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 "રાઇટ � એજ
ક�શન એકટુ ુ -ર૦૦૯"ના અમલીકરણ અથ� �જરાતમા ંુ ૬ થી ૧૪ 

વષ!ના તમામ બાળકોને મફત અન ેફર'યાત િશ*ણ આ, વાનો હવે કાયદો બ/ યો છે, 2ના 

અમલીકરણ માટ� શાળા, િશ*કો, સ4દાયુ , વાલી તેમજ 5 થાિનક સ6 તાત7ં તેમજ યો8 ય 

સરકારની સ
ંકત જવાબદાર9ઓ છેુ . સવ! િશ*ા અ<ભયાન, �જરાત > વાુ રા િવિવધ 

યોજનાઓ થક9 આ @દશામા ંAબ જ Bય6 નોૂ  થઇ રહયા છે 6 યાર� ક/ યા ક�ળવણીની િવિવધ 

યોજનાઓ પર ખાસ > યાન ક�િ/ Fત કરવાG ંછેુ .  

 સમાજમા ં ક/ યા ક�ળવણીG ં Bમાણ વધેુ , ક/ યાઓ િનયિમત શાળામા ં આવે, 

�ણવ6 તાુ 
કત િશ*ણ મળેવ ે અને અધવH ચેુ થી શાળા ન છોડ� તેના Bય6 નો સવ! િશ*ા 

અ<ભયાન > વારા કરવામા ંઆવે છે તનેા માટ� એસએસએ Kતગ!ત િવિવધ BMિ6 તૃ ઓ અને 

યોજનાઓ 2વી ક�, Oવ! Bાથિમૂ ક િશ*ણ (ECCE), ક5 Pરુબા ગાધંી બા<લકા િવધાલય 

(KGBV), અન ે Bારં<ભક 5 તર� ક/ યાઓના િશ*ણ માટ�નો રાQ R9ય કાય!Sમ (NPEGEL), 

�જરાતમા ંઅમલીTત છેુ ૃ .  

 આ મા@હતી Oિ5 તુ કામા ં સવ! િશ*ા અ<ભયાન (એસ.એસ.એ.) > વારા ક/ યાઓના 

િશ*ણ પર6 વે ચાલતી િવિવધ યોજનાઓ િવશેની સમજ 5 પQ ટ કરવામા ંઆવી છે. 
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 રાઇટ � એજ	કશેન એકટુ ુ -ર૦૦૯ કાયદાની જોગવાઇ અ�સાર ુ ૬ થી ૧૪ વષ�ની વય થના તમામ ૂ

બાળકોને ફર'યાત અને મફત િશ)ણ માટ+ ક+, - સરકાર, રાજય સરકાર અને / થાિનક / વરાજયની સ/ં થાઓ 

ઉપર સ	ંકત જવાબદાર4 સ5પવામા ંઆવેલ છેુ . 

 આ માટ+ રાજય સરકાર : વારા ;વેશો< સવ અને ક, યા ક+ળવણી મહો< સવ દર વષ> ઉજવવામા ંઆવે 

છે. ? ગામોમા ં ક, યા ક+ળવણીનો દર ૩પ% થી નીચો હોય તેવા ગામોમા ં લોકોને ક, યા ક+ળવણી માટ+ 

;ો< સાCહત કરવામા ંઆવે છે.  

 સવ� િશ)ા અDભયાન : વારા ક, યાઓને િશ)ણમા ં સમાનતાના ધોરણે ;ાG ત થાય તેવા ;ય< નો 

િવિવધ ?વી ક+, મીના ક+H પેઇન, ગલ� ચાઇI ડ વીક, / Kી સમાનતા Cદવસ વગેર+ ?વી ;Lિ< તૃ ઓ કરવામા ંઆવે 

છે.  

  

 

 

 

 

 

 તે Nજબ હાલના Oકડા ;માણે ;ગિત નીચે Nજબ જોવા મળે છેુ ુ . ક, યાઓ માટ+ શાળામા ંઅલયદા 

સેનીટર4ની Pિવધાુ , િવધાલQ મી બો, ડ, િવધાદ4પ યોજના વગેર+ ?વી Pિવધાઓ ;ાG તુ  થાય છે.  

1991 2001 2011 Literacy 
Rate 

National 
Male Female Total Gender 

Gap 
Male Female Total Gender 

Gap 
Male Female Total 

Gender 
Gap 

National 64.13 39.29 52.21 24.84 75.85 54.16 65.38 21.69 82.14 65.46 74.04 16.68 

Gujarat 73.39 48.92 61.57 20.75 80.5 58.6 69.97 16.34 87.23 70.23 79.31 16 

Source : GoI census, 1991, 2001 and 2011 
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Lower Primary Schools only Higher Primary Schools Excluding 
Class 8th Enrollment 

(Schools having Class 1 to 7/8) 

Boys Girls Total Boys Girls Total 

2205252 2055241 4260493 801670 745932 1547602 
Source: DISE 

 
������ к� ���� ���� ! �"!��� #$�%�   

Details 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 
Drop Out-
Primary 

 10.16  5.13 3.24   2.98  2.29  2.20  2.09 

Drop Out-
Upper Primary 

 18.79  11.82  10.29  9.87  8.87  8.66  7.95 

     Source: DISE 
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 શાળા બહારની કદ4એ શાળાએ ન ગયેલી અને અધવR ચેથી શાળા છોડ4 ગયેલી ક, યાઓ માટ+ 

