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1. આમખુ 

 

            જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિે પ્રાથર્મક ર્શક્ષિની ગિુવત્તા માટે 

કરટબદ્ધ છે. પ્રાથર્મક ર્શક્ષિનો દિેક બાળક ગિુવત્તાયકુિ ર્શક્ષિ પ્રાપ્િ કિે િે માટે સિિ કાર્યિિ 

છે. પ્રાથર્મક ર્શક્ષકોની વ્ર્ાવસાર્ર્ક સજ્જિા વધાિવા માટે ર્વર્વધ પ્રકાિના સેવાકાણલન િાલીમ 

કાર્યક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનુ ંઆર્ોજન પિ થાર્ છે. ઉપિાિં પવૂયસેવા ર્શક્ષક-પ્રર્શક્ષિ અંિર્યિ સમથય 

ર્શક્ષકો િૈર્ાિ કિવાનુ ંકાર્ય પિ આ સસં્થામા ંથાર્ છે.  

      આ કાર્ય પરિર્ોજનામા ં જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિેનો ઇર્િહાસ, 

જોવાલાર્ક સ્થળો અને ર્વર્વધ આંકડાકીર્ મારહિી, ભવનનો ઉદભવ િથા ધ્રે્ર્ો, ભવનની ર્વર્વધ 

શાખાઓના કાર્યકે્ષત્રો, સસં્થાનુ ં મહકેમ, સસં્થાના કમયચાિીઓની મારહિી, અન્ર્ સસં્થાઓ સાથેનુ ં

સકંલન  લેબએિીર્ા આ વષય 2021-22ની વાર્ષિક કાર્ય પરિર્ોજનામા ંસમાવેશ કિવામા ંઆવેલ છે. 

આ વષે ડાર્ટ કક્ષાએ,  સીઆિસી, બીઆિસી અને એસવીએસ કક્ષાએ થનાિ િાલીમનો પિ સમાવેશ 

વષય 2021-22ની વાર્ષિક કાર્ય પરિર્ોજનામા ંસમાવેશ કિવામા ંઆવેલ છે    

 કેન્રીર્ પિુસ્કૃિ ર્ોજના અંિર્યિ ભવનની  વાર્ષિક કાર્યપરિર્ોજના વષય 2021-22 િજુ કિિા ંહુ ં

આનદંની લાર્િી અનભુવુ ંછં.  

 

શ્રી એસ.બી.બાવા  
પ્રાચાર્ય  

જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન 
અમદાવાદ શહિે 
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2. અમદાવાદ શહિેની ભૌર્ોણલક અને આંકડાકીર્ મારહિી 
 જજલ્લો  :-  અમદાવાદ શહિે ર્વસ્િાિ  

 સ્થાન  :-  22.58 અક્ષાશં,  73.35 પ.ૂિેખાશં મુબંઇથી ઉત્તિે  

 આબોહવા :-  ર્વષમ  

 કુલ વિસાદ  :-  મધ્ર્ જુનથી મધ્ર્ સપ્ટેમ્બિ 80 મી.મી. આસપાસ  

 ર્વસ્િાિ  :-  93 ચો.રકમી. 

 િાલકુા  :-  87 વોડય + 3 િાલકુા  
 વસર્િ (અમદાવાદ શહિે) કુલ :-  7214225 

 વસર્િ (અમદાવાદ શહિે) પરુુષ :-  3788051 

 વસર્િ (અમદાવાદ શહિે) સ્ત્રી  :-  3426174 

 વસર્િ (ર્વિમર્ામ, માડંલ, દેત્રોજ) કુલ  :-  346828 

 વસર્િ (ર્વિમર્ામ, માડંલ, દેત્રોજ) પરુૂષ  :-  179174 

 વસર્િ (ર્વિમર્ામ, માડંલ, દેત્રોજ) સ્ત્રી  167654 

 

 અક્ષિજ્ઞાનનો દિ (કુલ)  :-  79.50% 

 અક્ષિજ્ઞાનનો દિ (પરુુષ) :-  87.31% 

 અક્ષિજ્ઞાનનો દિ (સ્ત્રી) :-  70.83% 

 માર્ય  :-  સાબિમિી નદીના પવૂય રકનાિાથી ઉત્તિે ર્ાધંી 
પલુ અને દણક્ષિે સિદાિ પલુ િથા પવૂયમા ં
અમદાવાદ  

 િેલ્વે  :-  કાલપુિુ િેલ્વે સ્ટેશન. અમદાવાદ, મુબંઇ, રદલ્હી, 
મહત્વની લાબંા અંિિની ટે્રનો અમદાવાદથી 
જોડારે્લ છે.  

 જોવાલાર્ક સ્થળો  :-  ૨૧ થી વધાિે  
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3. અમદાવાદ શહિેનો નકશો 
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4. અમદાવાદ શહિે િથા િાલકુા(માડંલ, દેત્રોજ, ર્વિમર્ામ) ની  શૈક્ષણિક સસં્થાઓ, ર્શક્ષકો અને ર્વદ્યાથીઓની સખં્ર્ા  

 શાળાઓની સખં્ર્ા (પ્રાથર્મક િથા ઉચ્ચ પ્રાથર્મક શાળાઓ, માધ્ર્ર્મક િથા ઉચ્ચ માધ્ર્ર્મક શાળાઓ) 

ક્ર
મ 

િાલકુો 
બીઆિસી

/ 
યઆુિસી 

સીઆિસી 

પ્રાથર્મક શાળાઓ 

કુલ  કેજીવીબી 
આશ્રમ 

શાળા 
કેન્રીર્ 

ર્વદ્યાલર્ 

સિકાિી/ખાનર્ી 
ગ્રાન્ટેડ 

નોનગ્રાન્ટેડ કુલ 
પ્રાથર્મક 
શાળાઓ ધો. 

૧થીપ 

ધો. 
૬થી૮ 

ધો. 
૧થી૮ 

પ્રાથર્મક 

માધ્ર્ર્મક 

/ઉ.મા પ્રાથર્મક 

માધ્ર્ર્મક 

/ઉ.મા 

1 

અમદાવા
દ 

મ્ય.ુકોપો. 
4 87 114 166 191 471 0 1 2 114 346 802 276 1390 

2 દેત્રોજ 1 7 1 0 55 56 0 0 0 1 14 2 0 59 

3 માડંલ 1 5 7 0 37 44 0 0 0 1 14 5 4 50 

4 ર્વિમર્ામ 1 10 24 0 72 96 2 0 1 1 23 14 11 114 

 કુલ 7 109 146 166 355 667 2 1 3 117 397 823 291 1613 
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 ર્વદ્યાથીઓની સખં્ર્ા  

ધોિિ 

ન.પ્રા.ર્શ.સ.  માડંલ િાલકુો  દેત્રોજ િાલકુો  ર્વિમર્ામ િાલકુો 
કુલ  

ર્વદ્યાથીઓની સખં્ર્ા  ર્વદ્યાથીઓની સખં્ર્ા  ર્વદ્યાથીઓની સખં્ર્ા  ર્વદ્યાથીઓની સખં્ર્ા  

કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  

1 7500 7649 15149 433 404 837 559 510 1069 1086 1092 2178 9578 9655 19233 

2 7800 8031 15831 533 482 1015 658 608 1266 1268 1280 2548 10259 10401 20660 

3 6789 7327 14116 496 469 965 637 593 1230 1299 1296 2595 9221 9685 18906 

4 6985 7426 14411 458 488 946 570 561 1131 1234 1230 2464 9247 9705 18952 

5 7154 7517 14671 475 428 903 592 541 1133 1113 1124 2237 9334 9610 18944 

6 7267 7483 14750 483 470 953 570 493 1063 1082 1172 2254 9402 9618 19020 

7 6914 7326 14240 443 407 850 563 477 1040 938 918 1856 8858 9128 17986 

8 7249 7536 14785 458 469 927 607 528 1135 1043 974 2017 9357 9507 18864 

કુલ  57658 60295 117953 3779 3617 7396 4756 4311 9067 9063 9086 18149 75256 77309 152565 
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ક્રમ  જજલ્લો/મ્યરુ્નર્સપલ કોપોિેશન  બ્લોક  
બીઆિસી/ 
યઆુિસી  

સીઆિસી  ર્ામ/વોડય  No. of 

Panchayats 

1 અમદાવાદ મ્ય.ુકોપોિેશન   4 4 87 87 87 

2 દેત્રોજ  1 1 7 54 54 

3 માડંલ  1 1 5 37 36 

4 ર્વિમર્ામ   1 1 10 68 65 

  Total 7 7 109 246 242 
 

 

 

 ર્શક્ષકોની મારહિી  

ક્રમ  િાલકુો 

સિકાિી શાળા  આશ્રમશાળા  ગ્રાન્ટેડ શાળા  કુલ  

પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  
પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  
પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  
પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  

