111 22810 

4 
જવદ્યાથી જાગ્રુજત કાયવક્રમ 

( નશીલા દ્રવય સાંદભે)   
કે.કે.ગોઠી હાઇસ્કૂલ 

પાલનપુર  
28/02/19 1 1 60 60 32229 

5 
જમશન મોડ સ્કૂલ એદક્રડેશન  

 

દાાંતા,વાવ,થરાદ,સુઇ
ગામ તાલુકાની 
શાળાઓ 

02/03/20 

To 

09/03/20 

 

4 6 63 378 186782 

 Total   9 10 294 609 261703 
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જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર દ્વારા સમગ્ર બનાસકાાંઠા 

જિલ્ લાની 2378 પ્રા.શાળાઓમાાં શાળા કક્ાએ બાળમેળાની પ્રવૃજત્તના આયોિન માિેના 

ધો.1 થી 5ની શાળાઓને S.M.C. (એિયુકેશન) ના બેન્ ક ખાતામાાં રૂ. 500/- પ્રત્યેક 

શાળાન ે આપવામાાં આવ યા. અને તા. 1/7/2019 ના પાલનપુર, વડગામ, ડીસા, 

કાાંકરેિ, અમીરગઢ, સૂઇગામ અને વાવ તાલુકાની તમામ પ્રાથજમક (ધો.1 થી 5ની)  

શાળાઓમાાં આનાંદદાયી અને પ્રવૃજત્તમય ‘બાળમેળા’નુાં આયોિન કરવામાાં આવ યુાં અન ે

ધો.-6 થી 8 ની પ્રાથજમક શાળાઓમાાં ‘લાઇફસ્કીલ બાળમેળા’ નુાં આયોિન કરવામાાં 

આવેલ તેમિ તા. 2/7/2019 ના રોિ દદયોદર, ભાભર, ધાનેરા, લાખણી, થરાદ, દાાંતા 

અને દાાંતીવાડા તાલુકાની પ્રાથજમક શાળાઓમાાં પણ બાળમેળાનુાં આયોિન કરવામાાં 

આવેલ, િમેાાં ‘બાળમેળા’ માાં નીચે મુિબની પ્રવૃજત્તઓ આવરી લેવામાાં આવેલ. 
 

‘આનાંદદાયી અને પ્રવૃતિમય બાળમેળા’ 

તવભાગ - 1 પ્રથમ સેશન - બાલસભા 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ 

1 પ્રાથવનાની શરૂઆત દીપ પ્રાગિયથી કરવામાાં આવી. ત્ યારબાદ પ્રાથવના, ધૂન અને ૐ 

કાર નાદથી કરાવવામાાં આવ યા.  

2 બાળ અતભનય ગીિ (પ બાળઅતભનય ગીિ) ધો-1 થી 5ના બાળકો દ્વારા 

અભ્ યાસક્રમ આધાદરત બાળ અજભનયગીતો ધોરણ વાર રિૂ કરવામાાં આવ યા.  

3 બાળવાિાભ (પ બાળવાિાભ) : જશક્ક દ્વારા બાળકોમાાં સ્ વચ્ છતાના ગુણો જવકસે 

તેવી એક વાતાવ રિૂ કરવામાાં આવી અને ત્ યારબાદ ધોરણવાર એક-એક બાળવાતાવ 

રિૂ કરવામાાં આવી. 

4 કાવ્ય ગાન : ધોરણ 1 થી 5ના અભ્ યાસક્રમ આધાદરત સમૂહના િૂથ દ્વારા 

ધોરણવાર કાવય ગાન કરાવવામાાં આવ યુાં.  

બાળમેળા અને લાઇફ સ્ક્રીલ બાળમેળા 
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ક્રમ પ્રવૃતિઓ 

5 વકિૃત્ વ સ્ પધાભ : આ જવભાગ અાંતગવત સ્ વચ્ છતાનુાં મહત્ત્વ, મારી શાળા સ્ વચ્ છ 

શાળા, ગાાંધીજી અને સરદાર પિેલ, બેિી બચાવ-બેિી પઢાવો, ડૉ. બાબાસાહેબ 

આાંબેડકર વગેરે િવેા જવષયો પર જવદ્યાથીઓ દ્વારા 8-10 વાયો રિૂ કરવામાાં 

આવ યાાં.  

6 સમાપન : બાળસભાનુાં સાંકલન એક જશક્ક દ્વારા કરવામાાં આવ યુાં અને આ 

કાયવક્રમમાાં ભાગ લીધેલ બાળકોને પ્રોત્ સાદહત કરવામાાં આવ યા. 

 રીશેષ 

 તવભાગ - 2 બીજુાં સેશન - ધો. 1 થી 5 

જૂથ તવભાગ અને પ્રવૃતિઓ 

1 તચત્રકામ અને રાં ગપૂણી : આ જવભાગમાાં િ ે િૂથ જવદ્યાથીઓનુાં હતુાં તેમણે જવજવધ 

પ્રકારના જચત્રો દોયાવ અને ડર ોઇગ પેપર પર તૈયાર જવજવધ જચત્રો, ડીઝાઇનો આપવામાાં 

આવેલ તેમાાં રાં ગપૂરણીની પ્રવૃજત્ત કરવામાાં આવી. 

2 માટીકામ : દરેક શાળામાાં જશક્કો દ્વારા અગાઉના દદવસે આપેલ સૂચના મુિબ, 

બાળકો શાળામાાં કાળી ચીકણી માિી લઇ આવેલ તેને જશક્કો-બાળકો દ્વારા 

પલાળીને તૈયાર કરવામાાં આવેલ અને આ જવભાગ અાંતગવત દરેક બાળકે પ્રાણીઓ, 

પક્ીઓ, વાહન, રસોડા અને અન્ ય પ્રકારના જવજવધ રમકડાાં બનાવેલ. 

3 છાપકામ - કાગળકામ : બાળકોના િૂથ દ્વારા ભીંડા, બિેિા, જસક્કા વગેરેમાાંથી 

છાપકામ કરેલ વેસ્ િ કાગળમાાંથી હોડી, કાતર, બાંદૂક, ચકલી, કેમેરા, દેડકા િવેા 

જવજવધ નમૂન તૈયાર કરવામાાં આવ યા. 

4 ચીટકકામ : આ જવભાગ અાંતગવત બાળકો દ્વારા ફેજવકોલની મદદથી છાપેલા જચત્રો 

પર રાંગીન સતારાની, રાંગીન ચાાંદલાની ડીઝાઇન, બાંગડીના િૂકડાની ડીઝાઇન, 

દદવાસળી અને આઇસ્ ક્રીમની ચમચીઓની ડીઝાઇન, પણવપોથી વગેરે બનાવવામાાં 

આવયાાં. 

5 કોલાઝવકભ  : બાળકોના િૂથ દ્વારા રાંગીન કાગળોના કિીંગ કરી ભૌજમજતક આકારો 

બનાવવો, રાંગીન કાગળોની કોતરણી કરીને ડીઝાઇનો તૈયાર કરવામાાં આવી. 

શાળામાાં રાં ગોળી પણ પૂરવામાાં આવી. 
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જૂથ તવભાગ અને પ્રવૃતિઓ 

6 સ્વચ્છિા અને હેલ્થ કોનભર : આ જવભાગ અાંતગવત નખ કાપવા, વાળ ઓળવા, 

વગવખાંડ અને શાળાની સફાઇ, પ્રાથજમક સારવાર વગેરે પ્રવૃજત્તઓ કરવામાાં આવી. 

7 વેસ્ટમાાંથી બેસ્ટ : નાળીયેરના છોતા અને કાપડના િૂાં કડામાાંથી પગલૂાંછણીયા, 

નાળીયેરીના કાચલીમાાંથી કાચબા, કારેલામાાંથી મગર વગેરે બનાવવામાાં આવયાાં.  

સમાપન :  આ કાયવક્રમમાાં તમામ બાળકોએ બનાવેલ જવજવધ વસ્ તુઓનુાં પ્રદશવન ભરવામાાં 

આવ યુાં અને ભાગ લેનાર તમામ બાળકોને પ્રોત્સાદહત કરવામાાં આવ યા હતા. 

નોંધ :  દરેક જવભાગમાાં વારાફરતી દરેક િૂથ = 25 થી 30 જમજનિ કાયવ કરીને દરેક જવભાગની 

જવજવધ પ્રવૃજત્તઓનો અનુભવ મેળવીને પોતાના સિવનનો આનાંદ માણ્ યો હતો. 

 

ઉપરોકત સિવનાત્ મક પ્રવૃજત્તઓ દ્વારા બાળકોની શજ તઓને જવકસવાની તક 

પૂરી પાડવામાાં આવી છે. 

જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર દ્વારા જિલ્ લાના 14 તાલુકાઓમાાં 

તાલુકાની તમામ ધો-1 થી 5ની શાળાઓમાાં પ્રવૃજત્તમય અને આનાંદદાયી બાળમેળા માિે  

થયેલ ખચવની જવગતો નીચે મુિબ છે.  
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‘આનાંદદાયી અને પ્રવૃતિમય બાળમેળા’ના ખચભની તવગિ 

અ.નાં. િાલુકાનુાં નામ શાળાઓની સાંખ્યા 
બાળમેળા માટે 

થયેલ ખચભ રૂ. 

1 પાલનપુર 183 91500/- 

2 કાાંકરેિ 264 132000/- 

3 ભાભર 119 59500/- 

4 અમીરગઢ 108 54000/- 

5 થરાદ 272 136000/- 

6 વાવ 128 64000/- 

7 દદયોદર 165 82500/- 

8 દાાંતા 212 106000/- 

9 દાાંતીવાડા 99 49500/- 

10 વડગામ 143 71500/- 

11 ધાનેરા 126 63000/- 

12 ડીસા 318 159000/- 

13 લાખણી 174 86500/- 

14 સૂઇગામ 67 34000/- 

કુલ - 2378 1189000/- 
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લાઇફ સ્કીલ બાળમેળા (ધો.6 થી 8)  

પ્રથમ તવભાગ : બાલસભા 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રીની યાદી 

1. 

પ્રાથવનાની શરૂઆત દદપ પ્રાગિયથી કરવામાાં 

આવી. ત્યારબાદ પ્રાથવના, ધૂન અન ેૐ ઓમકાર 

નાદથી શરૂઆત થઇ.  

ખાંિરી, ઢોલક, માંજીરા, માઇકની 

વયવસ્થા કરવામાાં આવી.  

2. 

બાળ અતભનય ગીિ : (5 બાળ અજભનય ગીત) 

ધો.6 થી 8 બાળકો અભ્યાસક્રમ આધાદરત બાળ 

અજભનય ગીત ધોરણવાર એક એક રિૂ કરાયા. 

ખાંિરી, ઢોલક, માંજીરા, માઇકની 

વયવસ્થા કરવામાાં આવી.  

3. 

બાળ વાિાભ : (5 બાળ વાતાવ) જશક્કે સ્વચ્છતાના 

ગુણ જવકસે તેવી એક વાતાવ રિૂ કરી પછી 

બાળકોએ વાતાવઓ રિૂ કરી. 

પ્રાણીઓના મહોરા, પાંચતાંત્ર, 

દહતોપદેશ, બાલસૃજષ્ટ્ વગેરે 

સાદહત્યનો ઉપયોગ કરવામાાં આવયો. 

4. 

કાવ્યગાન : ધો.6 થી 8 ના 5 કાવયોમાાંથી  

કાવયગાન કરાવવામા આવયા. આ માિે એકથી 

વધારે બાળકોનો સમાવેશ કરાયો. 

કાવયની ઓદડયો-વીડીયો CD નો 

ઉપયોગ કરાયો. 

5. 

વકિૃત્વ સ્પધાભ : આ જવભાગમાાં નીચેના િવેા 

જવષયો પર પાાંચ-દશ વાયો બોલવામાાં આવયા. 

