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પ્રકરણ - ૭ 

જિક્ણ ક્રે ેકાયવ જસજદ્ધ 

 કચ્છ જિલ્લાના પંચાયતના કાયવક્ેરમાં આિેલ તમામ િાળાઓનું સંચાલન જિલ્લા જિક્ણ સજમજત કચ્છ કરે છે. િાળા 

ના સંચાલન માં િહીિટી તેમિ િૈક્ણીક કામગીરી તથા જિક્ણની ગુણિતા સુધારિાના ંપ્રયાસો થાય છે. પ્રાથજમક િાળાઓમાં 

મોનીટરીંગ, જિક્કોની જનમણક, જિક્ણ નાં િહીિટી માળખા નું સંચાલન, નિી િાળા મંિુરી િૈક્ણીક સાધનો પુરા પાડિાની 

કામગીરી, િાળા ગુણોત્સિ, િાળા પ્રિેિોત્સિ, કન્યા કેળિણી ને પ્રોત્સાહન, જિદ્યાલક્ષ્મી પરીક્ાનંુ આયોિન જિગેર ેકામગીરી 

તથા વ્યિસ્થા સંચાલન જિક્ણ સજમજત હસ્તક થાય છે. આ સજમજત હસ્તકની તમામ પ્રાથજમક િાળાઓમાં જિક્ષ્કોનાં િેતન માટ ે

ગ્રાન્ટ ફાળિણી, પરચુરણ કન્ટીિન્સી, િાળા પ્રિેિોત્સિ, જનરોગી બાળિષવ, ભોંતીક સુજિધા માટેની તાલુકા પંચાયતોને 

િાળાકીય ગ્રાન્ટ ની ફાળિણી કરિામાં આિે છે. 

 

િાળાઓમા ંજિદ્યાથીઓ નુ ંનામાંકન 

 િૈક્ણીક દૃજષ્ટએ િાળામાં જિદ્યાથીઓની સંખ્યા િધારિા ગામની િસજતના ધોરણે સાિવજરક મફત અને ફરજીયાત જિક્ણ 

પૂરું નીજતના ધોરણોનંુ પાલન થાય છે. પ્રાથજમક કક્ાએ પછાત જિસ્તારના અને નબળા જિસ્તારના િગવના બાળકો પ્રાથજમક 

જિક્ણથી િજંચત ન રહે તે અંગે પ્રયાસો હાથ ધરિામાં આિે છે. આ અંગે દર િષે ઉનાળુ િેકેિન બાદ નિા સરની િરૂઆતમાં 

િાળાઓમાં િાળા પ્રિેિોત્સિ  યોિિામા ંઆિે છે અને ૧૦૦ ટકા નામાંકનનાં ધ્યેય હાસંલ કરિાનાં પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે. 

ક્રમ જિગત સખં્યા (િષવ : ૨૦૧૭-૧૮) 

૧ પ્રિેિપાર બાળકોની સંખ્યા ૨૪૬૩૬ 

૨ પુન: પ્રિેિપાર બાળકોની સંખ્યા ૦૦  

૩ કુલ પ્રિેિપાર બાળકોની સંખ્યા ૨૪૬૩૬  

૪ પ્રિેિ મેળિેલ બાળકોની સંખ્યા ૨૪૬૫૯  

૫ પુન: પ્રિેિ મેળિેલ બાળકોની સંખ્યા ૧૧૩  

૬ કુલ પ્રિેિ મેળિેલ બાળકોની સંખ્યા ૨૪૭૫૨  

૭ નામાંકન ટકાિારી ૧૦૦.૫૫ %  

 

નિી િાળાઓ 

 પ્રાથજમક જિક્ણનાં સાિવજરકરણનો હેતુ તેમિ નાના બાળકોને ઓછા અંતરે પ્રાથજમક જિક્ણ ની સુજિધા પ્રાપ્ત થાય 

તે માટે નિી િસાહત તથા િાડી જિસ્તારના નાગકરકોની નિી િાળા િરુ કરિા અગંે આિેલ માંગણી અન્િયે જિક્ણ સજમજતની 

મંિુરી લઈ િાડી જિસ્તાર/નિા િસિાટના જિસ્તારમાં િાળા િરૂ કરિામાં આિે છે. 

 

િાળાઓ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

નિી પંચાયતી પ્રાથજમક િાળાની મંિુરી ૯  

નિી ખાનગી પ્રાથજમક િાળાની ૩૯  
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િાળાઓમા ંજિજિધ ભોંજતક સાધનો પરુા પાડિા 

 જિલ્લાની િાળાઓમાં જિક્ણની ગુણિત્તા સુધારિા તેમિ સુજિધા ઊંભી કરિાના હેતુથી િાળાઓમાં જિજિધ ભોંતીક 

સાધનો િેિા કે ફસ્ટ એઇડ બોક્, સાયન્સ કીટ, બેન્ચ િગેર ેપુરા પાડિામાં આિે છે. 
 