1 
અમદાવાદ 
મ્ય.ુકોપોિેશન   

1443 2610 4053 0 0 0 0 97 97 1443 2707 4150 

2 દેત્રોજ  235 137 372 0 0 0 0 1 1 235 138 373 

3 માડંલ  163 117 280 0 0 0 0 3 3 163 120 283 

4 ર્વિમર્ામ   283 167 450 0 0 0 7 7 14 290 174 464 

  Total 2124 3031 5155 0 0 0 7 108 115 2131 3139 5270 

Source : U-DISE 2016-17 
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GER, NER, Cohort Drop Out and Overall Repetition 
 

                

         

ક્રમ  િાલકુો 

Children of 6-11 age group 

 GER NER Cohort Dropout Retention Rate 

કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  
1 AMC 108.54 108.21 109.56 99.48 99.72 99.62 0.49 0.75 0.62 100 100 100 

2 દેત્રોજ 99.97 100 99.98 95.20 95.18 95.19 1 2 3 99.48 95.93 98 

3 માડંલ  99.23 99 99.12 97.24 97.19 97.22 0.7 0.7 0.02 100.7 99.3 100.02 

4 ર્વિમર્ામ  99.95 99.85 99.9 97.42 97.52 97.47 0.22 1.52 0.85 99.78 98.48 99.15 

              

            

              

ક્રમ  િાલકુો 

Children of 11-14 age group 

 GER NER Cohort Dropout Retention Rate 

કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  

1 AMC 107.84 
107.41 109.89 99.81 99.89 99.82 3.28 3.67 3.61 

98.42 98.39 98.18 

2 દેત્રોજ 99.80 99.47 99.65 82.94 81.49 82.28 4.48 14.00 8.84 96.77 85.17 91.60 

3 માડંલ  98.21 
98.79 98.49 78.5 78.51 78.5 3.29 9.83 6.51 96.71 90.3 93.49 

4 ર્વિમર્ામ  99.88 99.61 99.75 77.3 76.96 77.14 2.11 9.02 5.4 97.89 90.98 94.6 

              

              

ક્રમ  િાલકુો 

Children of 6-14 age group 

 GER NER Cohort Dropout Retention Rate 

કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  કુમાિ  કન્ર્ા  કુલ  
1 AMC 108.19 107.81 109.725 99.645 99.805 99.72 1.885 2.21 2.115 98.42 98.50 98.23 

2 દેત્રોજ 99.90 99.79 99.85 86.84 89.77 89.92 2.54 6.26 4.27 99.21 94.44 97.39 

3 માડંલ  98.8 
98.92 98.86 89.4 89.48 89.44 0.64 4.26 2.4 99.36 95.74 97.6 

4 

 ર્વિમર્ામ  99.92 99.76 99.84 89.25 89.47 89.36 0.61 4.12 2.29 99.39 95.88 97.71 

Source : U-DISE 2016-17            



 

5. જજલ્લાની શૈક્ષણિક સસં્થાઓ અંરે્ મારહિી   

(અમદાવાદ શહિે િથા િાલકુા-માડંલ, દેત્રોજ,ર્વિમર્ામ)  
 પ્રાથર્મક શાળા   :-  667 

 આશ્રમ શાળા  :-  1 

 માધ્ર્ર્મક શાળા/ઉચ્ચિિ મા.શાળા  :-  688 

 ટેકર્નકલ હાઇસ્કુલ  :-  12 

 આટયસ કોલેજ  :-  10 

 કોમસય કોલેજ  :-  28 

 આટયસ અને કોમસય કોલેજ  :-  16 

 સાર્ન્સ કોલેજ  :-  12 

 બી.એડ્.કોલેજ  :-  44 

 એમ.એડ્.કોલેજ  :-  05 

 પોણલટેકર્નક કોલેજ  :-  02 

 આઇ.ટી.આઇ.  :-  04 

 યરુ્નવર્સિટી  :-  08 

 ડી.એલ.એડ્. કોલેજ  :-  05 

 જી.બી.ટી.સી.  :-  01 

 સી.ટી.ઇ.  :-  01 

 જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન  :-  01 

 બી.આિ.સી.  :-  03 

 ય.ુઆિ.સી.  :-  04 

 સી.આિ.સી.  :-  87+22=109 

 શૈક્ષણિક કામર્ીિી કિિી એન.જી.ઓ.  :-  50 



 

6. કાર્યક્રમ સલાહકાિ સર્મર્િના સભ્ર્ોની ર્ાદી  
ક્રમ  સભ્ર્ પદ  સભ્ર્શ્રીનો હોદો/કચેિીનુ ંનામ  
1 અધ્ર્ક્ષ  જજલ્લા મેજીસ્ટે્રટ/જજલ્લા કલેકટિ 

જજલ્લા મેજીસ્ટે્રટ/જજલ્લા કલેકટિની કચેિી, અમદાવાદ  
2 ઉપાધ્ર્ક્ષ  જજલ્લા ર્વકાસ અર્ધકાિી, જજલ્લા સેવા સદન, અમદાવાદ  
3  કન્વીનિ  પ્રાચાર્ય, જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિે  
4 સભ્ર્શ્રી  જજલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકાિી, જજલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકાિીની કચેિી, અમદાવાદ  
5 સભ્ર્શ્રી  જજલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકાિી, જજલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકાિીની કચેિી, અમદાવાદ  
6 સભ્ર્શ્રી  શાસનાર્ધકાિી, શાસનાર્ધકાિીની કચેિી, નર્િ પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ  
7 સભ્ર્શ્રી  જજલ્લા પ્રોજેકટ કો-ઓરડિનેટિ, એસએસએ, સવયર્શક્ષા અણભર્ાન ર્મશન, અમદાવાદ જજલ્લો   
8 સભ્ર્શ્રી  જજલ્લા પ્રોજેકટ કો-ઓરડિનેટિ, એસએસએ, સવયર્શક્ષા અણભર્ાન ર્મશન, અમદાવાદ શહિે    
9 સભ્ર્શ્રી  ર્સર્નર્િ લેકચિિ, િાલીમ શાખા, જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિે  

10 સભ્ર્શ્રી  ર્સર્નર્િ લેકચિિ, પીએમ શાખા, જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિે  
11 સભ્ર્શ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ, જીસીઇઆિટી, ર્ાધંીનર્િ  
12 સભ્ર્શ્રી  ર્પ્રન્સીપાલ, આઇએએસઇ, અમદાવાદ  
13 સભ્ર્શ્રી  ર્પ્રન્સીપાલ, સીટીઇ, અમદાવાદ  
14 સભ્ર્શ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, અનસુણૂચિ જનજાર્િ કલ્ર્ાિ ખાત,ુ અમદાવાદ  
15 સભ્ર્શ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, સમાજ કલ્ર્ાિ ખાત,ુ અમદાવાદ  
16 સભ્ર્શ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, અલ્પસખં્ર્ક ખાત,ુ અમદાવાદ  
17 સભ્ર્શ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, મરહલા અને બાળકલ્ર્ાિ ખાત,ુ અમદાવાદ  
18 સભ્ર્શ્રી  હડેટીચિ, સાબિમિી શાળાન.ં૭, નર્િ પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ 
19 સભ્ર્શ્રી  હડેટીચિ, બાપનુર્િ  શાળા નબંિ- ૧૩, નર્િ પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ 
20 સભ્ર્શ્રી  ર્પ્રન્સીપાલ, સીએન અધ્ર્ાપન મરંદિ, આંબાવાડી, અમદાવાદ  
21 સભ્ર્શ્રી  બીઆિસી કો-ઓડીનેટિ, ર્વિમર્ામ  િાલકુો, અમદાવાદ  
22 સભ્ર્શ્રી  ય.ુઆિ.સી. કો-ઓડીનેટિ, ઉત્તિ ઝોન  અમદાવાદ શહિે  
23 સભ્ર્શ્રી  સીઆિસી કો-ઓડીનેટિ, અમદાવાદ (૧- કોપોિેશન અને ૧ માડંલ િાલકુો)  
24 સભ્ર્શ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ, એન.જી.ઓ., અંધજન મડંળ, અમદાવાદ  
25 સભ્ર્શ્રી  િાલીમાથી-િ, ડી.એલ.એડ્. જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિે  
 

 



 

7. સસં્થા પરિચર્  

 ર્શક્ષિના સાવયર્ત્રકિિની સાથે સાથે ર્શક્ષિની ગિુવત્તાનો વ્ર્ાપ વધાિવા માટે 1986 ની િાષ્ટ્ટ્રીર્ 

ર્શક્ષિનીર્િના અનસુધંાને જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનોની સ્થાપના કિવા અંરે્ 

ર્વચાિારે્લ. જે અન્વરે્ જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિેની સ્થાપના ચોથા િબક્કામા ં

ગજુિાિ સિકાિના ર્શક્ષિ ર્વભાર્ના ઠિાવ ક્રમાકંઃ જીસીઇઆિટી/ડાર્ટ/2002/9649-65 િા. 20 જુન 2002 

અન્વરે્ કિવામા ંઆવેલ છે.  