ક/ Sરુબા ગાધંી બાDલકા િવધાલય (ક+'બીવી) ?વી િનવાસી V યવ/ થા ઉપલW ધ છે. આ યોજના Xજરાતમા ંુ

શૌ)Dણક ર4તે પછાત તાZકાઓમા ંુ એટલે ક+ જયા ં / Kી સા)રતા દર રા[ \4ય દર કરતા ં ઓછો અને 

સા)રતામા ં લૈDગ^ક તફાવત રા[ \4ય દર કરતા _ચો હોય તેવા તાZકાઓમા ંુ ૧૦ થી ૧૬ વષ�ની કદ4એ 

શાળાએ ન ગયેલી (Never Enrolled) અને અભવR ચેથી શાળા છોડ4 ગયેલી (drop outs) ક, યાઓ માટ+ કાય�રત 

છે. ?મા ં૭પ% અિત છેવાડાની SC, ST, OBC, Minority અને અ, ય aિતની ક, યાઓ તેમજ / થળાતંર કરતા 

અને bટાછવાયા િવ/ તારોમા ંવસવાટ કરતા વાલીઓની અને રપ% ગર4બી ર+ખા નીચેના વાલીની ક, યાઓ 

હોય છે. જયા ં આ ક, યાઓને એલીમે, ટર4 એજ	ક+શનની સાથે મફત રહ+વા� ંુ ,ુ જમવા� ં અને અ, યુ  

'વનકૌશI યલ)ી તાલીમો ?વી ક+ / વર)ણ,  ડોુ , કરાટ+, િતરંદા', િવિવધ રમતો� ંકોDચ^ગ તેમજ વોક+શનલ ુ

તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. Xજરાતમા ંક+'બીવીનીુ  શdઆત વષ� ર૦૦૪-૦પ થી થઇ હતી. હાલમા ંeલ ુ ૮૬ 

(છયાસંી) ક+'બીવી કાય�રત છે ?મા ં૬ર૩ર ક, યાઓ નામાCંકત છે.  

•••• к& '(�)� $��*� )�
+к� ��*�+� (к",)���)� #к���  

1. મોડ+લ-૧ ૧૦૦ ક, યાઓની મયા�દા (િનવાસીશાળા V યવ/ થા) 

�. મોડ+લ-ર પ૦ ક, યાઓની મયા�દા (િનવાસીશાળા V યવ/ થા) 

3. મોડ+લ-ર પ૦ ક, યાઓની મયા�દા (માK િનવાસી V યવ/ થા) 

 (આ મયા�દા ક, યાઓની સgં યા વધે તો વધાર4 શકાય છે.) 

 

•••• к& '(�)� $��*� )�
+к� ��*�+� (к",)���) к��� ш/ к�0 шк"�   

 જયા ંસા)રતા દર રા[ \4ય સા)રતા દર કરતા ઓછો (Census-2001) અને ?, ડર ગેપ એટલે ક+, 

સા)રતામા ંલૈDગ^ક તફાવત રા[ \4ય દર કરતા વh હોય તેવા તાZકાઓ તથા ુ ુ  

− જયા ંઅ�PDૂચત aિતના સNદાય જયા ંવhુ ુ  ુ હોય, / Kી સા)રતા દર ઓછો હોય વhમાંુ , 

જયા ંશાળા બહાર ક, યાઓ વh હોયુ  

− જયા ંSC, ST, OBC અને લiમિત સNદાયની સgં યાુ ુ  વh હોય અને / Kીુ  સા)રતા દરથી 

નીચો તથા શાળા બહારની ક, યાઓ વh હોયુ  
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• к� ) ��*� +��,- *�	�к� ��,��# (к .*-�-)�- #��/0  
 

'( )�# %� * %�к к%+ �� 
�( к,-�.�  

(�/%  

0�0�0/ 

0(.0�. 

1 અમદાવાદ બાવળા બગોદરા  બગોદરા  ૧ એસએસએ 

� અમદાવાદ રાણ�રુ �ળ�લા  �ળ�લા  ૩ એસએસએ 

3 અમદાવાદ િવરમગામ સચાણા  સચાણા  ૩ એસએસએ 

4 અમદાવાદ સાણદં  ચાગંોદર  
ચાચરવાડ� 

વાસણા 
૩ એસએસએ 

$ અમરલી�  �ફરાબાદ સગંારશાળા િમિતયાળા  ૧ એસએસએ 

6 અમરલી�  રા લાુ   રા લાુ -૧  રા લાુ   ૩ એસએસએ 

7 બનાસકાઠંા દાતંા  $બા%-ર  $બા%  ૧ એસએસએ 

8 બનાસકાઠંા થરાદ  મોટ� પાવડ મોટ� પાવડ ર એમ.એસ. 

9 બનાસકાઠંા ધાનેરા  ,ંવારલાુ   ,ંવારલાુ   ર એમ.એસ. 