સ્વચ્છતા અન ે સામાજિક સમરસતા, મારી 

અનુપમ શાળા, બિેી બચાવો બેિી પઢાવો, 

ગાાંધીજી, સરદાર પિેલ, બાબા સાહેબ આાંબેડકર 

વગેરે...   

સ્વચ્છતા અાંગેના ચાિવસ, જચત્રો, અન્ય 

િરૂરી લાગે તે સામગ્રીનો ઉપયોગ 

કરાયો. 

6. 

સમાપન : બાળમેળાની પ્રથમ સભાનુાં સાંકલન 

એક જશક્ક દ્વારા કરાયુ અને આિના કાયવક્રમમાાં 

ભાગ લીધેલ બાળકોને પ્રોત્સાદહત કરવામાાં 

આવયાાં . 

- 

 રીશેષ 
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બીજુાં સેશન :-ધો.6 થી 8  

નોંધ :- દરેક ગ્રૃપ નક્કી કરેલ સ્થળે જૂથવાર પ્રવૃતિઓમાાં જોડાયા અને દર 45-00 તમતનટે 

વારાફરિી ગ્રૃપ બદલાિાાં રહ્ાાં. 

તવભાગ - 1 

સ્વચ્છિા, સ્વજાગૃતિ, સ્વાસ્્ય અને સુશોભન 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 

1. 
પોતાનો પદરચય આપ ે તથા લખ ે અને 

ફોિોગ્રાફી  કરવામાાં આવી.  
મોબાઇલ, કાગ, પેન, ફાઇલ 

2. હાથ ધોવાની સાચી રીત ડોલ, ગ્લાસ, પાણી 

3. પાણી બચાવો અજભયાનની પ્રવૃજત્ત  
ચાિવ , નળનો ઉપયોગ, સાંવાદ, નાિકની 

સ્ક્રી્િ 

4. 

ફૂલોની માળા, તોરણ, વણેી, પુપગુચ્છ, 

વોલપીસ, ફૂલદાની અન ે રાષ્ટ્ર ધ્વિ 

બનાવમાાં આવયા 

સોયદોરો, ફૂલ, પૂાંઠા, પણ, રાં ગીન કાગળના 

તોરણ, સૂતળી ્લાસ્િીકની દોરી 

5. વયસન મુજત અજભયાનની પ્રવૃજત્તઓ  
જવજવધ ચાિવ , એક પાત્રીય અજભનયની 

સ્ક્રી્િ, સૂત્રો વગેરેનો ઉપયોગ કરાયો.  

6. 
કાગળ તથા િમીન પર રાં ગોળી બનાવ વામાાં 

આવી 
રાંગોળી કીિ, જાળી, કલર, રાંગીન રેતી 

7. 
ઊંચાઇ તથા વિન માપન તથા શરીર 

સ્વચ્છતા 

ઊંચાઇનો ચાિવ , વિન કાાંિો, નોંધણી પત્રક 

(ક્રમ/નામ/શાળા/વિન/ઊંચાઇ/શેરો) 

8. રૂ માાંથી જવજવધ દદવિેો બનાવવામાાં આવી રૂ, પાણી, રાં ગ 

9. ઊંભા અન ેઆડા ઝાડુ બનાવવા 
સળીઓ, વાાંસની પટ્ટીઓ, દોરી, લાકડી 

વગેરેનો ઉપયોગ કરાયો. 

10. 
તાળાઓમાાં તેલ પૂરવુાં અને ચાવીઓના નામ 

જનદેશવ કરવાની પ્રવૃજત્ત કરાઇ.   
તેલ, કાગળ, દોરીનો ઉ૫યોગ કયો 

11. 
શાળાના મકાન અન ે વગવખાંડોની સફાઇ 

કરવામાાં આવી 

સાવરણા તથા અન્ય િરૂરી સાધનોનો 

ઉપયોગ થયો 

12. કચરાપિેી તથા સ્િેન્ડ બનાવવામાાં આવયા  ડોલ, ડબ્બા, પૂાંઠા અને ગુાંદર  

13. 

પીવાના પાણીની િાાંકી અન્ય સ્ત્રોતો, 

મધ્યાહન ભોિન શેડ, પ્રાથવના ખાંડ, રમતનુાં 

મેદાન, પસુ્તકાલય, પ્રયોગશાળા, કમ્્યિૂર 

ખાંડ વગેરેની તેમિ વયજતગત સફાઇ 

કરવામાાં આવી  

સફાઇના સાધનો, સાવરણા, સાવરણી, 

ડોલ, પાણી, સાબુ, ફીનાઇલ, હાથ રૂમાલ 

વગેરેનો ઉપયોગ કરાયો 
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તવભાગ - 2 

સજભનાત્મક 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 

1. 

કાગળકામ- હોડી, િોપી, નાના રમકડાાં, 

ફરકડી, બાંદૂક, કેમેરા, હાર બનાવવા તથા 

વયકક્ા મુિબ જચત્ર કામ સોપવુાં, પણવપોથી 

બનાવવી, નકશા પૂરણી કરવામાાં આવી. 

કોરાકાગળ, કાતર, ચીકણીમાિી, કલર, 

પીંછી, અનાિના દાણા, બી, પણવ, પૂાંઠા 

વગેરેનો ઉપયોગ કરાયો. 

2. 

ગુિરાતીનાાં શબ્દો પરથી વાતાવ, વાયો, 

કજવતા રચના, મહેંદી મૂકવી, અનાિના દાાંણા 

બી માાંથી જવજવધ આકૃજતઓ બનાવવામાાં 

આવી. 

કાગળ, પને, અનાિના દાાંણાનો ઉપયોગ 

કરાયો. 

3. 
ગજણત માિે ભૌજમજતક આકારો પરથી જચત્રો 

બનાવવામાાં આવયાાં. 

કાડવ  પેપર, ફૂિપટ્ટી, પજેન્સલ રબ્બર નો 

ઉપયોગ થયો. 

4. 
માિી કામના આકારો પરથી જચત્રો 

બનાવવામાાં આવયાાં.  

ચીકણી માિી, રાં ગ, ધાળી નો ઉપયોગ 

કરાયો. 

5. વેસ્િમાાંથી બેસ્િની પ્રવજૃત્તઓ કરવામાાં આવી. 

્લાસ્િીકની બોિલ, ખિૂરીના પાન, િૂની 

કાં કોત્રી, પજત્રકાઓ, બાંગડીના કાચ, 

મીણબત્તી, િૂની બોલપને, આઇસ્ક્રીમની 

ચમચીઓ, કાડવસીિ નો ઉપયોગ કરાયો. 

6. 

ચીિક કામ (તવીની ડીઝાઇન, પથ્થરના 

નમૂના, કાડવ  પપેર, િીકડાના નમૂના)ની પ્રવૃજત્ત 

કરવામાાં આવી. 

રાંગ, ફેવીકોલ, કાગળ, િીલડીઓ, રાં ગીન 

પથ્થર, કાચ, આભલા, શાંખલા, િાઇલ્સના 

િૂકડા, કોડી, બિન, િીકકા, ચાાંલ્ લા, ઝરી 

વગેરે નો ઉપયોગ કરવામાાં આવયો. 

 

તવભાગ - 3 

ચાલો શીખીએ 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 

1. શાક સમારવાની પ્રવજૃત્ત કરવામાાં આવી. રાકભાજી, ચ્પુ, ડીસનો ઉપયોગ થયો  

2. સાવરણા બનાવવામાાં આવયાાં. 
સળીઓ, વાાંસની પટ્ટીઓ, દોરી, લાકડી 

વગેરેનો ઉપયોગ કરાયો 

3. કાગળના પડીકા બાાંધવામાાં આવયાાં. છાપાના કાગળના ઉપયોગ થી 

4. બૂિ પોલીસ કરવામાાં આવી બૂિ, પોલીશ, બ્શનો ઉપયોગ કરીન ે

5. ઇસ્ત્રી, કૂકર, જમક્રનો ઉપયોગ કરતાાં શીખ્યાાં.  ઇસ્ત્રી, કૂકર, જમક્રના ઉપયોગથી 
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6. 
બેન્કના કામકાિની સમિ તથા દહસાબો અન ે

અરજી લખતાાં શીખવવામાાં આવી. 

ચેકબુક, પાસબુક, ફોમવ, કોરા કાગળના 

ઉપયોગથી 

7. 
ગેસ જસલીન્ડર જોડતાાં, ચાલુ બાંધ કરતાાં 

શીખવવામાાં આવયુાં 
ગેસ, સગડી, રેગ્યુલેિરનો ઉપયોગ કરીન ે

8. 
સાયકલની િયબુમાાંથી પાંચર દૂર કરતાાં 

શીખ્યાાં 

સાયકલ, પાંચર દૂર કરવાની િીકડી, 

સોલ્યુસન િયબુ, બ્લેડ વગેરેના ઉપયોગથી 

9. બાગાયત કામની પ્રવજૃત્ત કરવામાાં આવી 
કાતર, ડોલ, કોદાળી, પાવડા, ખૂરપી, ઝારી 

વગેરેના ઉપયોગથી 

10. ફોિોગ્રાફી કરતાાં જશખ્યાાં કેમેરા, મોબાઇલ વગેરેના ઉપયોગ કરીન ે

11. પ્રાથજમક સારવાર ફસ્િ " એઇડ બોક્ના ઉપયોગથી  

12. કાગળન ેપાંચ કરી ફાઇલ કરતાાં જશખ્યાાં 
કાગળ, ફાઇલ, પાંચ, સ્િેપલર, િાાંકણી 

વગેરેના ઉપયોગથી 

 

તવભાગ - 4 

પયાભવરણને જાણો, માણો અને જાળવો 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 

1. 
પયાવવરણન ે બચાવવાના સૂત્રો લખવા અન ે
જાણવા મળ્ાાં. 

કાગળ, કાડવપેપર, જાડી સ્કેચપનેના 
ઉપયોગથી 

2. 
શાળા મેદાન, વગવખાંડ અન ેગ્રામ સફાઇ કરવામાાં 
આવી. 

સાવરણી, ડોલ, પાવડો, કચરાપિેીનો 
ઉપયોગ કરીન ે

3. 

શાળાના પ્રાાંગણમાાં ઇંિોન ે રાં ગરોગાન કરવુાં, 
વૃક્ોના થડને ગેરૂ અન ે ચૂનાથી રાં ગવામાાં 
આવયાાં.  

ગેરૂ, ચૂનો, કૂચડા, ડોલ, પાણી વગેરેનો 
ઉપયોગ કરીન ે

4. 
ખેતીના ઓજારોની ઓળખ અન ે ઉપયોગ  
જાણતાાં મળ્ાાં.   

ખેતીના જવજવધ ઓજારોના નમૂનાના 
ઉપયોગથી  

5. 
િુદા-િુદાાં વૃક્ો અને છોડનો પદરચય અને તેની 
ઔષજધય ઉપયોજગતા જાણવા મળી. 

કાડવપપેર, સ્કેચપેન, કાતર, વૃક્ો અન ે
છોડ 

6. પક્ીઘરની પ્રવજૃત્ત કરવામાાં આવી. 
માળા બનાવવા તેમિ તયૈાર માળા 
શાળાના કેમ્પસના વૃક્ો પર બાાંધવામાાં 
આવયાાં 

7. 
પાણી બચાવો અજભયાન (પ્રવૃજત્ત,જચત્ર, ચાિવ- 
પ્રદશવન)ની પ્રવૃજત્ત કરવામાાં આવી. 