ભૌજતક સુજિધા િાડી િાળાઓ 

 િાળાઓમાં ઓરડા, િીિળીકરણ, સેનીટેિન, કમ્પાઉન્ડ િોલ, પીિાના પાણીની વ્યિસ્થાની િરૂરીયાત રહે છે. 

એસ.એસ.એ.એમ. નાં સહયોગથી ઉપરોક્ત િરૂકરયાતો પુરી પાડિામાં આિે છે. 

જિગત સખં્યા િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

િાળાઓમા ંઓરડા ૧૨૩૦૨  

િીિળીકરણ ૧૭૪૩  

સેનીટેિન ૫૬૩૭  

પીિાનુ ંપાણી ૧૬૬૯  

કમ્પુન્ડ િોલ ૧૫૮૩  

રમત મેદાન ૧૪૮૧  

ટી.િી. સેટ - 
 

જિદ્યાથીઓ ની માજહતી 

જિદ્યાથીઓ ધોરણ : ૧ થી ૮ 

કુમાર  ૧૨૩૩૭૮  

કન્યા  ૧૨૦૨૯૩  

કુલ ૨૪૩૬૭૧  
 

જિક્કો ની માજહતી 

જિક્ક 
ધોરણ : ૧ થી ૫ ધોરણ : ૬ થી ૮ 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ 

મંિુર મહેકમ ૫૭૪૪ ૪૭૩૫ 

કામકરતા જિક્કો ૪૭૩૪ ૩૫૩૬ 

ખાલી િગ્યા ૧૦૧૦ ૧૧૯૯ 
 

 

 

સિવજિક્ા અજભયાન જમિન અતંગવત ભૌજતક સજુિધા 

ક્રમ ભૌજતક સુજિધા ફાળિલે યજુનટ પૂણવ થયલે યજુનટ લક્ષ્યાકં 

૧ િગવ ખંડ ૨૦૪ ૨૫ ૧૨.૨૫% 

૨ િગવ ખંડ (ધો. ૮) ૦ ૦ ૦ 

૩ ટોયલેટ બ્લોક ૧૨૯ ૧૨૯ ૧૦૦%  
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જિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોિના 

 જિલ્લા જિક્ણ સજમજત, કચ્છ હસ્તકની પ્રાથજમક િાળાઓમાં િે ગામડાઓમાં સ્રી સાક્રતા દર ૩૫ % કરતા ઓછુ 

છે તેિા ગામોની કન્યાઓ કે િે ધોરણ -૧ માં દાખલ થાય તેમને સરકાર દ્િારા રૂ|. ૧૦૦૦/- નુ ંનમવદા જનગમનું બોન્ડ આપિામાં 

આિેલ છે. િેની તાલુકાિાર જિગત નીચે મુિબ છે. 

જિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ ની તાલકુાિાર જિગત દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ તાલકુો સખં્યા 

૧ ભુિ ૧૫૧૪  

૨ અંજાર ૬૦૦  

૩ ગાંધીધામ ૪૩૬  

૪ ભચાઉ ૧૪૦૦  

૫ રાપર ૨૨૧૭   

૬ માંડિી ૪૦  

૭ મુન્દ્રા ૮૭  

૮ નખરાણા ૧૬૫  

૯ લખપત ૩૩૨  

૧૦ અબડાસા ૩૭૮  

કુલ ૭૧૬૯  
 

જિનામલુ્ય ેપાઠયપસુ્તક જિતરણ 

 જિલ્લા જિક્ણ સજમજત હસ્તકની પ્રાથજમક િાળામા ંબાળકોને સરકાર દ્િારા પાઠ્યપુસ્તકનું જિતરણ મફત કરિામાં 

આિે છે. કચ્છ જિલ્લામા ંધો. ૧ થી ૮ માં નીચે દિાવિેલ તાલુકાિાર મફત પાઠ્યપુસ્તકનું જિતરણ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮માં કરિામાં 

આિેલ છે. 