10 બનાસકાઠંા ડ�સા  આગથળા માણક�  ૧ એસએસએ 

11 બનાસકાઠંા .દયોદર  લવાણા  લવાણા  ૩ એસએસએ 

12 બનાસકાઠંા વાવ  ઢ0મા  ઢ0મા ૩ એસએસએ 

13 બનાસકાઠંા કાકંરજ�   થરા  થરા  ર એસએસએ 

14 બનાસકાઠંા ભાભર  ભાભરનવા-૧ ભાભરનવા  ૧ એસએસએ 

15 બનાસકાઠંા અમીરગઢ ઇકબાલગઢ ઇકબાલગઢ ૧ એસએસએ 

16 બનાસકાઠંા દાતંીવાડા દાતંીવાડા દાતંીવાડા  ર એસએસએ 

17 ભાવનગર મ4વાુ   કલસર  ઉચા કોટડા  ૧ એસએસએ 

18 ભાવનગર પાલીતાણા શે6%ંડમુ �  શે6%ંડમુ �  ૩ એસએસએ 

19 ભાવનગર બોટાદ  રાજપરા  નાગલપર  ૧ એસએસએ 

�0 ભાવનગર ભાવનગર િસદસર  િસદસર  ૧ એસએસએ 

21 ભાવનગર ઘોઘા  ઘોઘા  ઘોઘા  ૩ એસએસએ 

�� ભાવનગર તળા�  તળા�  પાવઠ�  ૧ એસએસએ 

23 દાહોદ ધાન�રુ  ભોરવા  પાવ  ૧  એસએસએ 

�4 દાહોદ દવગઢ બાર�યા�  િશ9ા:ભંવુ  મોટ� ખ ર�ૂ  ૧ એસએસએ 

25 દાહોદ દાહોદ  કાઠલા  ખગેંલા  ૧ એસએસએ 

26 દાહોદ લીમખેડા  અગારા (ઉ)  અગારા (ઉ) ૧ એસએસએ 

27 દાહોદ ગરબાડા  બોર�યાલા ગાગંરડા  ૩ એસએસએ 

28 દાહોદ ફતે�રાુ   નાની ઢઢલી�  ડબલારા  ર એસએસએ 

29 દાહોદ ઝાલોદ  @વાડા ,મારુ ુ  થેરકા  ૧ એસએસએ 

30 �મનગર A વારકા  મીઠા�રુ  આરંભડા  ૧ એસએસએ 

31 �મનગર કB યાણ�રુ ભાટ�યા  ભાટ�યા  ૩ એસએસએ 

32 �મનગર �મ ખભંાળ�યા વડCા  વડCા  ૩ એસએસએ 

33  નાગઢુ   ઉના  કસર�યા�   કાજરડ�  ૧ એસએસએ 

34  નાગઢુ   વેરાવળ આDી  આDી  ૩ એસએસએ 

35  નાગઢુ   ECાપાડાુ  ધામળેજ  ધામળેજ  ૩ એસએસએ 

36  નાગઢુ   માગંરોળ (અ) ટાવર માગંરોળ  ર એસએસએ 

37  નાગઢુ   ઉના (અ) ઉના-૩  ઉના  ર એસએસએ 
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38  નાગઢુ   વેરાવળ (અ) વેરાવળ-૧ વેરાવળ  ર એસએસએ 

39 કF છ  રાપર બાલાસર  બાલાસર  ર એસએસએ 

40 કF છ  ભચાઉ  ચોબાર� ચોબાર�  ૧ એસએસએ 

41 કF છ  $�ર  $�ર નગર પાHલકા $�ર  ૩ એસએસએ 

42 કF છ Iજ ુ  કોડક�  કોડક�  ૧ એસએસએ 

43 કF છ  Iજ ુ (અ) Iજુ  Iજુ  ર એસએસએ 

44 કF છ લખપત દોલતપર દોલતપર  ર એસએસએ 

45 કF છ  અબડાસા નલીયા  નલીયા  ૩ એસએસએ 

46 કF છ  ગાધંીધામ $તર�ળ 
.કડાણા હાઉસ0ગ 

સોસાયટ� 
ર એસએસએ 

47 ખેડા  બાલાિસનોર મોના JાK ચ-૧ બાલાિસનોર ૧ એસએસએ 

48 મહસાણા�   સતલાસણા  સતલાસણા  વાવ  ૧ એસએસએ 

49 નમLદા સાગબારા  સેલબંા  સેલબંા  ૧ એસએસએ 

50 નમLદા  ડ.ડયાપાડા�   ઝરણાવાડ�  િનઘટ  ૧ એસએસએ 

51 પચંમહાલ હાલોલ ઢ0કવા  ઢ0કવા  ર એમ.એસ.  

52 પચંમહાલ ઘોઘM બા  ઝાબ  ઝાબ  ૧ એમ.એસ. 

53 પચંમહાલ મોરવા હડફ વાડોદર  ર�યતા  ૧ એસએસએ 

54 પચંમહાલ કડાણા  ડ0ટવાસ  ડ0ટવાસ  ૧ એસએસએ 

55 પચંમહાલ ગોધરા  ગોધરા ગોધરા  ર એમ.એસ. 

56 પચંમહાલ સતંરામ�રુ  Nકડા  કોલીવાડા  ૧ એમ.એસ. 

57 પાટણ  સમી  સમી સમી  ૧ એસએસએ 

58 પાટણ સાતંલ�રુ  Nકડા  કોલીવાડા  ૧ એસએસએ 

59 પાટણ રાધન�રુ  ગોતરકા  ગોતરકા  ૧ એસએસએ 

60 પાટણ પાટણ ભાટસણ  કોઇટા  ૧ એસએસએ 

61 પાટણ હાર�જ  રોડા  જસવતં�રાુ  ૧ એસએસએ 

62 રાજકોટ  વાકંાનેર  માટલ�   માટલ�   ૧ એમ.એસ. 