ચાિવ , પાણીની િાાંકીના નળનો ઉપયોગ 
કરીન ે

8. પણવપોથી, ઔષધીથી બનાવમાાં આવી. 
કાગળ, ચાિવપપેર, પણવ, નાની 
્લાસ્િીકની થેલી, ઔષધો વગેરેનો 
ઉપયોગ કરીન ે

9. 
ઇકો-કલબની પ્રવૃજત્તઓનો ખ્યાલ મેળવવા માાં 
આવયો.  

ઇકો-કલબ મોડ્યુલ, આયોિન વગેરેના 
ઉપયોગથી 
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તવભાગ - 5 

વાચન, લેખન અને અવલોકન પ્રવૃતિઓ 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 

1. 
સમાચાર પત્રોના કદિગ્સનુાં વાચન કરવામાાં 
આવયુાં. 

છાપા, કાતર, ગુાંદરનો ઉપયોગ કરીને  

2. રજાજચઠ્ઠી અને અરજી લખતાાં જશખ્યાાં.   કાગળ, પેનના ઉપયોગથી  
3. મહાપુરૂષોના પ્રેરક પ્રસાંગોનુાં વાચન અને પ્રદશવન મહાપુરૂષોના પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરીન ે

4. 

અથવજવસ્તાર, રૂદઢપ્રયોગો, કહેવતો, જનબાંધ 
લેખનના નમૂના, સુજવચાર, સુલેખનની પ્રવૃજત્ત 
કરવામાાંઆવી.  

કાગળ, પેન અન ે જવજવધ લખાણના 
નમૂનાનો ઉપયોગ કરીન ે

5. 
સાંગીતના સાધનોનુાં પ્રદશવન અને સાંગીત 
સાંભળાવવામાાં આવયુાં. 

સાંગીતના સાધનોનો ઉપયોગ કરીન ે

6. 
અાંધશ્રદ્ધા દૂર કરવા જવજ્ઞાનના પ્રયોગોની 
જાણકારી અપાઇ. 

ચુાંદડી, શ્રીફળ, કાં કુ, ચોખા, સાબુ, 
મીણબત્તી, કાગળ, લીંબુ વગેરેના 
ઉપયોગથી 

7. 
શબ્દકોશ અન ે વયાકરણગ્રાંથનુાં પ્રદશવન 
યોિવામાાં આવયુાં. 

શબ્દકોશ અને વયાકરણગ્રાંથ  

8. 

લગ્નગીતો, જચત્રવાતાવ, એિલાસ, કાવયો, રમત-

ગમત, બાળગીતો, દેશભજત ગીતો, સ્વચ્છતા 
અજભયાનના પસુ્તકોનુાં પ્રદશવન ભરવામાાં 
આવયાાં.  

જવજવધ પસુ્તકો કરીન ે

 

તવભાગ - 6 

હળવાશની પળોમાાં 
ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 
1. કાિૂવન જચત્રોનુાં પ્રદશવન ભરવામાાં આવયુાં. કાિુવન જચત્રોનો ઉપયોગ કરીને 

2. 
િુદા-િુદા માસ્ક, મ્હોરા બનવવાાં અને પહેરીન ે
એકશનો કરવામાાં આવી. 

પૂાંઠા, રાં ગીન કાગળ, તયૈાર મ્હોરાનો 
ઉપયોગ કરીન ે

3. જવજવધ વેશભૂષા કરવામાાં આવી. વેશભષૂાના કપડાનો ઉપયોગ કરીન ે

4. 
હાસ્ય નાિકો, મૂક અજભનય અને જોકસ 
કહેવામાાં આવયાાં. 

નાિકોની યાદીનો ઉપયોગ કરીન ે

5. 
ડાન્સ કરવા, મોબાઇલ પર ગીતો પર ડાન્સ 
કરવામાાં આવયાાં. 

મોબાઇલના ઉપયોગથી 

6. અજભનય ગીતો રિૂ કરવામાાં આવયાાં. 
અજભનય ગીતો સાંગ્રહપોથી વગેરેના 
ઉપયોગથી 

7. કોમેડી જવડીયો, કલીપીંગ સાંભળાવવામાાં આવી. કોમેડી જવડીયો તથા મોબાઇલનાઉપયોગથી 

8. 
એક પાત્રીય અજભનય રિૂ કરવામા આવયાાં, 
ગરબા રમાડવામાાં આવયાાં. 

પાત્ર મુિબ  
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તવભાગ - 7 

સામાન્ય જ્ઞાન અને સમસ્યા ઉકેલ િથા મેટર ીક મેલા અાંિગભિ આવિી પ્રવૃતિઓ 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 

1. 
ગ્રાહક સુરક્ા, પોલીસ મદદ, િર ાફીક જનયમો, 
ફાયર સેફિીની જાણકારી આપવામાાં આવી. 

જવજવધ ચાિવ , અજગ્રશામક યાંત્રનો ઉપયોગ 
કરીન ે 

2. 
તકવ  આધાદરત કોયડા અને રમતો (ગાજણજતક 
કોયડા, ભૂલ ભૂલામણી, ઉખાણો) 

જવજવધ કોયડાનો ઉપયોગ કરીન ે

3. 108 ની સેવાનુાં જનદશવન કરવામાાં આવય.ુ 108ની રૂબર શાળા મુલાકાત દ્વારા 

4. 
અગત્યના હેલ્પ નાંબરોની યાદીની જાણકારી 
અપાઇ 

ચાિવ , કાડવ  પપેર, સ્કેચપનેનો ઉપયોગ 
કરીન ે 

5. 
સામાન્ય જ્ઞાનની 10-15 ગુણની કસોિી 
લેવામાાં આવી 

જવજવધ કસોિીપત્રોનો ઉપયોગ કરીન ે

6. 
ઘરમાાં આગ લાગે અથવા તો અકસ્માત થાય 
તો શુાં કરવુાં ? વગેરેની જાણકારી અપાઇ 

જવજવધ દકલપીંગ્સ, સમાચાર, ફોિોગ્રાફસ 
અને પેમ્ફલિેના ઉપયોગથી 

7. 
આનાંદ મેળો તથા વેચાણ સ્િોલનુાં આયોિન 
કરવામાાં આવયુાં  

વેચાણની સામગ્રી તથા બાળકોન ે કામની 
વહેંચણી કરવામાાં આવી 

 

તવભાગ - 8 

સમૂહ જીવન અને બાલ પ્રદશભન 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ સાધન સામગ્રી 

1. 

શાળાના શૈક્જણક સાધનોનુાં પ્રદશવન, 
જવદ્યાથીઓના દોરેલા જચત્રોનુાં પ્રદશવન 
ભરવામાાં આવયુાં.  

શૈક્જણક સાધનોનો ઉપયોગ કરીન ે

2. 
જવજવધ પ્રકારના વાસણોનુાં પ્રદશવન ભરવામાાં 
આવયુાં. 

માિીના, જચનાઇ માિીના, થમોકોલ, 
્લાસ્િીક, લોખાંડ, તાાંબા-જપત્તળના, 
કાાંસાના અન ેઅન્ય ધાતુઓના વાસણોના 
ઉપયોગ કરીન ે

3. 
િુના જસકકા અન ે ચલણી નોિોનુાં પ્રદશવન, 
જવજવધ આભષૂણોનુાં પ્રદશવન ભરવામાાં આવયુાં. 

જસકકા, ચલણી નોિો, આભૂધાણોનો 
ઉપયોગ કરીને  

4. 
શાકભાજી, ફળ-ફૂલોનુાં પ્રદશવન, પીંછા અન ે
જવજવધ પણોનુાં પ્રદશવન ભરવામાાં આવયુાં. 

શાકભાજી અને ફળ-ફૂલનો ઉપયોગ કરીન ે

આમ ઉપરોત 8 જવભાગ અાંતગવત જવજવધ િરૂરી સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીન ે

શાળાઓમાાં ‘લાઇફ સ્ક્રીલ બાળમેળા’નુાં આયોિન થયલે ન ેબાળકોએ જવજવધ પ્રવજૃત્તઓમાાં જોડાઇ 
આનાંદ લૂિેલ.   
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લાઇફ સ્ ક્રીલ બાળમેળા 

 (ધો. 6 થી 8 માટે) 

પ્રથમ તવભાગ -  બાલસભા 
 

ક્રમ પ્રવૃતિઓ 

1 દરેક શાળામાાં પ્રાથવનાની શરૂઆત દીપ પ્રાગિયથી કરીને કરવામાાં આવી. 

ત્ યારબાદ પ્રાથવના અને ૐ કાર નાદ કરાવવામાાં આવ યા.  
2 બાળ અતભનય ગીિ (પ બાળઅતભનય ગીિ) ધો-6 થી 8ના બાળકો દ્વારા 

અભ્ યાસક્રમ આધાદરત બાલસભામાાં ધોરણવાર એક-એક બાળ અજભનયગીત 

રિૂ કરવામાાં આવ યા.  
3 બાળવાિાભ (પ બાળવાિાભ) : દરેક શાળામાાં ધો.6 થી 8ના બાળકો સ્ વચ્ છતાના 

ગુણો જવકસે તેવી પ્રાણીઓના મહોરા, પાંચતાંત્ર, દહતોપદેશ અને બાલસૃજ િ વગેરે  

સાદહત્ ય આધાદરત બાળવાતાવઓ રિૂ કરવામાાં આવી. 
4 કાવ્યગાન : (પ કાવ્ યો) દરેક શાળામાાં ધોરણ 6 થી 8ના બાળકો દ્વારા 

ધોરણવાર અભ્ યાસક્રમ આધાદરત બાળકોના ગૃપ દ્વારા તાલબદ્ધ રીતે 

બાલસભામાાં કાવ યો રિૂ કરવામાાં આવ યા.  
5 વકિૃત્ત્વ સ્ પધાભ : બાલસભામાાં આ જવભાગ અાંતગવત સ્ વચ્ છતા અને સામાજિક 

સમરસતા, મારી અનુપમ શાળા અને બેિી બચાવો, બેિી પઢાઓ, ગાાંધીજી િવેા 

જવષયો પર ધો.6 થી 8 ના બાળકોએ 8-10 વાકયોમાાં પોતાની રિૂઆત કરી હતી.  
6 સમાપન : લાઇફસ્ ક્રીલ બાળમેળાની પ્રથમસભાનુાં સાંકલન એક જશક્ક દ્વારા 

કરવામાાં આવેલ અને આિના કાયવક્રમમાાં ભાગ લીધેલ બાળકોને પ્રોત્ સાદહત 

કરવામાાં આવ યા હતા. 
 દરશેષ 

  
બીજૂ સેશન ધો. 6 થી 8  

જૂથ લાઇફ સ્ ક્રીલ બાળમેળાની પ્રવૃતિઓ 

1 સજભનાત્ત્મક પ્રવૃતિઓ :- પક્ીના પીંછામાાંથી જવજવધ નમૂના બનાવવા, 

પણવપોથી બનાવવી, અનાિના દાાંણામાાંથી રાં ગોળી અને જવજવધ આકૃજત્તઓ, 

ગુલછડી, બુકે અને તોરણ. માિીના રમકડા બનાવવા, ભૌજમજતક આકારો માાંથી 

જચત્રો બનાવવા, કાગળકામ, અનાિ દ્વારા પૂાંઠા પર જચિકકામ, વેસ્ િ કાપડમાાંથી 

પગ લૂાંછણીયા બનાવવા આવ યા. 
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જૂથ લાઇફ સ્ ક્રીલ બાળમેળાની પ્રવૃતિઓ 

2 તનદશભન અને ચાલો તશખીએ :- કાગળની િોપીઓ, હોડી-કાતર બનાવવી, 

બલ્ બહોલ્ ઢરમાાં લગાવવા, લેખન કલા, ફોિોગ્રાફી (મોબાઇલથી), ગાિબિન િાાંકવા, 

પુસ્ તકો પર પૂાંઠા ચડાવવા, પડીકાવાળતાાં જશખવુાં, કાગળની કોથળીઓ બનાવવી, 

કપડાાંને ઇસ્ત્રી  કરવી, ગેસ સળગાવતા/ બાંધ કરતાાં શીખવુાં, કૂકરને બાંધ 

કરતાાં/ખોલતાાં જશખવુાં, સાયકલના પાંચરને સાાંધતા શીખવુાં વગેરે પ્રવૃજત્તઓ 

કરવામાાં આવી. 