 આ સસં્થા અમદાવાદ શહિે ખાિે આવેલ મહાનર્િ પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદના 

પ્રાથર્મક ર્શક્ષિની ગિુવત્તા સધુાિવા માટે કાર્ય કિિી એક સસં્થા છે. જે જીસીઇઆિટી, ર્ાધંીનર્િના 

નેતતૃ્વ હઠેળ કાર્યિિ છે. હાલમા ંસસં્થામા ંસાિ (૭) શાખાઓ કાર્યિિ છે. જેમા ંપવૂયસેવાકાણલન શાખાની 

સાથે સાથે સેવાકાણલન િાલીમ શાખા, આર્ોજન અને વ્ર્વસ્થાપન શાખા, અભ્ર્ાસક્રમ સારહત્ર્ ર્નમાયિ 

અને મલૂ્ર્ાકંન શાખા, કાર્ાયનભુવ શાખા અને શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોણર્કી શાખાનો સમાવેશ થાર્ છે. ર્શક્ષિની 

સમસ્ર્ાઓના ઉકેલ અને ર્શક્ષિની ર્વસ્િિિી ણક્ષર્િજો સાથે સરં્ોજન સ્થાપવા આ સસં્થામા ં કાર્યક્રમ 

માળખાની િચના કિવામા ં આવી છે. આવી િીિે શહિેની શૈક્ષણિક જરુિીર્ાિો પોષિી આ સસં્થાએ 

અમદાવાદ શહિેમા ં એક આર્વુ ંસ્થાન મેળવ્યુ ંછે.  

 

 



 

હતેઓુ 

 

 મહાનર્િ પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ-અમદાવાદ શહિેના પ્રાથર્મક શાળાના ર્શક્ષકોને િાલીમ 

આપીને ર્શક્ષિના નિૂન પ્રવાહોથી વાકેફ કિવા.  

 ર્શક્ષકોને શૈક્ષણિક માર્યદશયન પરંુુ પાડવુ.ં  

 ર્શક્ષિકે્ષતે્ર કાર્યિિ સસં્થાઓ સાથે સમેુળ સાધી અમદાવાદ શહિેમા ંર્શક્ષિની ગિુવત્તાનુ ં

ધોિિ ઉંચુ ંલાવવા માટે પ્રર્ાસ કિવા.  

 સદંભય સારહત્ર્નુ ંર્નમાયિ કિવુ.ં  

 શહિેના અધ્ર્ાપન મરંદિોના પ્રાધ્ર્ાપકોને ર્શક્ષિના નિૂન પ્રવાહો અંરે્ િાલીમ આપી સજ્જ 

કિવા. જેથી પવૂય સેવાકાણલન િાલીમ અભ્ર્ાસક્રમમા ંગિુવત્તા લાવી શકાર્.  

 અમદાવાદ શહિે ખાિે ર્વજ્ઞાન મેળાઓ િેમજ શૈક્ષણિક જાગરૃ્િ અંરે્ પ્રવરૃ્િઓનુ ંઆર્ોજન હાથ 

ધિી શૈક્ષણિક સભાનિાનો ર્વકાસ કિવો.  

 શૈક્ષિીક સશંોધનો હાથ ધિી શૈક્ષણિક જરુરિર્ાિો િાિવી િે પ્રકાિની િાલીમોનુ ંઆર્ોજન 

કિવુ.ં  

 અમદાવાદ શહિેમા ંઆવેલ ણબનસિકાિી અને અવૈર્ધક ર્શક્ષિ સસં્થાઓ સાથે સકંલન સાધી 

અવાિનવાિ િેમને શૈક્ષણિક માર્યદશયન પરંુૂ પાડવુ.ં  



 

કાર્ો 

ઉપિ જિાવેલ ધ્રે્ર્ો જોિા ંજિાર્ છે કે િેનો વ્ર્ાપ ર્વશાળ છે, જેથી િેના કાર્ો પિ ર્વસ્તિૃ થવાના....  
નીચે જિાવેલ લક્ષર્ારંકિ જૂથોના િાલીમ અને સસં્કિિનુ ંકાર્ય :  

 પ્રાિંણભક શાળાના ર્શક્ષકો (પવૂયસેવા અને સેવા અંિર્યિ) એમ બને્ન પ્રકાિના ર્શક્ષકોને િાલીમ 

આપવી િથા સસં્કિિ કાર્ય કિવુ.ં  

 મખુ્ર્ ર્શક્ષક, સકુંલોના વડાઓ અને ર્શક્ષિ ર્વભાર્ના ઘટક કક્ષા સધુીના અર્ધકાિીઓને 

િાલીમ આપવી.  

 અશાલેર્ અને પ્રૌઢ ર્શક્ષિના પ્રર્શક્ષકોને િાલીમ આપવી.  

 જજલ્લા ર્શક્ષિ બોડય અને ગ્રામ ર્શક્ષિ સર્મર્િઓના સભ્ર્ો શૈક્ષણિક પ્રવરૃ્ત્તઓ િિીકે કામ 

કિવા ઇચ્છિા સમદુાર્ના નેિાઓ, યવુાનો િથા સ્વર્ ંસેવકોને િાલીમ આપવી.  

 ભવન ર્સવાર્ના અન્ર્ કેન્રો ખાિે જિાવેલ ઉકિ વ્ર્ક્તિઓને િાલીમ આપી શકે િેવી 

વ્ર્ક્તિઓ, િજજ્ઞોને િાલીમ અને સસં્કિિ કાર્યમા ંઆવિી લેવાના છે.  

જજલ્લામા ંપ્રાિંણભક અને પ્રૌઢ ર્શક્ષિમા ં–  

 અન્ર્ સસં્થાઓ સાથે આદાન પ્રદાન કિી િથા સેવાઓની ર્વસ્તિૃ પ્રવરૃ્ત્તઓની જોર્વાઇ હાથ 

ધિવી.  

 ર્શક્ષકો અને પ્રર્શક્ષકો માટે સાધનો અને શીખવવા કેન્રોની સેવાઓની જોર્વાઇ કિવી.  

 સ્થાર્નક િીિે મળી શકે િે સામગ્રી, શૈક્ષણિક સાધનો, મલૂ્ર્ાકંન સાધનો વરે્િેનો ર્વકાસ  

 પ્રાિંણભક શાળાઓ અને અશાલેર્ – પ્રૌઢ ર્શક્ષિના કાર્યક્રમો માટે મલૂ્ર્ાકંન કેન્રો િિીકે 

સેવાઓ આપવી િથા શૈક્ષણિક અને સાધર્નક સેવાઓ પિુી પાડવી.  

અન્ર્ કાર્ો –  
 કે્ષર્ત્રર્ શૈક્ષણિક સવેક્ષિ કિી જરુરિર્ાિોનો પરિચર્ મેળવવો.  

 માઇક્રો ર્ોજના ર્નમાયિ સવેક્ષિના આધાિે ર્નિીક્ષિમા ંનવીનિાઓ શોધવી િથા કે્ષત્રોમા ં

ર્વસ્િાિવી.  

 િાલીમ ભવન પર્ત્રકા, બલેુરટન, સામર્ર્કો છપાવવા,ં િેના લેખો દ્વાિા ર્શક્ષિ કે્ષત્રોને મારહિી 

આપવી.  

 આખા કાર્યનુ ંસકંલન કિવુ.ં  

 િાજર્ શૈક્ષણિક સશંોધન અને િાલીમ પરિષદને સામગ્રી ર્વકાસ પિીક્ષિ અને મોનીટિીંર્મા ં

મદદ કિવી.  



 

 જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન અને જુદી જુદી શાખાઓ 

 જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનોનુ ંકાર્ય વધ ુફળદાર્ી િથા ઉિિદાર્ર્ત્વપિૂય બને િે હતેથુી 

ર્વર્વધ શાખાઓ િચવામા ંઆવી છે. આ શાખાઓ વ્ર્ાવહારિક અનકુળૂિા માટે છે. સમગ્ર િીિે જોિા ંબધા 

કમયચાિીઓના સરહર્ાિા પ્રર્ાસથી ભવનના ધ્રે્ર્ો પિૂય કિવા ભાર્ીદાિ બને.   

1. પવૂયસેવા ર્શક્ષક પ્રર્શક્ષિ શાખા (PSTE)  

2. સેવા અંિર્યિ કાર્યક્રમો, કે્ષર્ત્રર્ આંિિરક્રર્ા અને નાર્વન્ર્ સકંલન શાખા (IFIC)  

3. પાઠર્ક્રમ સામગ્રી ર્વકાસ અને મલૂ્ર્ાકંન શાખા (CMDE)  

4. જજલ્લા સસંાધન એકમ શાખા (DRU)  

5. શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોણર્કી શાખા (ET)  

6. આર્ોજન અને વ્ર્વસ્થાપન શાખા (P&M)  

7. કાર્ાયનભુવ શાખા (WE) 

1. પવૂયસેવા ર્શક્ષક પ્રર્શક્ષિ શાખા (Pre Service Teacher Education – PSTE)  

 િાલીમાથીઓને પવૂયસેવા ર્શક્ષકની િાલીમ આપવી.  