63 રાજકોટ  માHળયા િમયાણા ભાવપર  ભાવપર  ૩ એસએસએ 

64 રાજકોટ  જસદણ  વીછ�યા વીછ0યા  ર એમ.એસ.  

65 સાબરકાઠંા  ખેડJહમા  દલવાડા�   દલવાડા�   ૧ એમ.એસ. 

66 સાબરકાઠંા  મેઘરજ  સીસોદરા (અદા�રુ) ઢ�મડા  ર એમ.એસ. 

67 સાબરકાઠંા  માલ�રુ  ઉભરાણ  મગોડ�  ૧ એસએસએ 

68 Eરતુ  િનઝર  ,ંકર@ડંાુ ુ   ઉટાવડ  ૧ એસએસએ 

69 Eરુત  Oમરપાડા  ધાણાવડ  ધણાવડ ૧ એસએસએ 

70 Eરતુ   સોનગઢ  સોનગઢ  આમલીપાડા ૩ એસએસએ 

71 Eરતુ   ઉF છલ  મીરકોટ  પાખંર�  ર એસએસએ  

72 EરK Dુ � નગર સાયલા ડોળ�યા ડોળ�યા ૧ એમ.એસ. 

73 EરK Dુ � નગર ચોટ�લા Hચરોડા (ઠાગંા) Hચરોડા ૧ એમ.એસ. 

74 EરK Dુ � નગર @ળ�ુ  @ળ�ુ  ગઢાદ ર એસએસએ 

75 EરK Dુ � નગર લ0મડ� રળોલ રળોલ ૩ એસએસએ 

76 EરK Dુ � નગર હળવદ મેPપર  મેPપર ૩ એસએસએ 

77 EરK Dુ � નગર QાગQંા  ધોળ� ખાભંડા ૩ એસએસએ 
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78 EરK Dુ � નગર પાટડ� પાટડ� પાટડ� ર એસએસએ 

79 EરK Dુ � નગર લખતર લખતર લખતર ૩ એસએસએ 

80 EરK Dુ � નગર Rડાુ  Rડાુ  Rડાુ  ૩ એમ.એસ. 

81 વડોદરા Nત�ર પાવીુ  સેલોજ  બોરઘા  ૧  એમ.એસ. 

82 વડોદરા કવાLટ  કવાLટ કવાLટ ૧ એમ.એસ. 

83 વડોદરા નસવાડ�  પોચબંા  પોચબંા  ૧ એસએસએ  

84 વડોદરા છોટા ઉદ�ર� ુ  ઝોઝ ગમાનફHળયા ૧ એસએસએ  

85 વલસાડ કપરાડા  દાબખલ  લઉકર  ૧ એસએસએ 

86 વલસાડ  ધરમ�રુ  S.ંદયાુ   S.ંદયાુ  ર એસએસએ 

* ��� �ш�	 
��	� (�����-71) ����	 �	�� , ���	� � (��.��.-1 ) 

 

•••• к& '(�)� $��*� )�
+к� ��*�+� (к",)���)��� ����к� #12���  

 શાળા બહારની કદ4એ શાળાએ ન ગયેલી (Never Enrolled) ક, યાઓ અને શાળા છોડ4 ગયેલી 

ક, યાઓ (drop outs)  ?મા ં૭પ% અિત છેવાડાની SC, ST, OBC અને Minority અને અ, ય aિતની ક, યાઓ 

તેમજ / થળાતંર કરતા તથા bટાછવાયા િવ/ તારોમા ં વસવાટ કરતા વાલીની ક, યાઓ રપ% ગર4ર4 ર+ખા 

નીચેના વાલીની ક, યાઓ હોય છે.  

•••• к& '(�)� $��*� )�
+к� ��*�+� (к",)���)��� �ш�3 4 ��& 5��  

 ક+'બીવીમા ં ક, યાઓની )મતા ચકાસણી કર4 તેઓને તેમની )મતા િસ: ધીના ધોરણે િનયિમત 

ધોરણોમા ં(ધો.-૬ થી ૮) મા ંથાય છે. જો કોઇ ક, યા કદ4એ શાળાએ ન ગયેલ હોય તેવી ક, યાઓની સાથે ૩ 

મCહનાના કોDચ^ગ કરતા વh સમય માટ+ પણ ુ (ધો.-૧ થી પ) મા ં;કટ4સ હાથ ધરાય છે.  

••••  к& ' (�)� $��*� )�
+к� ��*�+� (к",)���)��� �6%� 7��*���  (  

 ક, યાઓને ;ારંDભક િશ)ણ, જમવા� ં,ુ રહ+વા� ં,ુ ઓઢવા, પાથરવા� ં/ ટ+ુ શનર4 સહઅk યાિસક l/ તુ કો 

વગેર+ આG વામા ંઆવે છે.  