3 સ્વ જાગૃતિ-સુશોભન-સ્ વસ્ છિા :- શાળા મેદાન સફાઇ, વૉલપીસ 

બનાવવા-બાાંધવા, સુશોભીત માિલી તૈયાર કરવી,બુલેિીન બોડવ  તૈયાર કરવા, 

શાળાના પ્રાગણમાાં રાં ગોળી પૂરી સુશોભન કરવુાં, આસોપાલવ, પતાંગ કાગળના 

તોરણ બનાવી શાળામાાં બાાંધવા, ફૂલોના હાર, આાંકડાના ફૂલોની માળા બનાવવી 

વગેરે પ્રવૃજત્તઓ કરીને બાળકોએ પોતાનામાાં રહેલ સિવનશજતને પ્રદજશવત કરી હતી. 

4 પયાભવરણને જાણો-માણો-જાળવો  :- વૃક્ો-વનસ્ પજતના નામ જાણવા અને 

ઔષજધય ઉપયોગીતા જાણવી, ઇકો-કલબની પ્રવૃજત્તઓ, છોડ-કુ્પ વગેરેના નામ 

જાણવા, શાળા કેમ્ પસના વૃક્ોને ગેરુ ચૂનાથી રાંગવા, વૃક્ોને ગોડ કરી પાણી 

આપવુાં, વૃક્ોની છિણી કરવી, પાણીની િાાંકી આસપાસ અને ગામની સફાઇ  

કરવામાાં આવી. 

5 હળવાશની પળોમાાં :- રમૂજી િૂચકા કાિૂન બનાવવામાાં આવ યા. હાસ્ ય 

કોલી્ સ, નાિક ફીલ્ મે વગેરેનુાં કમ્ ્  યૂિર અને િી.વી. પર જનદશવન કરી બાળકોને 

બનાવવામાાં આવ યા. 

6 સામાન્ ય જ્ઞાન અને સમસ્ યા ઉકેલ  :- કવીઝ, ગજણત-જવજ્ઞાન િવેા 

જવષયોના સામાન્ ય જ્ઞાનની પ્રશ્ર્નોત્તરી, અાંધશ્રદ્ધા જનવારણના પ્રયોગો, અજગ્રશામક 

યાંત્રોનો ઉ૫યોગ, હેલ્ પ લાઇન નાંબરોની યાદી, મોબાઇલનો ઉપયોગ, 108 ની સેવાનુાં 

રૂબરૂ જનદશવન િવેી જવજવધ પ્રવૃજત્તઓ આ જવભાગમાાં શાળાઓમાાં થઇ. 

સમાપન :  લાઇફ સ્ ક્રીલ બાળમેળાની બીજી જવભાગની પ્રવૃજત્તઓ માિે સભાનુાં સાંકલન 

કરીને જશક્કો દ્વારા આિના કાયવક્રમમાાં ભાગ લીધેલ બાળકોને પ્રોત્ સાદહત કરવામાાં આવ યા 

હતા. 

નોંધ :  દરેક જવભાગમાાં ધો-6 થી 8 ના બાળકોના િૂથોએ દર  45 જમજનિે જવભાગ બદલીને 

જવજવભ જવભાગોની જવજવધ પ્રવૃજત્તઓનો અનુભવ પ્રા્ ત કયો હતો. 
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 ‘લાઇફ સ્ ક્રીલ બાળમેળા’  ખચભની તવગિ 

અ.નાં. િાલુકાનુાં નામ 
શાળાઓની 

સાંખ્યા 

‘લાઇફ સ્ ક્રીલ 

બાળમેળા’ ખચભ રૂ. 

1 પાલનપુર 136 68000/- 

2 કાાંકરેિ 117 58500/- 

3 ભાભર 55 27500/- 

4 અમીરગઢ 57 28500/- 

5 થરાદ 154 77000/- 

6 વાવ 96 48000/- 

7 દદયોદર 81 40500/- 

8 દાાંતા 92 46000/- 

9 દાાંતીવાડા 63 31500/- 

10 વડગામ 83 41500/- 

11 ધાનેરા 86 43000/- 

12 ડીસા 166 83000/- 

13 લાખણી 91 45500/- 

14 સૂઇગામ 41 20500/- 

કુલ 1318 659000/- 
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 ઈકો કલબ 

ઇકો-કલબ સાંદભે પસાંદ કરેલ જશક્કોને એક દદવસીય ઇકો-કલબની શાળાકીય 

અને બાગાયતી પ્રવૃજત્તઓ માિેની તાલીમ આપવામાાં આવી અને 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 2378000/- 

2 DIET 5000/- 

કુલ 2383000/- 

 

 ઇકો-કલબ ડૉક્યુમેન્ટ :-  

જીસીઇઆરિી, ગાાંધીનગર દ્વારા EDN અાંતવગત આ તાલીમ સૂચવાયેલ હતી. 

તો. ચડોતર પે સેન્િર શાળામાાં તા. 11/2/2020 થી 12/2/2020 સુધી જિલ્ લાના દરેક 

તાલુકાઓમાાંથી 4-4 જશક્કોને તાલીમમાાં સામેલ કરીને જિલ્ લાકક્ાનુાં પ્રાથજમક 

શાળાઓની ઇકો-કલબની પ્રવૃજત્તઓનુાં ડૉયુકેન્િ તૈયાર કરવામાાં આવયુાં. િનુેાં કુલ ખચવ 

- 19538/- થયુાં હતુાં. 

 ઇકો-કલબ એકસપોઝર તવઝીટ િાલીમ :-  

જિલ્ લામાાં ઇકો-કલબની શાળાકીય પ્રવૃજત્તઓ િ ેશાળામાાં સારી થતી હોય તેવી 

સારી શાળાની એકસપોઝર જવઝીિનુાં આયોિન આ વષે તા. 16/1/2020 ના રોિ ડીસા 

તાલુકાની રમણીય પ્રકૃજત્તની ગોદમાાં આવેલ અને ઇકો-કલબની શ્રેષ્ઠ - સારી પ્રવૃજત્તઓ 

કરનાર સોલાંકીવાસ (િનેાલ) પ્રાથજમક શાળામાાં કરેલ. િમેાાં  જિલ્ લાના દરેક તાલુકાનુાં 

પ્રજતજનજધત્વ કરતાાં કુલ -63 જશક્કોએ ભાગ લીધેલ િનેો કુલ ખચવ 21261/- થયેલ હતો.   

 

ઇકો કલબ 
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 બનાસકાાંઠા તજલ્ લાની ઇકો ક્ લબની પ્રવૃતિઓ 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. મોચલ પ્રા.શાળા, તા. લાખણી 
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 પ્રસ્િાવના :-  

ગાાંધીજીની 150મી િન્મ િયાંજતની ઉિવણી કાયવક્રમના ભાગરૂપે ‘‘કલા ઉત્સવ’’ 

હેઠળ જચત્રકલા, કાવયલેખન, જનબાંધ અને વકતૃત્વ સ્પધાવઓ યોિવા િણાવેલ 

રાજ્યસરકારના જશક્ણ જવભાગ દ્વારા ગાાંધીજીની ૧૫૦મી િન્મ િ ાંયજતની 

ઉિવણીના ભાગરૂપે જવદ્યાથીઓમાાં જવજવધ કૌશલ્યોનો જવકાસ થાય અને 

જવદ્યાથીઓમાાં રહેલ જવજવધ કલા અને પ્રજતભાને પે્રરણા અને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે 

માિે સ્વચ્છતા અને ગાાંધીજીની ૧૫૦મી િન્મ િયાંજતના ભાગરૂપે જવજવધ સ્પધાવઓનુાં 

આયોિન કરવાનુાં થાય છે. િ ેસ્પધાવઓ શાળા કક્ાએથી જિલ્ લા કક્ા સુધી કરવામાાં 

આવી. ગાાંધીજીની ૧૫૦મી િન્મ િયાંજતના કાયવક્રમ અાંગે શાળા કક્ાએ કરવાના કાયવક્રમ 

અને સ્પધાવઓ  

1. જચત્ર સ્પધાવ 

2. કાવય લેખન સ્પધાવ 

3. જનબાંધ સ્પધાવ 

4. વકતૃત્વ સ્પધાવ 

1. ઉચ્ચ પ્રાથજમક જવભાગની સ્પધાવઓ - (ધોરણ-6 થી 8ના જવદ્યાથીઓ માિે) 

2. માધ્યજમક જવભાગની સ્પધાવઓ - (ધોરણ-9 થી 10ના જવદ્યાથીઓ માિે) 

3. ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક જવભાગની સ્પધાવઓ - (ધોરણ-11 થી 12ના જવદ્યાથીઓ 

માિે)    

મહાત્મા ગાાંધીના આદશો અને મૂલ્યોને આગળ લઇ િવા માિે 23મી સ્િેમ્બર 

થી 1 ઓકિોબર 2019 સુધી શાળા કક્ાએ જવજવધ પ્રવૃજત્તઓ યોિવામાાં આવી. 

આ સ્પધાવઓ પ્રથમ શાળા કક્ાએ યોજી જવભાગ વાર 1 થી 3 નાંબરના જવિતેા 

જાહેર કરી પ્રાથજમક જવભાગના પ્રથમ જવિતેાને સી.આર.સી. કક્ાએ સ્પધાવ યોિવામાાં 

આવી. સી.આર.સી. કક્ાના 1 થી 3 નાંબરના જવિતેાઓ પૈકી પ્રથમ જવિતેાની 

બી.આર.સી. કક્ાએ સ્પધાવ યોિવામાાં આવી. બી.આર.સી. કક્ાના 1 થી 3 નાંબરના 

કલા ઉત્ સવ 
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જવિતેાઓ પૈકી પ્રથમ જવિતેાને જિલ્ લા કક્ાએ ભાગીદારી નોંધાવવામાાં આવી. જિલ્ લા 

કક્ાના 1 થી 3 નાંબરના જવિતેાઓ પૈકી પ્રથમ જવિતેાની રાજ્યકક્ાએ ભાગીદારી 

નોંધાવી. 

માધ્યજમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક જવભાગમાાં આ સ્પધાવઓ પ્રથમ શાળા 

કક્ાએ યોજી જવભાગ વાર 1 થી 3 નાંબરના જવિતેા જાહેર કરી દરેક જવભાગના પ્રથમ 

જવિતેાને યૂ.ડી.સી. કક્ાએ સ્પધાવ યોિવામાાં આવી. યૂ.ડી.સી. કક્ાના 1 થી 3 

નાંબરના જવિતેાઓ પૈકી પ્રથમ જવિતેાની એસ.વી.એસ. કક્ાએ સ્પધાવ યોિવામાાં 

આવી. એસ.વી.એસ. કક્ાના 1 થી 3 નાંબરના જવિતેાઓ પૈકી પ્રથમ જવિતેાને જિલ્ લા 

કક્ાએ ભાગીદારી નોંધાવવામાાં આવી. જિલ્ લા કક્ાના 1 થી 3 નાંબરના જવિતેાઓ પૈકી 

પ્રથમ જવિતેાની રાજ્યકક્ાએ ભાગીદારી નોંધાવી. 

તમામ તબકે્ક 1 થી 3 નાંબરના જવિતેાને જનયમઅનુસાર ઇનામ અને પ્રમાણપત્ર 

આપવામાાં આવયા.  