 પ્રાથર્મક શાળાના અભ્ર્ાસક્રમ આર્ોજન પદ્ધર્િઓ, પ્રવરૃ્ત્તઓ, શૈક્ષણિક સાધન સારહત્ર્ 

ર્વશે મારહિી િથા નોંધ િૈર્ાિ કિવી. રક્રર્ાત્મક સશંોધન ર્વશે પવૂય સેવા શાળાના 

ર્શક્ષકોને ર્શક્ષિ આપવુ.ં આવા સશંોધનો નાના પારે્ હાથ ધિવા.  

 અન્ર્ શાખાઓના કાર્ોની ર્વર્િો જોઇ કઇ શાખા સાથે મળી કયુ ંકાર્ય હાથ ધિવુ ંછે િેની 

નોંધ કિવી.  

 શાખાનુ ં વાર્ષિક આર્ોજન નવી કેન્રીિ પિુસ્કૃિ ર્ોજના અન્વરે્ ફંકશનવાઇઝ િૈર્ાિ 

કિવુ.ં જેમા ંદશાયવેલ કાર્યક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનુ ંઅમલીકિિ કિવુ.ં  

 વષાયન્િે કાર્યક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનો વાર્ષિક કામર્ીિી અહવેાલ િૈર્ાિ કિવો.  



 

 પોિાના ર્વષર્મા ંપ્રર્વિ બનવુ ંિથા એકમ આર્ોજન કિી, કર્ો એકમ કઇ પદ્ધર્િઓથી 

શીખવી શકાર્, કર્ા સાધનો/સારહત્ર્નો ઉપર્ોર્ કિી શકાર્ િથા મલૂ્ર્ાકંન કસોટીઓ 

બનાવી િેનુ ંઆર્ોજન કિવુ.ં  

2. સેવા અંિર્યિ કાર્યક્રમો, કે્ષર્ત્રર્ આંિિરક્રર્ા અને નાર્વન્ર્ સકંલન શાખા (In-service Field 

Interaction Innovation and Co-ordination – IFIC )  

 પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સાથે સકંળારે્લા િમામ ર્શક્ષકોને િાલીમ આપવી.  

 જજલ્લામા ંઆવેલી ધો. ૧ થી પ અને ધો. ૬ થી ૮ની શાળાઓમા ં ર્શક્ષિકાર્ય કિિા ં

ધોિિવાિ ર્શક્ષકોની ર્ાદી િૈર્ાિ કિવી.  

 મખુ્ર્ ર્શક્ષકોને િાલીમ આપવી.   

 જજલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકાિી, જજલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકાિી, શાસનાર્ધકાિી, કેળવિી ર્નિીક્ષક, 

સપુિવાઇઝિ, બીટ ર્નિીક્ષક, િાલકુા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકાિી સાથે સકંલન કિવુ.ં  

 સાધનરુપ વ્ર્ક્તિઓ (િજજ્ઞો)ની ર્ાદી િૈર્ાિ કિવી.  

 ર્શક્ષકોને શૈક્ષણિક સાધન-સારહત્ર્, મલૂ્ર્ાકંન કસોટીઓ, માધ્ર્મો, રશ્ર્ો-શ્રાવ્ર્ સાધનોથી 

વાકેફ કિવા િથા આપ લેની વ્ર્વસ્થા અન્ર્ ર્વભાર્ો સાથે મળીને કિવી.  

3. પાઠર્ક્રમ સામગ્રી ર્વકાસ અને મલૂ્ર્ાકંન શાખા (Curriculum material Development and 

Evaluation - CMDE)  

 પાઠર્પસુ્િક સમીક્ષા-મલૂ્ર્ાકંન  

 પિૂક સારહત્ર્ ર્નમાયિ કિવુ.ં  

 પ્રાથર્મક શાળાકક્ષાનો અભ્ર્ાસક્રમ િથા પાઠર્પસુ્િકોનો અભ્ર્ાસ કિવો.  

 મલૂ્ર્ાકંન કસોટીઓ િથા સિિ સવયગ્રાહી મલૂ્ર્ાકંન પત્રકો િૈર્ાિ કિવા િથા િાલીમ 

આપવી.  

 પ્રાથર્મક શાળાકક્ષાએ ધો. ૩ થી ૮ ના સત્રાિં કસોટીના પ્રશ્નપત્રો િૈર્ાિ કિવા. 

 ર્વર્વધ સશંોધનકાર્ો હાથ ધિવા.  

 સશંોધનના િાિિોનુ ંશેિીંર્ કિવુ.ં  



 

 નવા પાઠર્પસુ્િકોના ર્નમાયિમા ંમદદરુપ થવુ.ં  

4. જજલ્લા સસંાધન એકમ શાખા (District Resource Unit - DRU)  

 ર્નિંિિ ર્શક્ષિ અને ર્વકલારં્ બાળકોને ર્શક્ષિ  

 અશાલેર્ અને પ્રૌઢ ર્શક્ષિના ં કેન્રો કર્ા ંઆવેલા છે િે જાિી કેન્રોની મલુાકાિ લઇ 

કાર્યનો પરિચર્ મેળવવો.  

 અશાલેર્ િથા પ્રૌઢ ર્શક્ષિ માટે પાઠર્ સામગ્રી શૈક્ષણિક સારહત્ર્ િથા સાધન સામગ્રી 

િૈર્ાિ કિવી.  

 આંર્િવાડી કાર્યકિો િથા સપુિવાઇઝિ ને િાલીમ આપવી.  

 હલે્થ અને વસર્િ ર્શક્ષિ અંિર્યિ માધ્ર્ર્મક શાળાના ર્શક્ષકોની િાલીમ કાર્યક્રમો કિવા.  

 માધ્ર્ર્મક શાળાના ર્વદ્યાથીઓ માટે જજલ્લા કક્ષાએ િોલ પ્લે અને ફોકડાન્સ કાર્યક્રમો 

કિવા.  

5. શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોણર્કી શાખા (ET)  

 શૈક્ષણિક ઓરડર્ો, ર્વડીર્ો કેસેટો િૈર્ાિ કિવી.  

 ભવનમા ંકર્ા સાધનો છે, કર્ા વસાવવાના છે િેની ર્ાદી િૈર્ાિ કિવી.  

 કાર્ાયનભુવ શાખા સાથે મળી પ્રદશયન ખડં િથા પ્રદશયન પેટીઓ િૈર્ાિ કિવી.  

 અન્ર્ શાખાઓ સાથે મળી કર્ા એકમોને શીખવવા માટે કર્ા સાધનની જરુિ પડશે િેની 

ર્ાદી બનાવવી િથા કાર્યર્શબીિો દ્વાિા આવા સાધનો િેર્ાિ કિવા િથા િે માટે 

માર્યદશયન આપવુ.ં  

 ર્શક્ષકો માટે ટેકનોલોજીનો ર્શક્ષિમા ંઉપર્ોર્ અંિર્યિ િાલીમ કિવી.  

6. આર્ોજન અને વ્ર્વસ્થાપન શાખા (P&M)  

 ભવનના િમામ શાખાઓ દ્વાિા વષય દિમ્ર્ાન કિવાના થિા િાલીમ કાર્યક્રમો અને 

પ્રવરૃ્ત્તઓનુ ંસકંલન કિી ભવનની વાર્ષિક કાર્યપરિર્ોજના િૈર્ાિ કિવી.  



 

 િમામ શાખા દ્વાિા વષય દિમ્ર્ાન કિેલા ર્વર્વધ િાલીમ કાર્યક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનો 

અહવેાલ સકંણલિ કિી િૈર્ાિ કિવો.  

 અન્ર્ શાખાઓ સાથે મળી ભનના બધા કાર્ો શૈક્ષણિક, વહીવટી કાર્ો વરે્િેનુ ંસકંલન 

કિવુ.ં  

 જજલ્લાની જરુિી આંકડાકીર્ મારહિી એકર્ત્રિ કિી િેનો િેકડય અત્ર્ાધરુ્નક ર્નભાવવો.  

7. કાર્ાયનભુવ શાખા (WE) 

 સ્વર્નર્મિિ શૈક્ષણિક સાધનોનુ ંર્નમાયિ કિવુ.ં  

 કાર્ાયનભુવ પ્રવરૃ્ત્તઓની ર્ાદી િૈર્ાિ કિવી.  

 શાખાનુ ંવાર્ષિક આર્ોજન અન્ર્ શાખાઓ સાથે મળી િૈર્ાિ કિવુ.ં  

 કાર્ાયનભુવનુ ંમોડયલુ િૈર્ાિ કિવુ.ં  

 પ્રાથર્મક શાળાના અભ્ર્ાસક્રમ પિથી કર્ા ધોિિમા ંકઇ પ્રવરૃ્ત્તઓ કિવા જેવી છે િેની 
ર્ાદી બનાવવી.  

 શાળાકક્ષાએ કિવામા ંઆવિા બાળમેળા અને ઇકોકલબની પ્રવરૃ્ત્ત માટે ર્શક્ષકોને િાલીમ 
આપવી.  