•••• к& '(�)� $��*� )�
+к� ��*�+� (к",)���)��� �8	9 ����к #:�; %< ��  

− દર+ક િવષયોના )મતા� ંNજબ� ંિશ)ણુ ુ ુ  

− / વ ર)ણની તાલીમ ?વી ક+, કરાટ+, લાઠ4, લેઝીમ, િતરંદા' વગેર+  

− રમત ગમતની તાલીમો ?વી ક+, વોલીબોલ, Coક+ટ, pટબોલ, દોડ, / વીમqગ, કબડ4 ખોખો વગેર+  

− વોક+શનલ તાલીમ  

− હ+I થની તાલીમ 

− ;વાસ ?મા ંઅ, ય ક+'બીવીની Nલાકાત અને તે ુ ક+'બીવી ધરાવતા rજI લાના જોવાલાયક / થળો  

•••• 	� � ��к��0 ����$ ��5 ��к+�=  

− ધો.-૮ પાસ કર+લ ક+'બીવીની ક, યાઓ માટ+ મા: યિમક િશ)ણની V યવ/ થા lર4 પાડવા માટ+ ુ  

− સામા'ક , યાય અને અિધકાર4તા િવભાગ 

− અ�PDૂચત જનaિત કI યાુ ણ િવભાગ 

− રા[ \4ય sામીણ / વા/ t ય િમશન  

− વા/ મો અને '.એસ.ડ4.એમ.એ. 
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National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL) 

�
�� ��к � �� к� �
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 ;ારંDભક / તર+ ક, યાઓના િશ)ણ માટ+ અિતCરકત ઘટકો ઉપલW ધ કરાવવાના હ+Sથી સવ� િશ)ા ુ

અDભયાન (એસએસએ)ની યોજનમા ં Pધારાના ભાગુ dપે સરકાર+ એક નવા કાયદાની બહાલી આપી છે, ?          

";ારંDભક / તર+ ક, યાઓના િશ)ણ માટ+નો રા[ \4ય કાય�oમ" તર4ક+ ઓળખાય છે. એનપીઇ'ઇએલ 

એસએસએના એક ભાગ છે અને એસએસએના નેa હ+ઠળ જ તેમ� ંઅમલીકરણ ુ કરવામા ંઆવે છે. 

 તwઅ�સાર એસએસએની યોજનાના આગવા અને P/ પ્ ુ ુ [ ટ ક, યા ક+ળવણીના ઘટક તર4ક+ ધો.-૧ થી 

૮ ના િશ)ણની તક અને Pિવધાઓથી વDંચત થોની ક, યાુ ૂ ઓના િશ)ણ માટ+ની એનપીઇ'ઇએલ કાય�oમ 

ઘડવામા ં આવે છે. શૈD)ણક ર4તે પછાત િવ/ તારોમા ં ક, યાઓના ;ારંDભક િશ)ણના સાવyિKકરણ 

(Universalization of Elementary Education) ની ;ાિG ત માટ+ ક, યા િશ)ણ માટ+ ક, યા િશ)ણ માટ+ અલગ 

ઘટક એનપીઇ'ઇએલ છે. એનપીઇ'ઇએલ અ, વયેના Xજરાતના eલ ુ ુ ૭૮ શૈ)Dણક ર4તે પછાત તાZકાઓ ુ

અને આ ;કારના ધોરણો ધરાવતા ૩૨ શહ+ર {પંડપટ4ઓમા ં૧૨૪૮૧૬પ ક, યાઓ લાભ લઇ રહ4 છે. 

	�к�ш�  

1. � ��>� �? = 
+
х% �=A +�B ��C����� ��ш= =( .  

• શૈ)Dણક ર4તે પછાત તાZકાઓ ુ (Educational Backward Blocks) EBB એટલે ક+ એવો W લોક 

ક+ જયા ંsાH ય / Kી િશ)ણ દર રા[ \4ય સર+રાશથી ઓછો હોય અને સા)રતાનો લૈDગ^ક તફાવત 

રા[ \4ય સર+રાશ કરતા ંઉચો હોય. તેની સાથે જH N ૂઅને કા| મીરના ૧૩ rજI લાઓના આ V યાg યા 

Nબજના તમામ તZકાઓનો સમાવેશ થાય છે ?ને ુ ુ ૧૯૯૧ની વસતી ગણતર4મા ં આવર4 

લેવાયા નથી.  

• rજI લાઓના તાZકાઓ ક+ જયા ંઅ�ુ .ુ aિત/જનaિતની ઓછામા ંઓછ4 પ% વસતી હોય અને 

અ�.ુ aનaિતનો / Kી િશ)ણ દર ૧૦% થી નીચો હોય તે G ણ આ કાય�oમમા ં હ+ઠળ આવર4 

લેવાયા છે.  

• પસદં કરાયેલ ક+ટલીક {પંડપટ4ઓ  

• ર૦૦૧ ની વસતી ગણતર4 Oકડા ઉપલW ધ થાય < યાર (અ), (બ) અને (ક) હ+ઠળ તાZકાુ ઓની 

પસદંગી કર4ને તેમા ંવસતી ગણતર4ના નવા Oકડાઓ Nજબ Pધારાઓ કર4ુ ુ  શકાય. વDણ~ત 

V યg યાને : યાનમા ંરાખીને તેમજ ભારત સરકારની મ ંર4 મેળવીનેૂ , રાજયો પોતે જ ર૦૦૧ ની 

વસતી ગણતર4 Nજબ તાZકાઓમા ંફરફાર કર4 શકાશેુ ુ + .   