ક્રમ કક્ષા પ્રાથતમક તવભાગ મા. તવભાગ ઉ.મા.તવભાગ 

1 શાળા 24-09-2019 24-09-2019 24-09-2019 

2 સી.આર.સી./ય.ુડી.સી. 27-09-2019 27-09-2019 27-09-2019 

3 બી.આર.સી./એસ.વી.એસ. 01-10-2019 01-10-2019 01-10-2019 

4 જિલ્ લા કક્ાની સ્પધાવ  07-08-10-2019 07-08-10-2019 07-08-10-2019 

 

 

ક્રમ સ્પધાભ અને તવષય/થીમ 
ઉચ્ચ પ્રાથતમક 

તવભાગ 
મા. તવભાગ ઉ.મા.તવભાગ 

1 જચત્ર ‘‘્લાજસ્િક મુત ભારત’’ 

2 કાવય લેખન ‘‘ગાાંધીજીના રચનાત્મક કાયવક્રમ’’ આધાદરત કાવયની રચના 
3 જનબાંધ ‘‘ગાાંધીજીને પત્ર’’ 

4 વકતૃત્વ ‘‘મને આવેલ ગાાંધીજીનુાં સ્વપન’’ 
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તજલ્ લા  કક્ષાનો કલા મહોત્ સવ  
 તજલ્ લા તશક્ષણ  અને િાલીમ ભવન,  પાલનપુર 

બનાસકાાંઠા  1 થી 3 નાંબરના તવજિેા  
પ્રાથતમક તવભાગ - ધો - 6 થી 8 - તચત્ર સ્પધાભ 

સ્થળ : હોટલ દરજોઇસ, પાલનપુર  
 

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો  
1 સાધ ુજનદકતાબને ભરતભાઇ િરૂવા પ્રા.શાળા  લાખણી બનાસકાાંઠા  
2 સુથાર મીનાષીબેન પી. ડી.એન.પી.ગલ્સ" પ્રા.શાળા ડીસા બનાસકાાંઠા  
3 માળી પાયલબેન ભુરાભાઇ  કે.જી.બી.વી કારેલા ભાભર બનાસકાાંઠા  

માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 9 થી 10 - તચત્ર સ્પધાભ 
ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 બોકરડા વષાવબેન િ.ે પાાંથાવાડા હાઇસ્કૂલ દાાંતીવાડા બનાસકાાંઠા  
2 સુથાર દશવનાબેન િ.ે મોડેલ સ્કૂલ, વાવ વાવ બનાસકાાંઠા  
3 બારોિ રીયા મહેશભાઇ કે.બી.અગ્રવાલ હાઇસ્કૂલ, ડીસા  ડીસા બનાસકાાંઠા  

 

ઉચ્ચિર માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 11 થી 12 - તચત્ર સ્પધાભ 
 

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 વાઘેલા ધ્રવુકુમાર સી. જવનયમાંદદર હાઇસ્કૂલ, વાવ વાવ બનાસકાાંઠા  
2 રાઠોડ ભાવેશ પ્રકાશભાઇ કે.બી.અગ્રવાલ હાઇસ્કૂલ, ડીસા  ડીસા બનાસકાાંઠા  

3 મેવાડા જનહારકુમાર દકશોરભાઇ શેઠશ્રી એમ.એમ.શાહ જવનય જવદ્યામાંદદર, ગોળા વડગામ બનાસકાાંઠા  
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તજલ્ લા કક્ષાનો કલા મહોત્ સવ  
 તજલ્ લા તશક્ષણ  અને િાલીમ ભવન,  પાલનપુર 

બનાસકાાંઠા  1 થી 3 નાંબરના તવજિેા  
પ્રાથતમક તવભાગ - ધો - 6 થી 8 - કાવ્યલેખન સ્પધાભ  

સ્થળ : હોટલ દરજોઇસ, પાલનપુર 

                    

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 દરજી દરન્કુબેન વી. શ્રી િડાવ-1 પ્રા.શાળા  વાવ બનાસકાાંઠા  
2 ભદ્રેવાડીયા જીનલબને ગણેશજી ભદ્રેવાડી પ્રા.શાળા  કાાંકરેિ બનાસકાાંઠા  
3 બોજચયા જપ્રયાંકાબેન આર.  રામપુરા પ્રા.શાળા  થરાદ બનાસકાાંઠા  

 

માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 9 થી 10 - કાવ્યલેખન સ્પધાભ  
                    

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 જોશી જીયા જનલેશકુમાર શારદા સી.સ. હાઇસ્કૂલ, છાપી વડગામ બનાસકાાંઠા  
2 પરમાર જશવાની જવનોદભાઇ આદશવ જનવાસી શાળા, પાલનપુર પાલનપુર બનાસકાાંઠા  
3 પ્રજાપજત પ્રાાંિલબને રમેશભાઇ શ્રી પી.જી.દોશી હાઇસ્કૂલ, મોરીયા વડગામ બનાસકાાંઠા  

 

ઉચ્ચિર માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 11 થી 12 - કાવ્યલેખન સ્પધાભ  
                   

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 ગેલોત દકાંિલબા ફુલજસાંહ િ.ેડી.એસ.જવ., મોિાસડા દાાંતા બનાસકાાંઠા  
2 ધામી ઇલા િગદીશભાઇ જવનય જવદ્યામાંદદર, િાકરવાડા પાલનપુર બનાસકાાંઠા  
3 શાહ જનજધ સુરેશભાઇ કે.એમ.ચોકસી જવદ્યામાંદદર, પાલનપુર પાલનપુર બનાસકાાંઠા  
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તજલ્ લા કક્ષાનો કલા મહોત્ સવ  
 તજલ્ લા તશક્ષણ  અને િાલીમ ભવન,  પાલનપુર 

બનાસકાાંઠા  1 થી 3 નાંબરના તવજિેા  
પ્રાથતમક તવભાગ - ધો - 6 થી 8 - વકિૃત્વ સ્પધાભ 

સ્થળ : હોટલ દરજોઇસ, પાલનપુર  
                    

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 કાપડી અવનીબને એ.  દેવકાપડી પ્રા.શાળા  ભાભર બનાસકાાંઠા  
2 ચૌધરી મીતલબેન આર. રડકા પ્રા.શાળા  સૂઇગામ બનાસકાાંઠા  
3 રાિગોર પ્રાાંચી એમ. સાંસ્કાર જવદ્યાલય દાાંતીવાડા બનાસકાાંઠા  

 

માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 9 થી 10 - વકિૃત્વ સ્પધાભ  
                    

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 બારોિ જવિયાબેન બી. જવનયમાંદદર, મલાણા પાલનપુર બનાસકાાંઠા  

2 સાંઘવી ખુશીબેન વી. સાંસ્કાર જવદ્યાલય, ઢીમા વાવ બનાસકાાંઠા  
3 ચૌધરી ભાવનાબને એચ. જવવેકાનાંદ જવદ્યાલય, િડીયા ધાનેરા બનાસકાાંઠા  

 

ઉચ્ચિર માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 11 થી 12 - વકિૃત્વ સ્પધાભ  
                    

 

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 રબારી રમેશભાઇ બી. િી.પી.હાઇસ્કૂલ, માલણ વડગામ બનાસકાાંઠા  
2 રાઠોડ વશીબેન િ.ે સાંસ્કાર જવદ્યાલય, ઢીમા વાવ બનાસકાાંઠા  

3 રાિપૂત દકસ્મત આર. સીસરાણા હાઇસ્કૂલ, વડગામ  વડગામ બનાસકાાંઠા  
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તજલ્ લા કક્ષાનો કલા મહોત્ સવ  
 તજલ્ લા તશક્ષણ  અને િાલીમ ભવન,  પાલનપુર 

બનાસકાાંઠા  1 થી 3 નાંબરના તવજિેા   
પ્રાથતમક તવભાગ - ધો - 6 થી 8 - તનબાંધ સ્પધાભ  

સ્થળ : હોટલ દરજોઇસ, પાલનપુર 

                    

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 ચૌધરી નીરૂબેન કાનજીભાઇ ઘેસડા પ્રા.શાળા  થરાદ બનાસકાાંઠા  
2 રાિપુત ભમરજસાંહ એમ. શ્રી લોદરાણી પ્રા.શાળા  વાવ બનાસકાાંઠા  
3 ચૌધરી જપનાબેન ભરતભાઇ સરકારી ગોજળયા પ્રા.શાળા  લાખણી બનાસકાાંઠા    

માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 9 થી 10 - તનબાંધ સ્પધાભ  
                    

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 પ્રજાપજત છાયા અમરતભાઇ  આદશવ જવદ્યાલય દદયોદર બનાસકાાંઠા  
2 ચૌધરી શીતલ રમેશભાઇ શ્રી વી.આર.જવદ્યાલય, પાલનપુર  પાલનપુર બનાસકાાંઠા  

3 ચૌધરી લક્ષમીબેન જોરાભાઇ રાિશે્વર મા.શાળા, મોિામેસરા થરાદ બનાસકાાંઠા  
 

ઉચ્ચિર માધ્યતમક તવભાગ - ધો - 11 થી 12 - તનબાંધ સ્પધાભ  
                    

ક્રમ તવદ્યાથીનુાં નામ શાળાનુાં નામ િાલુકો/SVS તજલ્ લો 
1 લુવા જવણાબેન રગનાથભાઇ મોડલ સ્કૂલ, વાવ વાવ બનાસકાાંઠા  
2 મહેશ્વરી દરતુ રમેશભાઇ જવજવધલક્ી જવદ્યામાંદદર, પાલનપુર પાલનપુર બનાસકાાંઠા  
3 વાઘેલા રાહુલકુમાર પ્રકાશભાઇ પાાંથાવાડ હાઇસ્કૂલ દાાંતીવાડા બનાસકાાંઠા  
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તજલ્ લા તશક્ષણ  અને િાલીમ ભવન,  પાલનપુર 

કલા મહોત્ સવ લાભાથી સાંખ્યા- 2019 

તજલ્ લાનુાં નામ : બનાસકાાંઠા 

સ્પધાભ તવભાગ 

શાળા કક્ષા CRC/ODC કક્ષા BRC/SVS કક્ષા તજલ્ લા કક્ષા  

કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ 
કુમા
ર 

કન્યા કુલ 

જનબાંધ 
સ્પધાવ 

પ્રાથજમક 
જવભાગ 

12242 11779 27021 1057 915 1972 107 142 249 6 6 12 

માધ્યજમક 
જવભાગ 

731 720 1541 108 101 209 14 17 39 3 6 9 

ઉ.મા. 
જવભાગ 

703 691 1394 85 80 165 14 20 34 3 5 8 

વકતૃત્વ 
સ્પધાવ 

પ્રાથજમક 
જવભાગ 

11238 9585 20823 960 879 1839 100 149 249 5 9 14 

માધ્યજમક 
જવભાગ 

637 596 1233 86 117 203 11 23 34 1 8 9 

ઉ.મા. 
જવભાગ 

644 650 1294 71 97 168 12 21 33 3 6 9 

 

સ્પધાભ તવભાગ 

શાળા કક્ષા CRC/ODC કક્ષા BRC/SVS કક્ષા તજલ્ લા કક્ષા  

કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ 
કુમા
ર 

કન્યા કુલ 

કાવય 
લેખન 
સ્પધાવ 

પ્રાથજમક 
જવભાગ 

12168 8217 20385 1023 929 1982 106 138 243 4 10 14 

માધ્યજમક 
જવભાગ 

505 473 678 74 80 154 14 16 30 1 7 8 

ઉ.મા. 
જવભાગ 

440 461 901 91 74 165 12 19 31 2 6 8 

જચત્ર 
સ્પધાવ 

પ્રાથજમક 
જવભાગ 

15529 11759 27288 1026 934 1960 136 121 257 6 7 13 

માધ્યજમક 
જવભાગ 

509 599 1108 148 88 236 30 26 56 4 4 8 

ઉ.મા. 
જવભાગ 

700 729 1428 93 101 194 16 20 36 2 7 9 
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વાચન અતભયાન અાંિગભિ મુખવાચન અને વાચન અથભગ્રહણ 
સ્પધાભ અહેવાલ 

જશક્ણ જવભાગ ગુિરાત રાજ્ય દ્વારા ચાલુ વષે જવદ્યાથીઓના સઘન વાચન 

અથવગ્રહણ માિે ધોરણ 3 થી 8માાં વાચન અજભયાન શરૂ કરવામાાં આવેલ િમેાાં 

સ્િેમ્બર - ઓકિોમ્બર - 2019 દરજમયાન ધોરણ-3 થી 8માાં શ્રવણ- કથન 

આધાદરત મૌજખક ભાષા વયવહારની પ્રવૃજત્તઓ અને દદ્વજતય સત્રમાાં ‘‘ભાષાદીપ’’ ની 

પ્રવૃજત્તઓ કરાવવામાાં આવેલ  

વાચન અજભયાન અાંતગવત વાચન સ્પધાવનુાં આયોિન કરવામાાં આવેલ િમેાાં 

મુખવાચન અને વાચન અથવગ્રહણ એમ બે સ્પધાવઓ યોિવામાાં આવી. 