 

ર્ણિિ – ર્વજ્ઞાન સધુાિિા એકમ  

o આ એકમનુ ંમખુ્ર્ કાર્ય પ્રાથર્મક ર્શક્ષકોને ર્ણિિ ર્વજ્ઞાન ર્વષર્મા ંસસુજજ બનાવવા 

અને ર્ણિિ-ર્વજ્ઞાન ર્વષર્ોની ગિુવત્તા વધાિવી.  

o ર્વજ્ઞાન ર્વષર્ને લર્િી સ્પધાયઓ માધ્ર્ર્મક કક્ષાએ ર્ોજવી. જેવી કે નેશનલ સાર્ન્સ 

સેર્મનાિ, ઇન્ટેલ સાર્ન્સ ટેલેન્ટ રડસ્કવિી ફેિ ર્ોજવી.  

o પ્રાથર્મક અને માધ્ર્ર્મક કક્ષાએ, િાલકુા કક્ષાએ અને બીઆિસી, સીઆિસી કક્ષાએ િથા 

એસવીએસ કક્ષાએ ર્વજ્ઞાન ર્ણિિ પ્રદશયનોના આર્ોજન કિવા.  

o પ્રાથર્મક શાળાકક્ષાએ ર્ણિિ ર્વજ્ઞાન મડંળોની િચના કિવી િથા િેમા ંર્વર્વધ શૈક્ષણિક  

પ્રવરૃ્ત્તઓ કિાવવી.  

 



 

8. જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનનુ ંસ્ટાફ ણલસ્ટ 

ક્રમ  નામ  હોદો  લાર્કાિ  જન્મિાિીખ  દાખલ 
િાિીખ  

શાખા  

1.  શ્રી એસ.બી.બાવા  પ્રાચાર્ય  M.A., M.Ed. 05/01/1968 19/09/1997 પ્રાચાર્ય  
2.  ડૉ. િોમાબેન આિ. િાજ  ર્સર્ન.લેકચિિ  M.A., M.Ed. 

Ph.D. 
09/09/1967 21/10/1997 PSTE 

3.  ડૉ.રદનેશ વાર્. ર્િવાિી  ર્સર્ન.લેકચિિ  M.Sc.,M.Ed., 
Ph.D. 

05/05/1971 28/02/1997 ET and 
Charge  of 
P&M 

4.  શ્રી િજનીકાિં એ. િાવલ  ર્સર્ન.લેકચિિ  M.A.,M.Ed., 
M.Phil. 

13/11/1963 23/09/1997 CMDE 

5.  શ્રી નટુભાઇ જી.સોલકંી  ર્સર્ન.લેકચિિ  M.A.,M.Ed. 02/06/1965 05/03/1997 WE 

6.  શ્રી જીભાઇ કે. દેસાઇ  ર્સર્ન.લેકચિિ  M.A.,M.Ed. 01/06/1969 28/08/1998 IFIC 

7.  ડૉ. શ્રીમિી કોમલબેન એસ. 
વ્ર્ાસ  

લેકચિિ  M.Sc.,M.Ed., 
Ph.D. 

19/07/1971 06/03/1997 PSTE 

8.  ડૉ. બાબભુાઇ પી. પિમાિ  લેકચિિ  M.A.,M.Ed., 
M.Phil., Ph.D. 

01/06/1967 06/03/1997 PSTE 

9.  શ્રીમિી લીનાબેન જી. ઉપાધ્ર્ાર્  લેકચિિ  M.A.,M.Ed. 29/11/1963 20/09/1997 PSTE 

10.  શ્રી જરે્શભાઇ એલ. પટેલ  લેકચિિ  M.A.,D.P.Ed. 12/01/1967 26/03/1998 PSTE 

11.  શ્રી ધમેન્રભાઇ જે. ચાવડા  લેકચિિ  ATD fine arts 07/12/1972 28/08/1998 PSTE 

12.  શ્રીમિી સીમાબેન વી. કશ્ર્પ  લેકચિિ  M.A.,M.Ed. 08/01/1974 04/09/1998 PSTE 

13.  ડૉ. ઇકબાલહુસેન ડી.વોિા  લેકચિિ  M.Com.,M.Ed., 
M.Phil.Ph.d. 

27/05/1972 28/04/1999 CMDE 
and 
Charge  of 
P&M 

14.  શ્રી નિેશભાઇ સી. પટેલ  લેકચિિ  M.Sc.,M.Ed., 
M.Phil. 

09/11/1982 22/11/2010 IFIC 

15.  શ્રી કે. ડી. પટેલ  ટેક્તનશીર્ન  M.Sc.,DCS,PGDSS 05/12/1971 15/01/1997 ET 

16.  શ્રી જે.કે.વરૂ  ઓરડટિ ગ્રપુ-૧  બી.કોમ. 02/02/1965 27/05/1985 વહીવટી- 
સમગ્ર   

17.  શ્રી આઇ.એન.ઝાલા  મખુ્ર્ કાિકુન બી.કોમ. 01/06/1966 16/10/1989 Account 

18.  શ્રી બી. કે. લેઉઆ  ર્સનીર્િ કાિકુન  SSC 08/06/1966 26/05/2004 Account 

19.  શ્રીમિી એસ.ડી.પાઠક ર્સનીર્િ તલાકય એચ.એસ.સી 11/06/1973 19/11/1992 Esta. 

20.  શ્રીમિી ર્પન્કાબેન એચ. પટેલ ર્સર્નર્િ કાિકુન  M.Com 12/09/1988 27/02/2019 Account 

21.  શ્રીમિી કે. એ. હીિપિા  જુનીર્િ કાિકુન  B.Com., DCP, 
DTP 

09/08/1982 22/09/2015 
Account 

22.  શ્રી જે. આઇ. જોષી  જુનીર્િ કાિકુન  HSC 03/02/1973 11/03/2019 Esta. 

 

 

 

 



 

9. અન્ર્ સસં્થાઓ સાથે સકંલન 

 એન.સી.ઇ.આિ.ટી.  

 એન.સી.ટી.ઇ.  

 જી.સી.ઇ.આિ.ટી.  

 સી.એ. એસ.સી.  

 આઇ.એ.એસ.ઇ.  

 સી.ટી.ઇ.  

 સી.ઇ.ઇ.  

 સી.સી.આિ.ટી.  

 સી.એસ.સી. (ડૉ. ર્વક્રમ સાિાભાઇ કોમ્યરુ્નટી સાર્ન્સ સેન્ટિ)  

 સ્પીપા (સિદાિ પટેલ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ પબ્લીક એડમીનીસ્ટે્રશન)  

 પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ ર્નર્ામકની કચેિી, ર્ાધંીનર્િ  

 ગજુિાિ િાજર્ પિીક્ષા બોડય, ર્ાધંીનર્િ  

 માધ્ર્ર્મક અને ઉચ્ચિિ માધ્ર્ર્મક પિીક્ષા બોડય, ર્ાધંીનર્િ  

 જજલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકાિીની કચેિી, અમદાવાદ શહિે ર્વસ્િાિ  

 જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ ગ્રામ્ર્  

 જજલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકાિી કચેિી અમદાવાદ  

 નર્િ પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ શહિે  

 ગજુિાિ યરુ્નવર્સિટી, અમદાવાદ  

 ગજૂિાિ ર્વદ્યાપીઠ, અમદાવાદ  

 ર્નિંિિ ર્શક્ષિાર્ધકાિીની કચેિી, અમદાવાદ  

 કલેકટિ કચેિી, અમદાવાદ  

 અમદાવાદ શહિેના િમામ અધ્ર્ાપન મરંદિો(કોલેજો)  

 અમદાવાદ શહિેની િમામ બી.એડ્.કોલેજો  

 નિૂન િાલીમ ર્વભાર્- નર્િ પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ શહિે  

 નેશનલ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ રડઝાઇન, પાલડી  

 અપરં્ માનવ મડંળ સચંાણલિ િાલીમ કેન્ર, અમદાવાદ  

 અંધજન મડંળ વસ્ત્રાપિુ, અમદાવાદ  

 

  



 

10. ડાર્ટનો લેબ એરિર્ા 
 

જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનો માટે માર્યદશયક સચૂનાઓની પકુ્સ્િકા અનસુાિ દિેક િાલીમ 

ભવને પોિાનો એક પ્રર્ોર્ શાળા ર્વસ્િાિ (લેબ એરિર્ા) પસદં કિવાનો િહ ેછે. જે અન્વરે્ જજલ્લા 

ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન અમદાવાદ શહિેનો લેબ એિીર્ા વષય-િ૦૧૫-૧૬ માટે બે ઝોનની 

પસદંર્ી કિેલ છે. જે નીચે મજુબ છે.  