#:�; %< ��    

1. મોડ+લ કલ/ ટર / eુલ અથા�ત નNનૂાdપ  થશાળાઃ જયા ંજયા ંઆ યોજના લાX કરવામા ંઆવી છે તેવા ૂ ુ

તમામ તાZકામા ંપસદંગીના ઘોરણે કલ/ ટુ ર / તર+ નNનૂાdપે ક, યાઓ માટ+ની એક મોડ+લ કલ/ ટર / eુલ નકક4 

કરવામા ંઆવે છે. ? માપદંડો નીચે Nજબના હોય છેુ .   

���D�C�- MCS-����� /� E5ш�6�� F    

• ? િવ/ તારોમા ંSC/ST/OBC/Minority ક, યાઓની સgં યા વધાર+ હોય. 

• એવી શાળા ?મને આધાર ર+ખામા ંકનયાઓના નામાકંનમા ંસૌથી સારો દ+ખાવ કય� હોય. 

• એવી શાળા ક+ તે શાળની ગામની આસપાસ કલ/ ટરની અ, ય શાળાઓ ન'ક હોય. 

• જયા ંવધારાના િનમા�ણ કાય�ની જમીન હોય અને રમત� ંમેદાન હોયુ . 

• ? ગામમા ંઅ�PDૂચત aિતુ /અ�PDૂચત જનaિતની વસતીની ગીચતા િવlલ ;માણમાંુ ુ  હોય. 
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૧. મોડ+લ કલ/ ટર / eુલમા ંઆ યોજના હ+ઠળ મીના ક+H પેઇન કાય�oમ, 'વનકૌશI યલ)ી તાલીમો ?વી ક+,          

િ;-વોક+શનલ, / વર)ણ તાલીમો, િવિવધ રમતો� ંકોDચ^ગ વગેર+ આપવામા ંઆવે છેુ .  

ર. શાળઓ િશ)કોને lર/ કાુ રઃ 

 ક, યાઓના નામાકંન, / થાયીકરણ અને ક+ળવણીના પર4ણામોમા ં િસ: ધીઓ કલ/ ટરની ? તે બદલ 

શાળાને અથવા િશ)કોને lર/ કાુ ર આપવામા ંઆવે છે.  

૩.  િશ)કો� ં;િશ)ણઃ ુ  

 આ યોજના હ+ઠળ િશ)કોને ?, ડર અથા�S ક, યા્  ક+ળવણીની સવેંદનશીલતા વધારવા ;િશD)ત 

કરવામા ંઆવે છે.  

૪. ઇસીસીઇઃ અલ� ચાઇI ડ �ડ ુ ક+ર એ, ડ એજ	ક+શન ુ - બાળ દ+ખર+ખ ક+, -ો  

 ક, યાઓના �ોપ આઉટ ર+ટને ઘટાડવા જયા ં મCહલા અને બાળ િવભાગની અને/અથવા રાજય 

સરકારની કોઇપણ યોજના હ+ઠળ કોઇ બાળ દ+ખર+ખ ક+, -ો ચલાવવામા ંઆવે છે. કારણ ક+, ક, યાઓ પોતાના 

નાના ભાઇબહ+નને સાચવવાની જવાબદાર4 કારણ ક+ અધ વR ચેથી શાળા છોડ4 દ+ છે.  

પ. સાNદાિયક અDભ;ેરણઃુ  

 સાNદાિયક અDભ;ેરણ એ ક, યાુ  ક+ળવણીની ચાવી છે. એસએસએ કાય�oમમા ં પણ 

વસાહત/ગામ/શહ+ર4 / તર+ અDભ;ેરણ કરવામા ં આવે છે તેના માટ+ કોર�પની રચના કર4 આ કાય�oમની ુ

;Lિ< તૃ ઓના અમલીકરણના સદંભ�મા ં�બૂ જ િનણા�યક �િૂમકાઓ ભજવે તેL આયોજન કરવામા ંઆવે છેુ .  

 Xજરાતમા ંઆ યોજના હ+ઠળ આવર4 લીધેલ તાZકાઓની યાદ4 અને ક+ટલીક શહ+ર4 {પંડપટ4ઓની ુ ુ

યાદ4 નીચે Nજબ છેુ   
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'( )�# %� * %�к �.� к%+ �� 