1. શાળા કક્ાએ સ્પધાવ તા. 24/25 ફેબ્આરી - 2020ના યોિવામાાં આવી.  

2. કલસ્િર કક્ાએ સ્પધાવ તા. 27-2-20 થી 28-2-20ના રોિ યોિવામાાં 

આવી. 

3. તાલુકા કક્ાએ સ્પધાવ તા. 2-3-20 થી 3-3-20ના રોિ યોિવામાાં આવી. 

4. જિલ્ લા કક્ાએ સ્પધાવ તા. 6-3-20 ના રોિ યોિવામાાં આવી. 

 દરેક તબકે્ક ધોરણ 3 થી 5 માાં એક જવદ્યાથી અને ધોરણ 6 થી 8 માાંથી 1 

એમ બે જવિતેા જવદ્યાથીઓને પસાંદ કરી ઉપરની કક્ાએ મોકવામાાં આવી.  

 સી.આર.સી.,બી.આર.સી. તથા ડાયિ સ્તરે સ્પધાવ માિે વાાંચન સામગ્રી 

જી.સી.ઇ.આર.િી., ગાાંધીનગરમાાંથી મોકલવામાાં આવેલ.  

 સ્પધાવઓના આયોિન માિે પ્રત્યેક સી.આર.સી.ની રૂજપયા 400/- 

આયોિન ગ્રાન્િ ફાળવવામાાં આવેલ તથા બી.આર.સી.કક્ાએ સ્પધાવ 

યોિવા પ્રત્યેક બી.આર.સી.ને રૂજપયા 3800/- ગ્રાન્િ ફાળવવામાાં 

આવેલ. 
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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  : 27/08/2019 ના પદરપત્રથી જાણ કરવામાાં આવી. 

 આ માિેના આયોિન અાંગેની બેઠક તા  : 26/08/2019ના રોિ બપોરે 12-30 કલાકે 

જિ.જશ.તા.ભવન, પાલનપુર મુકામે યોજાઇ. િમેાાં સી.આર.સી. અન ે તાલુકા કક્ાનાાં 

જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનના સુાંદર આયોિન માિે જવગતે ચચાવ કરવામાાં આવી. આ બેઠકમાાં 

બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના બી.આર.સી. કો.ઓદડવનેિરશ્રીઓ, તાલુકા કેળવણી 

જનદરક્કશ્રીઓ, જલએઝન ઓદફસરશ્રીઓ, ભવનના પ્રાચાયવશ્રી તથા જવજ્ઞાન સલાહકાર 

શ્રીમતી એ.એમ.પાિીલ ઉપજસ્થત રહ્ા હતા.  

 બેઠકમાાં થયેલ ચચાવ અને આયોિન મુિબ બનાસકાાંઠા જિલ્ લાના તમામ (228) 

સી.આર.સી., જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનો તા  : 29/08/2019 અને 30/08/2019 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 ‘ટકાઉ તવકાસ માટે તવજ્ઞાન 

અને ટેકનોલોજી’ હતો. મખુ્ય જવષય અાંતગવત િુદા િુદા પાાંચ કૃજત પ્રદશવન જવભાગો હતા.  

સમગ્ર રીતે બનાસકાાંઠા જિલ્ લાની 2379 પ્રાથજમક શાળાઓમાાંથી 2345 શાળાઓ  આ 

જવજ્ઞાન યાત્રામાાં પ્રથમ સ્ િેિ ે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. 

વિજ્ઞાન-ગવિત પ્રદર્શન 
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 ચાલુ વષે યોજાયેલ પ્રાથજમક શાળાઓ માિેના તાલુકા કક્ાના જવજ્ઞાન-ગજણત પ્રદશવનોમાાં 

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

 

પ્રાથજમક શાળાઓ માિેના તાલુકા કક્ાનાાં જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનોનાાં સ્ થળ  

ક્રમ િાલુકો સ્ થળ િારીખ 

1 પાલનપુર શ્રી ઉજમયા જવદ્યાજવહાર પ્રા.શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

2 અમીરગઢ ઇકબાલગઢ પે.કે. શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

3 વડગામ સીસરાણા પ્રા .શાળા  11/9/19 - 12/9/19 

4 દાાંતા સનાલી આશ્રમ પ્રા.શાળા 03/9/19 - 04/9/19 

5 ડીસા આસેડા પે.કે. શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

6 ધાનેરા થાવર પે.કે. શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

7 દાાંતીવાડા સાાંતાવાડા પ્રા.શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

8 કાાંકરેિ જશહોરી - 1 પે.કે. શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

9 વાવ તીથવગામ પે.કે. શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

10 થરાદ મોરથલ પ્રા.શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

11 દદયોદર મોડેલ સ્કૂલ  પ્રા.શાળા  11/9/19 - 12/9/19 

12 ભાભર ભાભર નવા - 1 પ્રા .શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

13 લાખણી કાપરા મોિા પે.કે. શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

14 સૂઇગામ રડકા પે.કે. શાળા 11/9/19 - 12/9/19 

 

 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 51મુાં જવજ્ઞાન-ગજણત પ્રદશવનમાાં રિૂ થઇ. 
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 જિલ્ લાની કુલ 574 શાળાઓ 9 સાંકુલમાાં જવભાજિત છે. આ પ્રદશવનોના આયોિન તથા 

સ્ થળ માિેની એક બેઠક તા. 30/09/2019 ના રોિ બપોરે 13-30 કલાકે જિલ્ લા જશક્ણ 

અને તાલીમ ભવન, પાલનપુર મુકામે યોજાઇ. િમેાાં સાંકુલ શાળાના આચાયવશ્રીઓ 

આયોિન અાંગેની ચચાવમાાં જોડાયા. જિલ્ લા જશક્ણાજધકારી તથા જિલ્ લા પ્રાથજમક 

જશક્ણાજધકારી કચેરી, તરફથી પ્રજતજનજધએ હાિરી આપી. બેઠકમાાં થયેલ ચચાવ મુિબ 

એસ.વી.એસ. કક્ાનાાં તમામ જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનોની તારીખ 12/09/2019 અન ે

13/09/19 નક્કી કરવામાાં આવી. 

 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 51મા જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનના સ્ થળ અને તારીખ તથા આયોિન અાંગેની 

એક બેઠક તા. 17/09/2019ના રોિ રાધે ઇન્િર નેશનલ સ્કૂલ, ભાભર ખાતે યોજાઇ .

પ્રાચાયવશ્રી ડૉ. એમ.િ.ેનોગસ સાહેબના અધ્ યક્ સ્ થાને યોજાયેલ બેઠકમાાં જિલ્ લાના 51 

મા જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનના સ્ થળ તરીકે  રાધે ઇન્િર નેશનલ સ્કૂલ, ભાભર તથા 

ઉિવણી તારીખ 25/09/2019 થી 27/09/2019 નક્કી કરવામાાં આવી. આ ઉ૫રાાંત 

જિલ્ લા પ્રાથજમક, માધ્યજમક, ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક તથા આચાયવ ઉપજસ્થત રહી આયોિન 

અાંગેની ચચાવમાાં ભાગ લીધેલ. 

 એસ.વી.એસ. કક્ાએથી માધ્યજમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક જવભાગમાાંથી જવભાગવાર 

એક-એક શ્રે ઠ કૃજતઓને જિલ્ લા કક્ાએ રિુ કરવાનુાં નક્કી થયા મુિબ જિલ્ લાના કુલ 

નવ સાંકુલમાાંથી માધ્યજમક જવભાગની 42 કૃજતઓ અને ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક જવભાગની 33 

કૃજતઓ તથા પ્રાથજમક જવભાગની 70 કૃજતઓ મળી કુલ 145 કૃજતઓ રાધે ઇન્િર નેશનલ 

સ્કૂલ, ભાભર મુકામે યોજાયેલ જિલ્ લા કક્ાના 51મા જવજ્ઞાન ગજણત પ્રદશવનમાાં પ્રદશવન 

અથે રિુ થઇ. િનેી એકાં દરે જવગત પ્રસ્ તુત છે. 
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તજલ્ લા કક્ષાના તવજ્ઞાન ગતણિ પ્રદશભનની તવગિ 

કક્ષા શાળાઓ કૃતિઓ 

પ્રાથજમક 70 70 

માધ્યજમક/ઉ.માધ્યજમક 75 75 

કુલ 145 145 

 

તવભાગવાર રજૂ થયેલ કૃતિઓની તવગિ 

તવભાગ/કક્ષા પ્રાથતમક માધ્યતમક ઉચ્ચ.માધ્યતમક કુલ 

1 14 09 06 29 

2 14 09 06 29 

3 14 09 07 30 

4 14 08 07 29 

5 14 07 07 28 

કુલ 70 42 33 145 

 

બનાસકાાંઠા તજલ્ લાના 49મા તવજ્ઞાન-ગતણિ પ્રદશભનમાાં સહભાગીની તવગિ 

કક્ષા 
સ્ પધભક તવદ્યાથીઓ માગભદશભક તશક્ષકો 

કુમાર કન્યા કુલ પુરુષ સ્ત્રી કુલ 

પ્રાથજમક 85 45 180 54 20 74 

માધ્યજમક/ઉ.માધ્યજમક 124 37 161 60 11 71 

કુલ 209 82 291 114 31 145 

 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 સજચવ શ્રી, રાજ્ય 

પરીક્ા બોડવ  જિલ્ લા જશક્ણાજધકારીશ્રી અને જિલ્ લા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી 

ઉપજસ્થત રહી સૌને પ્રોત્ સાદહત કયાવ. 
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 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 બુજનયાદી 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 

ય.ુ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 યુ 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 

 

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  
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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  

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 યુ 

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 -  
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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, 

 તા. ડીસા 

2009-10 

પ્રાથજમક 54 54 - સી.આર.સી.

માધ્યજમક 30 32 - સાંકુલ 

ઉ.માધ્યજમક 31 32 - સાંકુલ 

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 -  
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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 -  

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 -  
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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 
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 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. 

ગવિત-વિજ્ઞાન મંડળ 
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 િૂથ કક્ાએ જવજ્ઞાનને લગતા એકમો આધાદરત “દાશવજનક પાઠ” અપાય તેવુાં 

આયોિન કરવુાં. 

 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 ત ુ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. 