 ઝોન – ૧ ઉત્તિ ઝોનના અસાિવાનો ઝપંડપટ્ટી ર્વસ્િાિની શાળાઓ  

 ઝોન – િ દણક્ષિ ઝોનના વટવાનો સ્લમ ર્વસ્િાિની શાળાઓ  

પ્રર્ોર્શાળા ર્વસ્િાિ પસદં કિવા પાછળનો હતે ુઅમદાવાદ શહિેમા ંઆવેલ પછાિ 

ર્વસ્િાિમા ં મરહલાઓના નામાકંન, ડ્રોપઆઉટ, લઘમુર્િઓ, ર્વકલારં્ વ્ર્ક્તિઓ અને 

ર્દંી વસાહિોમા ં વસિા લોકોની શૈક્ષણિક પરિક્સ્થિીઓ અંરે્ જાિકાિી પ્રાપ્િ કિી 

િેમના માટે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોના આર્ોજન કિી િેમને ર્શક્ષિ પ્રત્રે્ અણભમખુ કિવાનુ ં

છે. િે ઉપિાિં આવા ર્વસ્િાિમા ંઆવેલી શાળાઓની શૈક્ષણિક પરિક્સ્થર્િ અને િેને અસિ 

કિિા ંપરિબળો અંરે્ મારહિી પ્રાપ્િ કિી ત્ર્ાનંા ર્શક્ષિનુ ંસ્િિ જાિવા માટે સશંોધન 

હાથ ધિવામા ં આવશે. લેબ ર્વસ્િાિની શાળાની ગિુવત્તામા ં સધુાિિા માટે 

આચાર્ો/ર્શક્ષકોને િાલીમ આપવાનુ ંઆર્ોજન આ કાર્યપરિર્ોજનામા ંકિેલ છે.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District institute of Education & Training, 

Ahmadabad-Urban 

Address:  Gota-Ognaj Road, Gota , Ahmedabad  

 

E-mail  : diet-urban-ahd@gujarat.gov.in, 

              dietahmedabadcity@gmail.com 

 

વાર્ષિક કાર્યપરિર્ોજના 

2021-22 
 

આલેખન 
 ડૉ.ડી.વાર્.ર્િવાિી  
ડૉ.આઇ.ડી.વોિા   

પીએન્ડએમ શાખા 
ડાર્ટ અમદાવાદ શહિે 

 

માર્યદશયક 
એસ.બી.બાવા 

પ્રાચાર્ય 
ડાર્ટ, અમદાવાદ શહિે 
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IX) Financial Proposals for 2021-22        

            

 DIETs Budget and Finance Proposals for 2021-22       

S.N
o 

DIETs  
Name 

Amount Proposed 2021-22 

Non Recurring Recurring 

 Civil 
Works 

for 
existin
g DIETs 

Equipment’
s 

Technolog
y Support 
to DIETs 

Salary of 
faculty 

and staff 
sanctione

d and 
filled up 
after up-

gradation 

Programme
s and 

Activities 

Faculty  
Developmen

t 

Specific 
projects 

for 
Researc

h 
activitie

s 

Technology 
Support to 

DIETs 

Annual  
Grant 

Total 
Amount 
Propose
d 2021-

22 

1 
Ahmedabad

-Urban 

0 1.64 4.40 165.12 30.00 2.00 5.00 2.40 20.00 230.56 

 

Provide details of Proposed Civil work  2021-22 
& Equipment’s DIET-wise with details 

S.No DIETs Name Details of the Proposal Physical Number Unit Cost In Rs. 
Total Proposal 

Rs in Lakh 

1 Ahmedabad-

Urban 

0 0 0 0 

    Total     0 

 



 

Equipment’s 2021-22 

S.No DIETs Name Details of the Proposal 
Physical 
Number 

Unit Cost In Rs. 
Total Proposal Rs in 

Lakh 

1 Ahmedabad-

Urban 

Water cooler With R.O. 2.00 82000 1.64 

    

Total     1.64 

 

Detail for Technology Support of DIETs proposal for 2021-22  

S.No DIETs Name 

Non-recurring support  

Tablets/ Laptops/Notebooks/PCs with 

Integrated Teaching Learning Devices etc. 
Operating System & Application Software Furniture 

1 Ahmedabad-

Urban 

Computers  

Model : Dell Vostro 3268 

7 - 2.87 (Total-7 PER unit cost 0.41) 

Windows 7/8/10 Operating System software with antivirus 

Program, Ms Office 7/10/16 Software License Version 

2 - 0.20(Total-2 PER unit cost 0.10) 

 ICT related furniture 

0.20(Total-2 PER unit 

cost 0.10) 

2 Ahmedabad-

Urban 

A4 Size Scanner-2  Model : Canon DR-F120 

3 - 0.75(Total-3 PER unit cost 0.25) 

    

3 Ahmedabad-

Urban 

Multifunction Laser Printer 

Model : Samsung SL-M2071/XIP 

2- 0.38(Total-2 PER unit cost 0.19) 

    

  Total 4 0.20 0.20 



 

Details of DIET’s proposal for salary 2021-22 
       

Name of the 
DIET with 

District 
Year of Sanctioned 

Principal 
Vice-principal / Sr. 

Lecturer Lecturer Para Academic Staff 

Overall Proposed 
amount for Salary in 

2021-22 

Pay-scale [ 67700-
208700] 

Pay-scale [44900-
142400] 

Pay-scale [ 
44900-142400          

] 
Pay-scale [ 44900-

142400         ] 

Grade Pay ( 6600) Grade Pay ( 4600) 
Grade Pay (4400 

) 
Grade Pay (4200) 

Sanctioned 

F
il

le
d

 u
p

 a
s 

o
n

 
3

1
.0

3
.2

0
2

1
 Sanctioned 

F
il

le
d

 u
p

 a
s 

o
n

 
3

1
.0

3
.2

0
2

1
 Sanctioned 

F
il

le
d

 u
p

 a
s 

o
n

 
3

1
.0

3
.2

0
2

1
 Sanctioned 

F
il

le
d

 u
p

 a
s 

o
n

 
3

1
.0

3
2

0
2

1
 

B
e
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-
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d
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o
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A
ft

e
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p
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B
e

fo
re

 u
p

-
g

ra
d

a
ti
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A
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p
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p

-
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A
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e
r 

U
p

-
g

ra
d
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o
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B
e

fo
re

 u
p

-
g

ra
d

a
ti

o
n

 

A
ft

e
r 

U
p

-
g

ra
d

a
ti

o
n

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ahmedabad-

Urban 

2005 0 1 1 0 7 5 0 14 8 0 16 8 165.12 

                

  Total 
0 1 1 0 7 5 0 14 8 0 16 8 165.12 

 

 

  



 

જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિે  

  

ટે્રર્નિંર્ પ્રોગ્રામ ફોિ ટીચસય, બીઆિસી, સીઆિસીકો.ઓ., એસએમસી.... વરે્િે  

  

2021-22 
  

  
  

ક્રમ  િાલીમનુ ંનામ  
વર્ોની  
સખં્ર્ા  

િાલીમના 
રદવસો  

િાલીમાથીની 
સખં્ર્ા  

માસ લક્ષર્જૂથ ખચય  શાખા 

1 સ્પોકન અંગે્રજી વકયશોપ (Physical) 1 2 40 સપ્ટેમ્બિ  Teachers  40000 PSTE 

2 
GAS  સબંર્ધિ ધો.  ૬ અને ૭ની  કરઠન 
ણબિંદુઓની  માસ્ટિ ટે્રનસય  િાલીમ 
(Physical) 

1 2 40 સપ્ટેમ્બિ  Teachers  40000 CMDE 

3 
GAS  સબંર્ધિ ધો. ૬ અને ૭ની  કરઠન 
ણબિંદુઓની  ર્શક્ષક   િાલીમ (Physical) 

4 2 160 ઓકટોબિ Teacher 160000 CMDE 

4 ધોિિ ૧ અને ૨ પ્રવરૃ્ત્તલક્ષી  (Physical) 1 2 50 ડીસેમ્બિ  Teacher 50000 CMDE 



 

5 
ધોિિ ૧ અને ૨ પ્રજ્ઞા ર્શક્ષક િાલીમ 
(Digital) 

5 2 200 સપ્ટેમ્બિ  Teacher 200000 CMDE 

6 
િાષ્ટ્ટ્રીર્ ર્શક્ષિ ર્નિી-૨૦૨૦ સદંભે ર્શક્ષક 
િાલીમ (Digital) 

2 2 80 જાન્યઆુિી  Teacher 80000 CMDE 

7 
બીઆિસી અને સીઆિસી સસરકિકિિ 
િાલીમ (Digital) 

1 2 45 જૂન જૂલાઇ  CRC & 

BRC 
45000 IFIC 

8 હડે ટીચિ િાલીમ (Physical) 11 1 420 
જૂલાઇ 
ઓર્સ્ટ  

Head 

Teacher 
210000 IFIC 

9 
સ્કલૂ લીડિશીપ િાલીમ( હાઇસ્કુલ  અને 
હાર્િ સેકન્ડિી સ્કુલ)  (Physical) 

4 2 200 સપ્ટેમ્બિ  
Principal of 

Secondary 

School 
200000 IFIC 

10 
ધોિિ-૫ પર્ાયવિિ માસ્ટિ ટે્રનસય િાલીમ  
(Physical) 

1 2 40  જૂલાઇ  Teachers 40000 IFIC 

11 
ધોિિ-૫ પર્ાયવિિ ર્શક્ષક િાલીમ   
(Physical) 