1 અમદાવાદ બાવળા ૧ર 

  અમદાવાદ રાણ�રુ ૭ 

  અમદાવાદ િવરમગામ ૧૭ 

  અમદાવાદ સાણદં ૧૭ 

  4%�    $� 

� અમરલી�  �ફરાબાદ ૬ 

  અમરલી�  રા લાુ  ૧૩ 

  4%�    19 

3 બનાસકાઠંા દાતંા ર૭ 

  બનાસકાઠંા થરાદ ૩૩ 

  બનાસકાઠંા ધાનેરા ૧૬ 

  બનાસકાઠંા ડ�સા ૫૦ 

  બનાસકાઠંા .દયોદર ૨૧ 

  બનાસકાઠંા વાવ ૨૩ 

  બનાસકાઠંા કાકંરજ�  ૩૦ 

  બનાસકાઠંા ભાભર ૧૧ 

  બનાસકાઠંા અમીરગઢ ૧૦ 

  બનાસકાઠંા દાતંીવાડા ૧૩ 

  4%�    234 

4 ભાવનગર મ4વાુ  ૨૬ 

  ભાવનગર પાલીતાણા  ૧૯ 

  ભાવનગર બોટાદ ૧૩ 

  ભાવનગર ઘોધા ૯ 

  ભાવનગર તળા� ૨૩ 

  4%�    90 

$ દાહોદ ધાન�રુ ૧૭ 

  દાહોદ દવગઢ બાર�યા �  ૨૬ 

  દાહોદ દાહોદ ૩૪ 

  દાહોદ લીમખેડા ૩૦ 

  દાહોદ ગરબાડા ૧૮ 

  દાહોદ ફતે�રાુ  ૨૨ 

  દાહોદ ઝાલોદ ૩૯ 

  4%�    186 

6 �મનગર A વારકા ૧૫ 

  �મનગર કB યાણ�રુ ૨૬ 

  �મનગર �મ ખભંાળ�યા  ૨૮ 

  �મનગર જોડ�યા ૧૪ 

  4%�    83 
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7  નાગઢુ  ઉના ૨૫ 

   નાગઢુ  વેરાવળ ૧૩ 

   નાુ ગઢ ECાપાડાુ  ૧૨ 

  4%�    50 

8 કF છ રાપર ૩૭ 

  કF છ ભચાઉ ૨૨ 

  કF છ $�ર ૧૭ 

  કF છ Iજુ ૪૧ 

  કF છ માડંવી ૨૩ 

  કF છ @K Dાુ   ૧૫ 

  4%�    155 

9 ખેડા બાલાિસનોર ૧૮ 

  4%�    18 

10 મહસાણા�  સતલાસણા ૧૨ 

  4%�    12 

11 નમLદા સાગબારા ૧૪ 

  નમLદા ડ.ડ� યાપડા ૨૫ 

  4%�    39 

1� પચંમહાલ હાલોલ ૨૮ 

  પચંમહાલ ઘોધM બા ૨૫ 

  પચંમહાલ મોરવા હડફ ૧૭ 

  પચંમહાલ કડાણા ૧૯ 

  પચંમહાલ ગોધરા ૪૫ 

  પચંમહાલ સતંરામ�રુ ૩૪ 

  પચંમહાલ �\ઘંોડાુ  ૬ 

  પચંમહાલ ખાન�રુ ૧૫ 

  પચંમહાલ શહરા�  ૨૯ 

  4%�    218 

13 પાટણ સમી ૨૧ 

  પાટણ સાતંલ�રુ ૧૨ 

  પાટણ રાધન�રુ ૧૪ 

  પાટણ હાર�જ ૯ 

  4%�    56 

14 રાજકોટ વાકંાનેર ૨૦ 

  રાજકોટ માHળયા િમયાણા ૧૨ 

  રાજકોટ જસદણ ૨૪ 

  4%�    56 

1$ સાબરકાઠંા ખેડJહમા  ૩૧ 

  સાબરકાઠંા મેઘરજ ૨૯ 

  સાબરકાઠંા માલ�રુ ૧૯ 

  4%�    79 
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16 Eરતુ  િનઝર ૧૫ 

  Eરતુ  Oમરપાડા ૯ 

  4%�    24 

17 EરK Dુ � નગર સાયલા ૧૬ 

  EરK Dુ � નગર ચોટ�લા ૧૪ 

  EરK Dુ � નગર @ળ�ુ  ૯ 

  EરK Dુ � નગર લ0બડ�  ૧૬ 

  EરK Dુ � નગર હળવદ ૧૫ 

  EરK Dુ � નગર ધા]Qંા ૧૭ 

  EરK Dુ � નગર પાટડ� ૧૩ 

  EરK Dુ � નગર લખતર ૮ 

  EરK Dુ � નગર Rડાુ  ૯ 

  4�%   117 

18 વડોદરા Nત�ર પાવીુ  ૨૮ 

  વડોદરા કવાLટ ૧૬ 

  વડોદરા નસવાડ� ૨૦ 

  4%�    64 

ш"�6  7�$/$�68  

'( )�# %� * %�к �.� к%+ �� 

1 બનાસકાઠંા પાલન�ર અબLન ^ લુ મ  ર 

� ભાવનગર ભાવનગર એમ.સી.એસ. અબLન ^ લમ  ૩  

3  નાગઢુ  કશોદ અબLન ^ લ� મ ૩ 

4 નવસાર� બલીમોરા અબLન ^ લમ ૩ 

$ EરK Dુ � નગર EરK Dુ � નગર અબLન ^ લમ ૩ 

6 મહસાણા�  કડ� અબLન ^ લમ  ૩ 

7 મહસાણા�  મહસાણા અબLન ^ લ� મ  ૩ 

8 મહસાણા�  ઉઝા અબLન ^ લમ  ૩ 

9 ગાધંીનગર  ગાધંીનગર (એન.એ.) અબLન ^ લમ ૩ 

10 આણદં આણદં અબLન ^ લમ ૩ 

11 પાટણ પાટણ અબLન ^ લમ ૩ 

 4%�   3� 

 4% ��.�9��    1$84 
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Early Childhood Care & Education (ECCE) 

7 8 9�5: ;<; к#� 4* ;�  4=>к#ш� � (5?�?�5)-4   

 સમાજમા ંક, યા ક+વણી� ં;માણ વધેુ , ક, યાઓ િનયિમત શાળામા ંઆવે, અધવR ચેથી શાળા છોડ4 ન 