 સમય પત્રક : 

ક્રમ િારીખ સમય તવગિ 

1 02/01/20 8-00 થી 8-30 

8-30 થી 9-30 

11.00 કલાકે 

 

12-00 થી 13-00 

 13-00 થી 15-00 

15-00 થી 16-00 

 

16-00 થી 17-00 

રજિસ્િરેશન 

સ્િોલ ગોઠવણી 
ઉદ્દઘાિન (શ્રીમતી લક્ષમીબેન કરેણલ 
ચેરમેનશ્રી જિલ્ લા જશક્ણ સજમજત 

બનાસકાાંઠા) 
ભોિન જવરામ 

ઇનોવેશન ફેસ્િીવલ મુલાકાત 

 ઇનોવેિીવ િીચર પે્રઝનિેશન 
પ્રજતભાવ 

2 03/01/20 8-00 થી 8-30 

8-30 થી 10-30 

10-30 થી 12-00 

 

 

12-00 થી 13-00 

13-00 થી 15-00 

15-00 થી 17-00 

 

રજિસ્િરેશન 

પ્રદશવન મુલાકાત  

કલેકિરશ્રી, સાંદદપ સાાંગલે બનાસકાાંઠા 

માગવદશવક અને પ્રેરક ઉદબોધન 
ભોિન જવરામ 

ઇનોવેશન ફેસ્િીવલ મુલાકાત 
સમાપન સમારોહ 

- તા. 02/01/20 ના રોિ જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ ભવન,પાલનપુર ખાતે જિલ્ લા 

કક્ાના એિયુકેશનલ ઇનોવેશન ફેરનો પ્રારાંભ થયો હતો. 

- પ્રથમ દદવસે કુલ 49 ઇનોવેદિવ જશક્કોએ પોતાના સ્િોલની ગોઠવણી કરી હતી.  

- પ્રથમ દદવસે જિલ્ લા જશક્ણ સજમજતના ચેરમેન શ્રીમતી લક્ષમીબેન કરેણ, જિલ્ લા 
પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી િ.ેપી.પ્રજાપજત, પ્રાચાયવશ્રી જિલ્ લા જશક્ણ અને 
તાલીમ ભવન, પાલનપુર ડૉ. એમ.િ.ેનોગસ અને શ્રી નૈનેશભાઇ દવે, કેળવણી 
અજધક્કશ્રી (એિયુકેશનલ ઇન્સ્પેકિર) પાલનપુરની ઉપજસ્થજતમાાં જિલ્ લા 
કક્ાના એિયુકેશન ઇનોવેશન ફેસ્િીવેશલનો પ્રારાંભ કરવામાાં આવયો હતો. 
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- શ્રીમતી લક્ષમીબેન કરેણ દ્વારા જિલ્ લાના ઇનોવેદિવ જશક્કોને જબરદાવવામાાં 

આવયા હતા. અને ઇનોવેશનનુાં કામ કરવા બદલ જિલ્ લા જશક્ણ અને તાલીમ 

ભવન, પાલનપુરને અજભનાંદન પાઠવયા હતા. 

- મા. િ.ેપી. પ્રજાપજત, જિલ્ લા પ્રાથજમક જશક્ણાજધકારીશ્રી બનાસકાાંઠાએ 

ઇનોવેદિવ જશક્કોને જબરદાવતાાં એમના ઇનોવેશનનો શાળા કક્ાએ બહોળા 

પ્રમાણમાાં ઉપયોગ કરવાનુાં આહવાન કયુું હતુાં. 

- શ્રી નૈનેશભાઇ દવે કે િઓે પ્રથમ એિયુકેશન ફેસ્િીવલના સહભાગી હતા. અને 

અત્યારે એિયુકેશનલ ઇનસ્પેકિર તરીકે ફરિ બજાવે છે. તેમણે ઇનોવેશન 

ફેસ્િીવલને પોતાની કારદકદી ઘડતરનુાં પગથીયુાં ગણાવયુાં હતુાં.    

- પ્રાચાયવશ્રી ડૉ. એમ.િ.ેનોગસ સાહેબે પ્રથમ દદવસના ઉદઘાિન સમારોહના અાંતે 

આભારજવજધ કરી હતી. 

- સમગ્ર સેશનનુાં સાંચાલન દડસ્િર ીકિ ઇનોવેશન કો-ઓદડવનેિર ડૉ. વષાવ પ્રજાપજત 

દ્વારા કરવામાાં આવયુાં હતુાં  

- ભોિન જવરામ બાદ તમામ મુલાકાતી જશક્કોએ ઇનોવેિીવ જશક્કોના સ્િોલની 

મુલાકાત લીધી હતી. 

- પ્રથમ દદવસે મુલાકાતી જશક્કો પાલનપુર, અમીરગઢ, વડગામ, કાાંકરેિ અને 

ભાભર તાલુકાના હતા. 

- તા.03/01/20 એિલે એિયુકેશનો ઇનોવેશન ફેરનો બીજો દદવસ 

- આ દદવસે સવારના સેશનમાાં માનનીય જિલ્ લા કલેકિરશ્રી સાંદદપ સાાંગલે સાહેબ, 

દરડરશ્રી જી.સી.ઇ.આર.િી.,ગાાંધીનગર, ડૉ. જવિયભાઇ પિેલ ઉપજસ્થત રહ્ા 

હતા. 

- માનનીયશ્રી, કલેકિર સાહેબે ઇનોવેિીવ જશક્કોને જબરદાવયા હતા. િેકનોલોજીના 

ક્ેત્રમાાં વધુ ઇનોવેશન થાય તે અાંગે પ્રકાશ પાડ્યો હતો. 

- પ્રાથજમક શાળામાાં જશક્કો દ્વારા થયેલા ઇનોવેશનનો અન્ય શાળામાાં ઉપયોગ 

થાય અને શાળાની શૈૈ્ક્જણક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવે એવુાં એમણે િણાવયુાં હતુાં. 

- ડૉ વષાવ પ્રજાપજત દ્વારા કાયવક્રમની આભારજવજધ કરવામાાં આવી હતી.  

- તમામ ઇનોવેિીવ જશક્કોને જશલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરી પ્રોત્સાદહત 

કરવામાાં આવયા હતા.                
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: ઇનોવેટીવ તશક્ષકોની યાદી : 

ક્રમ તશક્ષકનુાં નામ નવિર પ્રયોગનુાં શીષભક 

1 પ્રજવણ ડાભાણી 
સોજશયલ મીદડયાના માધ્યમથી શાળા અન ે

સમુદાયનુાં જોડાણ 

2 ભાવના  આર. પ્રજાપજત બાળકની સુષુપ્ત શજતને જાગૃત કરતો નવતર પ્રયોગ 

3 ઉમતીયા અતાઉલ્ લા આર. 
મોબાઈલ એ્લીકેશન દ્વારા જવદ્યાથી નો રીપોિવ  કાડવ  

વાલીને મોકલવો 

4 સાંિયકુમાર જશવરામભાઈ જોષી ICT યુત અદ્યતન સામાજિક જવજ્ઞાન વગવખાંડ 

5 પ્રજાપજત સાંિયકુમાર એ. 
બાળ-સાંસદ માંત્રીમાંડળ દ્વારા જવદ્યાથી બચતબેંક શરૂ 

કરવી 

6 પરમાર દુધાભાઈ નાથાભાઈ શજનવારની સો િકા હાિરી 

7 રાિપૂત લક્ષમણજસાંહ આર. પૂવવ પ્રાથજમક જશક્ણ આપવા માિેના પ્રયાસો 

8 દરજી યોગેશકુમાર એચ. સામાન્ય જ્ઞાનને સમૃદ્ધ બનાવવુાં. 

9 જામાજી જવહાજી રાઠોડ 
દીકરીઓમાાં આત્મજવશ્વાસનો અભાવ અન ે

સ્વરક્ણ માિે તૈયાર કરાવવી 

10 
પરમાર જીતેન્દ્રકુમાર 

ગણેશભાઇ 

શૈક્જણક અને સહઅભ્યાજસક પ્રવૃજત્તઓમાાં 

છોકરાઓની ભાગીદારી વધારવી 

11 વાઘેલા દકરણકુમાર દલજીભાઇ 
Videoization of current and popular events  

(વતવમાન અને પ્રખ્યાત ઘિનાઓનુાં જવડીયોકરણ) 

12 પિેલ પ્રકાશભાઇ દલાભાઈ હાિરી સુધારણા પ્રોિેિ 

13 ચૌધરી રઇબેન રામાભાઇ ભાષા ઉપચારાત્મકની સરળ રીત 

14 પિેલ સુરેશકુમાર મોતીલાલ સમયદાન 

15 ગોસ્વામી વસાંતપુરી બચુપુરી મુત મન શે્રષ્ઠ સિવન 

16 જવુભાઈ શાંભુભાઈ દેસાઈ વાતાવ સિ વન દ્વારા સાવેજગક જવકાસ 

17 
અજશ્વાંકુમાર હેમચાંદભાઈ 

પરમાર 
જવજ્ઞાન અજભયામ પ્રત્યેની રૂજચ બદલવાની પહેલ 

18 
પિેલ ગાંગારામભાઇ 

કરમશીભાઇ 

અજભનયગીત ધ્વારા બાળકોને અધ્યયન તરફ પ્રેદરત 

કરવા 
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ક્રમ તશક્ષકનુાં નામ નવિર પ્રયોગનુાં શીષભક 

19 
ચૌધરી અશોક કુમાર 

ભીખાભાઇ 
અક્ર સુધારણા પ્રોિકેિ 

20 પરમાર કાાંજતભાઈ રૂપાભાઈ 
્લાજસ્િકની ખાલી બોિલોનો પયાવવરણ જાળવણી 

માિે સદ્ઉપયોગ 

21 પાધ્યા મયુરી અક્યકુમાર 
ગજણત જવષય પ્રત્યે રસ ઉત્પન્ન કરવા ગજણત 

ગેલેરીનુાં જનમાવણ 

22 દહતેશ પી. મહેતા બાળ વયસન મુજત અજભયાન 

23 ડૉ.મહેશકુમાર ઘનજીભાઇ ડાભી 
ઉચ્ચ પ્રાથજમક શાળાના બાળકો માિે સ્મૃજત જવકાસ 

કાયવક્રમની સાંરચના અને અસરકારકતા 

24 પાંચાલ મનોજ્કુમાર રમણલાલ 
શાળાઓમાાં ભૌજતક સુજવધા કરવી અને શૈક્જણક 

ગુણવતા સુધારવી 

25 
રાિશેકુમાર મગનભાઈ 

બાણાવળી 
વગવ જશક્ણમાાં કમ્્યૂિરનો ઉપયોગ 

26 દહતેશકુમાર નરેંદ્રભાઇ દવે પ્રવૃતિ થકી પદરણામ 

27 
રામજીભાઈ હેમરાિભાઈ 

રોિાતર 
મૂલ્યાાંકન 

28 રાિશેકુમાર દેવાભાઇ વણજારા હાિરી ધ્વિ 

29 પિેલ રાકેશભાઈ નરજસાંહભાઈ જશક્ણમાાં િેકનોલોજીનો ઉપયોગ 

30 જત્રવેદી મહેશકુમાર જવુપ્રસાદ સ્િુડન્િ ઓફ ઘ યર 

31 કલ્પનાબેન રાઠોડ 
ગુણોત્સવ ગ્રેડ સુધારણા થકી શાળાનો સવાુંગી 

જવકાસ 

32 કોદકલાબેન જવરચાંદભાઇ પાંચાલ સ્કાઉિ ગાઈડ 

33 પિેલ પીયૂષ કે. પ્રાથજમક કક્ાએથી િ સ્પધાવત્મક પરીક્ાની તૈયારી 

34 હષવદ એસ. જત્રવેદી પ્રેરણા... પ્રોત્સાહન અને પ્રગજત 

35 મહેન્દ્રકુમાર દેવાભાઇ ચૌહાણ સ્વચ્છતા અને સુધારા થકી પ્રજતબધ્ધતા તરફ 

36 નરેન્દ્રકુમાર ભીખાભાઈ ચૌધરી શીષવક: રમત દ્વારા શબ્દ વાાંચન 

37 હરપાલજસાંહ પ્રજવણજસાંહ ઝાલા આયવભટ્ટ એવોડવ જવઝ સ્પધાવ 

38 દશરથભાઈ એ. ચૌધરી હાિરી 
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ક્રમ તશક્ષકનુાં નામ નવિર પ્રયોગનુાં શીષભક 

39 પ્રજાપજત માધાભાઈ કરશનભાઈ ચેતનાસત્ર 

40 મયાંકકુમાર ભીખાભાઇ પિેલ 
સોજશયલ જમડીયાના ઉપયોગથી જવદ્યાથીઓની 

સાંખ્યામાાં વધારો   

41 પરેશકુમાર બાબુલાલ પુરોદહત મૂલ્યજશક્ણ થકી શાળાનુાં સાંવધવન/જવકાસ 

42 
િગદીશકુમાર ગણેશભાઈ 

વાજણયા 
હા, અમે તૈયાર છીએ ભૂલકાાંઓની મદદ માિે... 