5 2 200 
ઓર્સ્ટ- 
સપ્ટેમ્બિ  

Teachers 200000 IFIC 

12 
ધોિિ-૭ સામાજજક ર્વજ્ઞાન માસ્ટિ ટે્રનસય 
િાલીમ  (Physical) 

1 2 40  જૂલાઇ  Teachers 40000 IFIC 

13 
ધોિિ-૭  સામાજજક ર્વજ્ઞાન  ર્શક્ષક િાલીમ   
(Physical) 

5 2 200 
ઓર્સ્ટ- 
સપ્ટેમ્બિ  

Teachers 200000 IFIC 



 

14 
એજયકેુશન ઇનોવેશન સબંર્ધિ વકયશોપ 
(Physical) 

1 2 50 
નવેમ્બિ 
ડીસેમ્બિ  

Teachers 50000 IFIC 

15 ઇ- મેરે્ઝીન ર્મરટિંર્ (Digital) 1 1 10 
જૂલાઇ 

જાન્યઆુિી  
Teachers 5000 IFIC 

16 SCE  મલૂ્ર્ાકંન િાલીમ (Digital) 2 2 80 ઓર્સ્ટ  Teachers 80000 CMDE 

17 
ધોિિ ૩ થી ૮ના અભ્ર્ાસક્રમની માસવાિ 
ફાળવિી (Physical) 

2 3 60 રડસેમ્બિ  Teachers 90000 CMDE 

18 
DIKSHA: One Nation- One Platform 

િાલીમ  (Digital) 1 2 40 
જૂલાઇ/ 
ઓર્સ્ટ  

CRG 40000 ET 

19 
ધોિિ ૬ થી ૮ ઇ-કન્ટેન્ટ ર્નમાયિ િાલીમ 
(Physical)   

1 2 50 સપ્ટેમ્બિ  CRG 50000 ET 

20 
ICT સબંર્ધિ િાલીમ ( કોમ્પ્યટુિ બેજજક 
અવિનેશ) (Physical)  

1 2 40 ઓકટોબિ  CRG 40000 ET 

21 
ICT સબંર્ધિ િાલીમ ( પ્રાથર્મક ર્શક્ષિમા ં
ICTનો ઉપર્ોર્) (Digital) 

1 2 40 નવેમ્બિ  CRG 40000 ET 



 

22 
ICT સબંર્ધિ િાલીમ (સ્ક્રીપ્ટ લેખન 
િાલીમ) (Physical) 

1 3 30 ડીસેમ્બિ  CRG 45000 ET 

23 
ઓનલાઇન ટીચીંર્ ટુલ્સ અવિનેશ િાલીમ 
(Digital)  

2 1 80 ઓર્સ્ટ  CRG 40000 ET 

24 
પવૂય-પ્રાથર્મક આંર્નવાડી િાલીમ 
(Blended) 

3 3 120 
જૂન થી 
ઓર્સ્ટ  

Pre-primary 

(Aangan 

Wadi 

workers) 

180000 DRU 

25 સ્પેર્શર્લ ર્શક્ષક િાલીમ (Blended) 1 2 50 
સપ્ટેમ્બિ 
ઓકટોબિ  

Special 

Teachers 

IDSS 
50000 DRU 

26 સમાવેશી ર્શક્ષક િાલીમ (Blended) 1 2 40 જૂન  Special 

Teachers  
40000 DRU 

27 ર્વર્વધ કાર્યક્રમ સબંર્ધિ સકંલન બેઠક 2 1 100 

જૂલાઇ, 
ઓર્સ્ટ, મે, 
જાન્યઆુિી   

PAC,BRC, 

CRC, 

officers 
50000 

IFIC, PM, 

S & M 

28 ધોિિ ૩ થી ૫ ર્ણિિ િાલીમ (Physical) 1 3 20 ઓર્સ્ટ  CRG 30000 PSTE 

29 કલા અને ક્રાફટ  વકયશોપ (Physical) 1 3 30 જૂલાઇ  Teachers 45000 PSTE 



 

30 
પર્ાયવિિ પ્રર્ોર્શાળા અને ઇકો કલબ સબંરં્ધિ 
પ્રવરૃ્ત્તઓની િાલીમ (Physical) 

1 2 40 

જૂન-જૂલાઇ  
CRG 40000 WE 

31 Green School Visit (Physical) 1 1 50 રડસેમ્બિ  CRG 25000 WE 

32 Clean School Visit (Physical) 1 1 50 જાન્યઆુિી  CRG 25000 WE 

33 િમકડા ર્નમાયિ કાર્યશાળા (Physical) 2 3 60 

સપ્ટેમ્બિ  
નવેમ્બિ  CRG 90000 WE 

34 સરં્ીિ કલા   િાલીમ વર્ય  1 3 30 ઓર્સ્ટ  CRG 45000 WE 

35 
ઇન્સપાર્િ એવાડય , ર્વજ્ઞાન ર્ણિિ પ્રદશયન 
અને ર્ણિિ- ર્વજ્ઞાન કીટ સબંર્ધિ િાલીમ  

2 1 60 જૂલાઇ  CRG 30000 S & M  

36 
ર્વજ્ઞાન, ર્ણિિ અને પર્ાયવિિ પ્રદશયન 
બેઠક  

1 1 40 સપ્ટેમ્બિ CRG 20000 S & M  



 

37 વાર્ષિક કાર્યપરિર્ોજના શેિીંર્ કાર્યશાળા 2 2 60 નવેમ્બિ  
BRC,CRC 

& 

Supervisor 
60000 PM 

38 Stress and Time  Management Training 

(Physical) 
1 2 40 સપ્ટેમ્બિ Principal  40000 PM 

39 
શાળાકીર્ પ્રવરૃ્ત્તઓનુ ંમોનીટિીંર્ અને 
માર્યદશયન 

1 3 30 

વષય 
દિમ્ર્ાન 

Lecturer 45000 
ALL 

BRANCH 

40 જરુરિર્ાિલક્ષી િાલીમની કાર્યશાળા 5 2 200 

સપ્ટેમ્બિ 
જાન્યઆુિી Teachers 200000 

ALL 

BRANCH 

  Total  82   3215     3000000   

 

  



 

d) Detail for Faculty Development Program proposal for 2021-22     

S.No DIETs Name Details of the Activities 
Time 

Frame 
Target 
Group 

Physical 
Number 

Unit 
Cost   In 

Rs. 

Total 
Proposal   

Rs in 
Lakh 

Time 
Frame 

1 Ahmedabad-

Urban 

Visit of  chetan 

balvadi,IASE- M S 

University 

2 day DIET 

Lecturer 

5 3000 0.15 September 

2 Ahmedabad-

Urban 

Visit of IASE,Library of 

Gujarat Vidyapith 

2 day DIET 

Lecturer 

10 500 0.05 October 

3 Ahmedabad-

Urban 

Exposure visit of 

NCERT/NIEPA/SCERT-

DIET of New Delhi 

4 day DIET 

Lecturer 

5 20000 1.00 November 

4 Ahmedabad-

Urban 

Faculty development by 

asia-Plateau  

2 day DIET 

Lecturer 

4 15000 0.60 December 

5 Ahmedabad-

Urban 

Visit of DIET Bhuj 2 day DIET 

Lecturer 

10 2000 0.20 January 

    Total     34   2.00 
  

 



 

જજલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહિે 

Research and Action Research                                                                                                                                                                   Year:  2021-22 

ક્રમ શાખાનુ ંનામ સશંોધકનુ ંનામ સશંોધનનુ ંશીષયક હતેઓુ 
સશંોધનનુ ં
લક્ષર્જૂથ 

નમનૂો 
(સખં્ર્ા) 

અંદાજીિ 
ખચય રૂ. 

Time 
Frame 

1 સીએમડીઇ  શ્રી આિ.એ.િાવલ  

ધોિિ-૩  પર્ાયવિિના કરઠન ણબન્દુ        
(કુદિિી સ્ત્રોિ, સ્થાર્નક ગ્રામ્ર્ અને શહિેી 
સસં્થાનો)  માટે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમની િચના 
અને િેની અસિકાિકિા. 

કરઠન ણબન્દુ માટે  શૈક્ષણિક 
કાર્યક્રમની િચના અને િેની 
અસિકાિકિા ચકાસવી   ર્વધાથીઓ  100 10000 January 

2 ઇ.ટી. 
ડૉ. 
ડી.વાર્.ર્િવાિી  

ધોિિ-૩  ર્ણિિના કરઠન ણબન્દુ            
(સ્થાનરકિંમિ)  માટે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમની 
િચના અને િેની અસિકાિકિા. 

કરઠન ણબન્દુ માટે  શૈક્ષણિક 
કાર્યક્રમની િચના અને િેની 
અસિકાિકિા ચકાસવી  

 ર્વધાથીઓ  100 10000 January 

3 પી.એસ.ટી.ઇ. શ્રી ડી.જે.ચાવડા  
બી.એડ્ના િાલીમાથીઓમા ંકલાદ્દષ્ટ્ટીનો 
અભ્ર્ાસ  

િાલીમાથીઓની કલાદ્દષ્ટ્ટી 
ચકાસવી.  