દ+ અને Xણવ< તાુ 	કત િશ)ણ મેળવેુ , પCરણામે / Kી સા)રતા દરમા ંવધારો થાય તે માટ+ના સતત ;ય< નો 

ગI સ� એજ	ક+શન 	િનટ : વાુ ુ રા કરવામા ં આવે છે. ?મા ં ક, યાઓને શાળામા ં ન જઇ શકવાના અને અભ 

વR ચેથી શાળા છોડ4 જવાના િવિવધ કારણોને ક+, -મા ંરાખી િવિવધ યોજનાઓ : વારા તેઓને શાળામા ંલાવી 

િવિવધ યોજનાઓ : વારા તેઓને શાળામા ંલાવી એલીમે, ટર4 એજ	ક+શન l�ં કરાવવામા ંઆવે છેુ ુ ુ . િવિવધ 

યોજનાઓ પૈક4 ?મા ં ક, યાઓના નાનાભાઇ બહ+ન સાચવવાના ;| નોને િનવારવાનો હ+S છેુ . Xજરાતમા ં? ુ

િવ/ તારોમા ંજયા ંOગણવાડ4 ક+, -ો કાય�રત નથી તેવા િવ/ તારોમા ંચાZ વષ�મા ંeલુ ુ  ર૪પ૦ ક+, -ો કાય�રત છે 

?મા ંપ૩૧૯પ બાળકો lવૂ� ;ાિથમક િશ)ણનો લાભ લઇ રહયા છે.  

 lવૂ� ;ાિથમક તથા ;ાથિમક િશ)ણને જોડવાના હ+Sથી એવા ં િવ/ તાુ રોમા ંઇસીસીઇ ક+, -ો ખોલવામા ં

આવે છે. જયા ં આઇ.સી.ડ4.એસ. : વારા Oગણવાડ4 કાય�રત નથી અથવા lરતી Pિવધા ુ ુ ;ાG ત કરવામા ં

આવતી નથી.  

આ ઉપરાતં  

• ભૌગોDલક ર4તે N| ક+ુ લીજ, ય િવ/ તારો ?વા ક+ રણ ;દ+શ, ટ+કર4 િવ/ તાર, bટા છવાયા 

�તર4યાળ િવ/ તારો ક+ વસાહતો, જગંલ િવ/ તારોમા ંખોલવામા ંઆવે છે.  

• શૈ)Dણક અને આિથ�કર4તે પછાત િવ/ તારો ?વા ક+ આCદવાસી સNદાયુ , વDંચત સNદાયુ , 

(લiમિત િવચરતી aિતુ ), હોય < યા ંઇસીસીઇ ક+, -ો ખોલવમા ંઆવે છે.  

• જયા ંOગણવાડ4 ક+, -ોમા ં૪૦ બાળકોની વh સgં યાુ  હોય < યા ંપણ ખોલવામા ંઆવે છે. 

• જયા ં S.T.P. વગ� કાય�રત હોય < યા ં તેમના નાના ભાઇ બહ+નને સાચવવા ઇસીસીઇ ક+, -ો 

ખોલીએ છ4એ.  

 G=H I ��  

• ક, યાઓની નાના ભાઇ બહ+નોને સાચવવા માટ+ની ઘટાડવા અને શાળામા ં / થાયીકરણનો દર 

વધારવા માટ+. 

• બાળકોને શાળા વાતાવરણ માટ+ તૈયાર કરવા માટ+. 

• ર.પ થી પ વષ�ના બાળકોના વાલીઓની આરો� ય-/ વR છતા �ગેની સમજ ક+ળવાય તેમજ 

બાળકોના બૌ�:ધક, ભાષાક4ય િવકાસ તરફ વાલીઓને અDભNખ કરવાુ .  

#:�; %< ��   

• ર.પ થી પ વષ�ના બાળકોને દ+ખર+ખ ક+, -ોમા ં (ઇસીસીઇ) તેઓના તેમના માનિસક, ભાષાક4ય, 

શાર4Cરક, સામા'ક તેમજ બૌ�:ધક અને / ના	ઓના િવકાસ માટ+ િવિવધ ;Lિ< તુ ૃ ઓ કરાવવામા ં

આવે છે.  

• બભાજ તહ+વારોની ઉજવણી  

• બાળમેળા 

• દાદ4-દાદ4 Cદવસનછ4 ઉજવણી 

•  દા  દા સા/ં eુ ુ ૃિતક કાય�oમો  

• એ)પોઝર િવઝીટ બાળકો સાથે માતાઓની  

• ઇસીસીઇ વક�ર માટ+ V યCકત< વ િવકાસ તાલીમ  
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• ઇસીસીઇ ક+, -ો : વારા બાળકોના lવૂ� ;ાથિમક િશ)ણ ;< યે સNદાયને તેમજ તેમના માતાિપતા ુ

અDભNખ થાય તે જુ dર4 છે.  

• આ માટ+ આ ક+, -ો ચલાવતી સેિવકા બહ+નોને રાજય ક)ાએ અને rજI લા ક)ાએ તાલીમ 

આપવામા ંઆવે છે. આ તાલીમ સાથે તેઓને માગ�દિશ�કા (મોડ	લુ) પણ આપવામા ંઆવે છે.  

 

 

 

 

 