43 
રાિશેકુમાર િયરામભાઈ 

પાંડ્યા 
ઇજતહાસને યાદ રાખીને શ્રેષ્ઠ વતા બનીએ... 

44 
પ્રહલાદભાઈ પી. પ્રજાપજત 

(ગુિ વર) 
રમતા રમતા સામાજિક જવજ્ઞાન જવષયમાાં રસ કેળવો 

45 પિેલ પારૂલબેન ઇશ્વરભાઇ માય કલાસરૂમ, માય મલ્િીમીદડયા 

46 મોદી વસાંતકુમાર અમૃતલાલ જચત્રોનો ચમત્કાર 

47 પ્રબોધચાંદ્ર ગણપતલાલ વયાસ 
શાળામાાં અભ્યાસ કરતા જવદ્યાથીઓમાાં 

‘આત્મજવશ્વાસનો અભાવ’ એક સમસ્યા 

48 પ્રજાપજત રાકેશકુમાર કે. 

“અાંતદરયાળ જવસ્તારમાાં આવેલી માધ્યજમક શાળામાાં 
અપવયય અને સ્થજગતતા તેમિ અભ્યાસમાાં 

અરુજચ એક સમસ્યા“ 

49 સલીમ.એસ.મજલક 

અાંતદરયાળ જવસ્તાર માાં આવેલી માધ્યજમક 

આશ્રમશાળા માાં થતી સાાંસ્કૃજતક પ્રવૃજત્તમાાં 

જવદ્યાથીઓનુાં અાંતમુવખી વલણ એક સમસ્યા 
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 વાજષવક આયોિન અાંગ્રેજી /ગુિરાતી   - 2019-20  

 દરવાઇઝ વાજષવક આયોિન – 2019-20 

 વાજષવક અહેવાલ  - 2018-19  

 વહેર ડુ વી સ્િેન્ડ -2018-19 

 અનુપમ શાળા પ્રોિકેિ : DVD/મોડુ્યલ 

 “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 મોડુ્યલ 

 “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 

ગુણોત્ સવ-8માાં 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 -  2019-20 

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

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ બચિ ગ્રાન્ટ સરન્ડર 

1 C-1 9096000 8894194 0 201806 

2 C-2 622000 621573 0 427 

3 C-3 100000 15605 0 84395 

4 C-4 0 0 0 0 

5 C-5 1280000 1275733 4267 0 

6 C-6 100000 0 0 100000 

7 C-7 0 0 0 0 

કુલ  11198000 10807105 4267 386628 
 

 

પત્રક  -  2 

 (પ્લાન STATE)  40 %   
                 ફાળવેલ  ગ્રાન્ટ/ખચભ/ બચિગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

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

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ બચિ ગ્રાન્ટ સરન્ડર 

1 C-1 7245000 7239024 0 5976 

2 C-2 564000 523114 0 40886 

3 C-3 121000 100875 0 20125 

4 C-4 0 0 0 0 

5 C-5 920000 919698 302 0 

6 C-6 0 0 0 0 

7 C-7 0 0 0 0 

કુલ  8850000 8782711 302 66987 
 

 

પત્રક - 3 
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 (રેવન્યુ રાજય – જનરલ) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

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  900000 738008 1992 160000 

2 સાંશોધન  0 0 0 0 

3 પ્રકાશન  0 0 0 0 

4 ડાયટ ભૈાતિક સુતવધાઓ  186700 180992 0 5708 

5 તવજ્ઞાન-ગતણિ-પ્રદશભન  1697300 1697300 0 0 

6 બાળમેળા  1851000 1850500 500 0 

7 રમિોત્સવ  0 0 0 0 

8 ઇકો કલબ  2383000 2381000 2000 0 

9 આઉટસોસભ /વોચમેન ખચભ  100000 79329  20671 

10 જીસીઇઆરટી મરામિ  0 0 0 0 

11 
Support to 

B.Ed/D.L.Ed/QCI/NCTE 
35000 35000 0 0 

કુલ 7153000 6962129 4492 186379 

 

 

 

 

પત્રક - 4 
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 (રેવન્યુ રાજય – SCSP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

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  36000 36000 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 25000 25000 0 0 

કુલ 61000 61000 0 0 
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પત્રક - 5 

 (રેવન્યુ રાજય – TASP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

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  20000 15000 5000 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 20000 15000 5000 0 
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પત્રક - 6 

 (રેવન્યુ રાજય – જનરલ) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

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  484000 483615 385 0 

2 
GAS સાંશોધન શાખા,દરસચભ 

લાયબે્રરી અને વેબપોટભલ શરૂ કરવા  
818400 817885 515 0 

3 
િાલીમ શાખા,એજયુકેશનલ 

ઇનોવેશન ફેર   
0 0 0 0 

4 
અભ્યાસક્રમ શાખા,શાળાકીય સવાભગી 

મૂલ્યાાંકન યોજના (SCE)  
0 0 0 0 

5 આઉટ સોસભ ગાડી ભાડુાં  200000 0 0 200000 

6 આઉટ સોસભ સાફ સફાઇ/ વોચમેન   0 0 0 0 

7 લોકલ સ્પેસીફીક મટેરીયલ્સ   116000 116000 0 0 

8 ટીચર હેડટીચર ટર ેનીંગ  700000 264932@ 435068 0 

9 કલા ઉત્સવ @ 255600 255600@ 0 0 

10 

જીસીઇઆરટી રીસ્ટરકચરીંગ સાંદભે 

રચાયેલી કતમટી માટેનો ખચભ સ્ટાફના 

પગાર ભ્થાનો મેતચાંગ શેર  

630620 499197@ 803 130620 

11 શાળા સ્વચ્છિા એવોડભ   0 0 0 0 

12 વાાંચન સ્પધાભ અતભયાન 166030 166030 0 0 

13 બી.એડ. ફતનભચર,અભ્યાસક્રમ 650000 632982 0 17018 

કુલ 4020650 3236241 436771 347638 

@ કલા ઉત્સવ ની બચિ રકમ વડોદરા ડાયટ રૂ. 35164 આપેલ છે. 
@ GAS ની બચિ રકમ અમરેલી ડાયટ રૂ. 37000 આપેલ છે. 
@ Head Teachers ની બચિ રકમ સાંિરામપુર ડાયટ રૂ. 213000 આપેલ છે. 
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પત્રક - 7 

 (રેવન્યુ રાજય – SCSP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

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 
િાલીમ શાખા,એજયુકેશનલ ઇનોવેશન 

ફેર   
300000 46758 28242 225000 

4 
અભ્યાસક્રમ શાખા,શાળાકીય સવાભગી 

મૂલ્યાાંકન યોજના (SCE)  
0 0 0 0 

5 યોગ તશક્ષણ 485000 484505 495 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  100000 67640 32360 0 

11 શાળા સ્વચ્છિા એવોડભ   0 0 0 0 

કુલ 885000 598903 61097 225000 
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પત્રક - 8 

 (રેવન્યુ રાજય – TASP) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

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   

322000 

+223600 

545600 

321547 

+223205 

544752 

453 

+395 

848 

0 

2 
સાંશોધન શાખા,દરસચભ લાયબે્રરી અને 

વેબપોટભલ શરૂ કરવા  
0 0 0 0 

3 
િાલીમ શાખા,એજયુકેશનલ ઇનોવેશન 

ફેર   
775000 774937 63 0 

4 
અભ્યાસક્રમ શાખા,શાળાકીય સવાભગી 

મૂલ્યાાંકન યોજના (SCE)  
0 0 0 0 

5 ફાંડ ફોર સ્પેશીયલ પ્રોજકેેટ 200000 128427 71573 0 

6 રીનોવેશન જીસીઇઆરટી 0 0 0 0 

7 લોકલ સ્પેસીફીક મટેરીયલ્સ  0 0 0 0 

8 ટીચર હેડટીચર ટર ેનીંગ  823000 822562 438 0 

9 કલા ઉત્સવ  2325740 2325740 0 0 

10 

જીસીઇઆરટી રીસ્ટરકચરીંગ સાંદભે 

રચાયેલી કતમટી માટેનો ખચભ સ્ટાફના 

પગારભ્થાનો મેતચાંગ શેર  

0 0 0 0 

11 શાળા સ્વચ્છિા એવોડભ   0 0 0 0 

કુલ 4669340 4596468 72872 0 
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પત્રક - 10 

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

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

RTGS 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 યુતનસેફ  0 0 0 0 

2 વસ્િી તશક્ષણ એકમ 20000 19882 0 118 

3 હેલ્પ તશક્ષણ 64250 54829 0 9421 

4 GSQAC 186782 186782 0 0 

5 SSA 691200 574562 0 116638 

6 Nishtha Talim 13290000 9627892 0 3662108 

કુલ 14252232 10463947 0 3788285 

 

પત્રક – 11 

 (સમગ્ર ગ્રાાંન્ટ સમરી ) 

ફાળવેલ ગ્રાન્ટ/ખચભ/બચિ ગ્રાન્ટ/ચલણ ગ્રાન્ટની માદહિી વષભ - 2019-20 

ક્રમ તવગિ મળેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચભ ચલણ 
બચિ ગ્રાન્ટ 

સરન્ડર 

1 CSS-TE 20048000 19589816 4569 453615 

2 EDN-12 7234000 7038129 9492 186379 

3 EDN-16L 9574990 8431612 570740 572638 

4 RTGS 14252232 10463947 0 3788285 

TOTAL 
51109222 

45523504 584801 5000917 
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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 ડૉ. બી એમ. અિમેરી લેકચરર 
I/1 સરકારી વસાહત જતરૂપતી શોજપાંગ ્ લાઝાની 
સામ ેપાલનપુર -385001 જિ. બનાસકાાંઠા 

9824427709 

9067414247 

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

9904148696 
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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 કે.એન.સોલાંકી હેડકલાકવ  
C/O સોનબાગ, ગણેશપુરા રોડ, 

પાલનપુર, જિ.બનાસકાાંઠા 
9428137839 

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

દહમ્મતનગર, જિ.સાબરકાાંઠા 
9426535598 

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

બનાસકાાંઠા 
9638997442 

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

જિ. બનાસકાાંઠા 
9727832210 

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

પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા 
9726373017 

 

 સેવકગણ  

1 શ્રી એસ.આર. માજીરાણા પિાવાળા  

િુની ડી.એસ.પી. ઓદફસ પાછળ, 

ગાયત્રીનગર, પાણીની િાાંકીની પાસે, 

પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા 

9879276858 

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

જિ. બનાસકાાંઠા 
9712604756 

3 શ્રી એ.વી.નોંગસ પિાવાળા  મુ.મોિા  તા. પાલનપુર, જિ. બનાસકાાંઠા  9879058711 
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