જિનામલુ્ય ેપાઠયપસુ્તક જિતરણ : (િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ ) 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

જિદ્યાથી ની સખં્યા 

ધો. ૧ ધો. ૨ ધો. ૩ ધો. ૪ ધો. ૫ ધો. ૬ ધો. ૭ ધો. ૮ કુલ 

૧ ભુિ ૩૦૮૯ ૩૦૭૩ ૨૭૪૫ ૩૨૧૬ ૬૫૨૦ ૬૮૮૨ ૭૬૪૦ ૭૧૭૪ ૪૦૩૩૯ 

૨ અંજાર ૨૭૬ ૨૪૬ ૨૦૨ ૩૬૪ ૨૫૯૨ ૩૮૬૫ ૩૦૫૦ ૨૭૬૨ ૧૨૩૫૭ 

૩ ગાંધીધામ ૪૪૩ ૪૪૩ ૪૭૩ ૪૧૧ ૨૧૯૯ ૨૩૯૭ ૨૪૫૪ ૨૩૪૬ ૧૧૧૬૬ 

૪ ભચાઉ ૬૭૩ ૬૭૩ ૪૪૨ ૮૦૭ ૩૮૦૦ ૪૧૭૧ ૪૨૧૯ ૩૮૮૪ ૧૮૬૬૯ 

૫ રાપર ૧૪૩૦ ૧૪૨૫ ૧૬૭૩ ૧૫૫૯ ૧૬૯૫ ૪૭૧૧ ૫૯૧૬ ૫૧૯૦ ૨૩૫૯૯ 

૬ માંડિી ૭૦૯ ૬૬૦ ૭૧૮ ૭૧૫ ૩૨૧૫ ૩૫૩૨ ૩૭૧૧ ૩૪૭૨ ૧૬૭૩૨ 

૭ મુન્દ્રા ૧૬૫ ૧૪૦ ૧૪૪ ૧૪૮ ૧૯૨૧ ૨૨૩૨ ૨૪૮૭ ૨૪૫૦ ૯૬૮૭ 

૮ નખરાણા ૭૯૨ ૭૯૩ ૭૫૦ ૫૭૫ ૨૪૯૦ ૨૬૯૪  ૨૯૯૩ ૨૯૯૨ ૧૪૦૭૯ 

૯ લખપત ૨૬૯ ૨૬૯ ૨૨૭ ૨૨૮ ૧૨૧૪ ૧૨૧૪ ૧૩૮૫ ૧૩૫૬ ૬૧૬૨ 

૧૦ અબડાસા ૪૩૭ ૪૩૭ ૪૦૯ ૩૪૩ ૨૨૫૦ ૨૧૭૮ ૨૩૫૭ ૨૬૦૩ ૧૧૦૧૪ 

કુલ ૮૨૮૩ ૮૧૫૯ ૭૭૮૩ ૮૩૬૬ ૨૭૮૯૬ ૩૨૮૭૬ ૩૬૨૧૨ ૨૪૨૨૯ ૧૬૩૮૦૪ 

 



26 
 

 

પ્રજ્ઞા પાઠયપસુ્તક જિતરણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

જિદ્યાથી ની સખં્યા 

ધો. ૧ ધો. ૨ ધો. ૩ ધો. ૪ ધો. ૫ કુલ 

૧ અબડાસા ૧૭૮૦ ૧૭૮૦ ૧૭૭૫ ૧૫૩૨ ૬૪ ૬૯૩૧ 

૨ અંજાર ૨૫૦૯ ૨૨૭૯ ૨૪૮૭ ૧૯૫૨ ૧૩૩ ૯૩૬૦ 

૩ ભચાઉ ૨૮૩૭ ૨૮૩૭ ૨૯૫૪ ૨૮૫૪ ૮૯ ૧૧૫૭૧ 

૪ ભુિ ૩૯૬૩ ૩૯૬૩ ૩૬૪૭ ૨૬૬૪ ૭૫ ૧૪૩૧૨ 

૫ ગાંધીધામ ૧૬૬૨ ૧૬૬૨ ૧૬૬૪ ૧૬૪૨ ૬૪ ૬૬૯૪ 

૬ લખપત ૧૦૫૮ ૧૦૫૮ ૧૦૨૭ ૧૦૨૧ ૮૨ ૪૨૪૬ 

૭ માંડિી ૨૪૬૪ ૨૪૦૮ ૨૩૫૯ ૨૧૯૯ ૧૧૧ ૯૫૪૧ 

૮ મુન્દ્રા ૧૭૭૯ ૧૭૭૯ ૧૮૮૧ ૧૬૮૫ ૩૧ ૭૧૫૫ 

૯ નખરાણા ૧૭૯૩ ૧૭૯૭ ૧૮૪૧ ૧૫૫૪ ૬૨ ૭૦૪૭ 

૧૦ રાપર ૩૩૪૫ ૩૩૮૦ ૩૧૨૩ ૩૫૭૨ ૪૯ ૧૩૪૬૯ 

કુલ ૨૩૧૯૦ ૨૨૯૪૩ ૨૨૭૫૮ ૨૦૬૭૫ ૭૬૦ ૯૦૩૨૬  
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