બી.એડ્ના 
િાલીમાથીઓ 

50 10000 January 

4 પી.એસ.ટી.ઇ. 
ડો.લીનાબેન 
ઉપાધ્ર્ાર્  

ડાર્ટ અમદાવાદના બી.એડ્ના 
િાલીમાથીઓની અધ્ર્ાપનક્ષમિા નો 
અભ્ર્ાસ  

િાલીમાથીઓની અધ્ર્ાપન 
ક્ષમિાની ચકાસિી અને 
માર્યદશયન આપવુ.ં   

બી.એડ્ના 
િાલીમાથીઓ 

50 10000 January 

5 પી.એસ.ટી.ઇ. 
ડો. કોમલબેન 
વ્ર્ાસ  

ડાર્ટ અમદાવાદના બી.એડ્ના 
િાલીમાથીઓની ર્ણિિની અધ્ર્ર્ન 
ક્ષમિા નો અભ્ર્ાસ  

િાલીમાથીઓની અધ્ર્ાર્ન 
ક્ષમિા ચકાસવી.   

બી.એડ્ના 
િાલીમાથીઓ 

50 10000 January 

6 ડબલ્ય ુઇ. 
શ્રી એન.જી. 
સોલકંી 

ર્શક્ષકો દ્વાિા 'પર્ાયવિિીર્ પ્રર્ોર્શાળા' 
મા ંકિવામા ંઆવિી પ્રવરૃ્ત્તઓનો અભ્ર્ાસ 

પર્ાયવિિીર્ પ્રર્ોર્શાળા' મા ં
કિવામા ંઆવિી પ્રવરૃ્ત્તઓ 
ર્વશે મારહિી મેળવે.  

ર્શક્ષક 50 10000 January 



 

7 પી.એસ.ટી.ઇ. 
શ્રીમિી સીમાબેન 
કશ્ર્પ 

ધોિિ -12 ના ર્વદ્યાથીઓના પિીક્ષા 
અંરે્ની ણચિંિાનો અભ્ર્ાસ. 

ર્વદ્યાથીઓની  પિીક્ષા અંરે્ની 
ણચિંિા જાિી માર્યદશયન 
આપવુ.ં  

ધોિિ ૧૨ના 
ર્વદ્યાથીઓ 

50 10000 January 

8 પી.એસ.ટી.ઇ. ડો. િોમાબેન િાજ 

બી.એડ િાલીમાથીઓના વ્ર્વસાર્ર્ક 
વલિ અંરે્નો અભ્ર્ાસ 

બી.એડ્ના િાલીમાથીઓના 
વ્ર્વસાર્ર્ક વલિ અંરે્ 
મારહિી મેળવી માર્યદશયન 
આપવુ.ં  

બી.એડ્ના 
િાલીમાથીઓ 

50 10000 January 

9 પી.એસ.ટી.ઇ. ડો.બી.પી.પિમાિ 

ડાર્ટ અમદાવાદના બી.એડ્ના 
િાલીમાથીઓની સામાજજક ર્વજ્ઞાનની 
અધ્ર્ર્ન ક્ષમિા નો અભ્ર્ાસ  

િાલીમાથીઓની અધ્ર્ાર્ન 
ક્ષમિા ચકાસવી.   બી.એડ્ના 

િાલીમાથીઓ 
50 10000 January 

10 પી.એસ.ટી.ઇ. 
શ્રી જરે્શભાઇ 
પટેલ 

દેત્રોજ િાલકુાની પ્રાથર્મક શાળામા ં
બાળમેળાની અસિકાિકિાનો અભ્ર્ાસ  

બાળમેળાની ર્વર્વધ પ્રવરૃ્ત્તઓ 
ર્વશેની મારહિી મેળવવી.  

ર્શક્ષક અને 
ર્વદ્યાથીઓ 

100 10000 January 

11 આઇએફઆઇસી 
શ્રી નિેશભાઇ 
પટેલ 

ધોિિ-૫  ર્ણિિના કરઠન ણબન્દુ          
(અપિૂાાંક)  માટે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમની 
િચના અને િેની અસિકાિકિા. 

કરઠન ણબન્દુ માટે  શૈક્ષણિક 
કાર્યક્રમની િચના અને િેની 
અસિકાિકિા ચકાસવી  

 ર્વધાથીઓ  100 10000 January 

12 આઇએફઆઇસી શ્રી જે.કે.દેસાઇ 

સામાજજક ર્વજ્ઞાનના કરઠનણબિંદુ( કુદિિી 
સ્ત્રોિ અને િેનો નાર્વન્ર્પિૂય ઉપર્ોર્)  
માટે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમની િચના અને 
અમલીકિિ  

કરઠન ણબન્દુ માટે  શૈક્ષણિક 
કાર્યક્રમની િચના અને િેની 
અસિકાિકિા ચકાસવી   ર્વધાથીઓ  100 10000 January 

13 સીએમડીઇ  
શ્રી આિ.એ.િાવલ 
ડૉ. આઇ.ડી.વોિા  

રક્રર્ાત્મક  સશંોધન દ્વાિા ગિુવત્તા 
સધુાિિા 

રક્રર્ાત્મક સશંોધન દ્વાિા 
ગિુવત્તા સધુાિિા થઇ શકે 
િેવા સશંોધનો હાથ ધિાવવા.  

ર્શક્ષક 100 200000 January 



 

14 સીએમડીઇ  
શ્રી આિ.એ.િાવલ 
ડૉ. આઇ.ડી.વોિા  

રક્રર્ાત્મક  સશંોધન  વકયશોપ  

ર્શક્ષકોને માર્યદશયન આપવા 
વકયશોપનુ ંઆર્ોજન જેથી 
ર્શક્ષકો સિળિાથી સશંોધન 
હાથ ધિી શકે.  

ર્શક્ષક 100 100000 December 

15 સીએમડીઇ  
શ્રી આિ.એ.િાવલ 
ડૉ. આઇ.ડી.વોિા  

રક્રર્ાત્મક  સશંોધન શેરિિંર્ વકયશોપ  
રક્રર્ાત્મક  સશંોધનના 
િાિિોનુ ંશેિીંર્ માર્યદશયન 

ર્શક્ષક, 
િાલીમાથીઓ, 

લેકચિિ 
55 55000 March 

16 સીએમડીઇ  
શ્રી આિ.એ.િાવલ 
ડૉ. આઇ.ડી.વોિા  

સશંોધન વોલ્યમુ 
રક્રર્ાત્મક  સશંોધનના 
િાિિોનુ ંસકંલન 

ર્શક્ષક, 
િાલીમાથીઓ, 

લેકચિિ 
25 25000 february 

            1130 500000   

 

  



 

Detail for Technology Support of DIETs proposal for 2021-22    

S.No DIETs Name 

 Recurring support for TEIs 

E Content and Digital 
Resources  

Charges for 
Electricity/Diesel/Kerosene. 
The state may also use Solar 
Power-Hybrid solar instead, 

to ensure Sustainability 

Internet connectivity 
(Tele 

communications/ 
satellite 

communication/ 
OFC) 

Financial 
Assistance for 
ICT Instructor 

 
1 Ahmedabad-

Urban 

Educational Software's for ICT 

Like World Encyclopaedia, 

Britannica, Knowledge ware of 

India software's Packages for 

different Standard of schools 

etc & Anti virus 

Charges for Electricity  Internet Broad Band 

Connection 

ICT Instructor  -  

 

  Total 0.24 0.24 0.12 1.8  

 

  



 

f) Detail for Annual Grant proposal for 2021-22       

S.No DIETs Name Details of the Activities 
Time 

Frame 
Target 
Group 

Physical 
Number 

Unit Cost   
In Rs. 

Total 
Proposal   

Rs in Lakh 

1 Ahmedabad-

Urban 

Electricity    Charges Year DIET 12 30000 3.60 

2 Ahmedabad-

Urban 

Telephone Charges Year DIET 12 2500 0.30 

3 Ahmedabad-

Urban 

Day to Day Meeting  

Expenses 

Year staff 400 20 0.08 

4 Ahmedabad-

Urban 

Municipal Tax Year DIET 1 466000 4.66 

5 Ahmedabad-

Urban 

Journal and Text Book of 

Secondary and Higher 

Secondary 

Year Lecturer 25 600 0.15 

6 Ahmedabad-

Urban 

Insurance Year DIET 1 26000 0.26 

7 Ahmedabad-

Urban 

Vehicle Rent Year DIET 12 16000 1.92 

8 Ahmedabad-

Urban 

Out sourcing Year DIET 12 70000 8.40 

9 Ahmedabad-

Urban 

Stationery & other Year DIET 12 500 0.06 

10 Ahmedabad-

Urban 

Office Expense Year DIET 12 1000 0.12 

11 Ahmedabad-

Urban 

TA/DA & convince Year Staff 225 200 0.45 

    Total     724 
  

20.00 

 


