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ળવષ દરમમયાન ાલાને પરૂો પાડળામાાં આળનાર       

ON SITE SUPPORT  ની મળગત  

કાયષ ક્રમન ાં નામ  ષતે    દદળશ  

D,E,F,ગે્રડ ની ળાા મરુાકાત 
(I)  

શળક્ષકો અન ેળાાની 
ળકૈ્ષણિક ગિુલત્તા 
સધુાયિા ભાટે  

૩૦  

દત્તાક્ળાા  ભાગગદળગન 
મરુાકાત (I)  

શળક્ષકો અન ેળાાની 
ળકૈ્ષણિક ગિુલત્તા 
સધુાયિા ભાટે.  

૩૦  

ફાભેા , 
પ્રલળેોત્વલ,શલજ્ઞાનભેા, 
યભતોત્વલ,જેલા ળકૈ્ષિીક 
કામગક્રભ વદંબ ે ળાા 
મરુાકાત (I)  

શળક્ષકો અન ેફાકોને 
ળકૈ્ષણિક ભાગગદળગન 
આલા.  

૨૪  

ગિુોત્વલ વદંબ ેળાા 
મરુાકાત (I)  

શળક્ષકો અન ેળાાની 
ળકૈ્ષણિક ગિુલત્તા 
સધુાયિા ભાટે.  

૭૦  

સ્કુર પ્રવેભને્ટ કામગક્રભ (I)  શળક્ષકો અન ેળાાની 
ળકૈ્ષણિક ગિુલત્તા 
સધુાયિા અન ેળૈક્ષણિક 
ભાગગદળગન આલા.  

૪૮  
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Different Function of Planning 

B-Research & Action Research 

C-Resource Centre & Documentation 

D-Training Programme 

F-Technology in Teacher Education 

G-Innovation 

H-Content & Material Development 

I - On Site Support 

k\m s>Si[Fnn&> S)P<k h[t&ai[  nm*ni[[  

1 ઉચાયાત્ભક શળક્ષિની 
ગિુલત્તા ય થમરેી 
અવયનો અભ્માવ (B) 

.ઉચાયાત્ભક શળક્ષિની 
અવય ચકાવલી.  

200  

2 શળક્ષિભા ંવશ અભ્માવક 
પ્રવશૃત્તઓની અવયકાયકતા 
અંગે એક અભ્માવ (B) 

શળક્ષિભા ંવશ અભ્માવ 
પ્રવશૃત્તઓ ની 
અવયકાયકતા તાવલી.  

200  

3 “ધોયિ -૩ અન ે૪ અંગે્રજી 
બાા શળક્ષક વજ્જતા  
તારીભ “ એક અભ્માવ.(B) 

૧) અંગે્રજી બાા શળક્ષક 
વજ્જતા તારીભની 
અવયકાયકતા તાવલી  

300  

વાહશત્મ શનભાગિ  

ક્રભ  વાભગ્રીનુ ંનાભ  અણેક્ષત પરશ્રશુત  કોી વખં્મા  

૧  
ભોડેર પ્રશ્નત્ર (H) શળક્ષકો મલૂમાકંન મોગ્મ 

યીત ેકયી ળકે.  
6 (396 )  

૨  
ઇકોક્રફની ળાાકીમ 
પ્રવશૃત્તનુ ંડોક્યભુને્ટ (H) 

ઇકોક્રફની ળાાકીમ 
પ્રવશૃત્તથી શળક્ષકો અન ે
ફાકો લાકેપ થામ.  

1(100)  

૩  
ધોયિ ૩ થી 4 ની અંગે્રજીની 
CD અન ેભોડયરુ  (H)  

 લગગખડં શળક્ષિ ભાટે 
વદંબગ  વાહશત્મ તયીકે 
ઉમોગી ફન.ે  

1 CD અન ે
ભોડયરુ 
(400)  

૪  
વાભાજજક શલજ્ઞાનનુ ંભોડયરુ 
(H) 

શળક્ષકો ભાટે એક વદંબગ 
વાહશત્મ ઉભુ ંથામ.  

1 (25)  

૫  
રામબ્રયેીનુ ંભોડયરુ (H) શળક્ષકોન ેરામબ્રયેીના 

અવયકાયક ઉમોગભા ં
ભદદરૂ  થામ.  

1(50)  

૬  
DYSLEXIAનુ ંભોડયરુ (H) ફાકોના  પ્રશ્નો 

ઉકેરલાભા ંશળક્ષકન ે
ભદદરૂ ફન.ે  

1(50)  

જિલ્ા મક્ષણ અને તાીમ, સ રત 
બ રષાની/સ્ળપ્ન સષૃ્ટિ એપાિષ મેન્િની શામે, જીઆળ બ દડયા રોડ, 

ભેસ્તાન, સ રત   

                   ફોન નાંબર: {0261}-2916003,2916040     

   E Mail : dietsurat@gmail.com 

Website: www.dietsurat.org 

જીલ્ા મક્ષણ અને 

તાીમ ભળન સ રત  
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એન્યઅુર લકગ પ્રાન  (C)  લગ દયશભમાન કયલાના ય્ત્ત્તા 
કામગક્રભનુ ંઆમોજન તૈમાય કયવુ ં 

એશપ્રર  

દયેક કામગક્રભના અશલેાર- 
યીોટગ (C)  

કામગક્રભોની શલગત તથા પરશ્રશુત 
જાિી ળકામ  

એશપ્રર  

એન્યઅુર લકગ યીોટગ  (C)  થમેર કામગક્રભોની શલગત તથા 
પરશ્રશુત જાિી  ળકામ  

ભેં  

જન જાગશૃત અંગેના કામગક્રભોની 
સ્ક્રીપ્ટ (C) 

ળાાકક્ષાએ શળક્ષક,શલદ્યાથી તથા 
લારીઓભા ંજાગશૃત રાલલી  

જુરાઈ  

ધોયિ 3  થી ૪  ની અંગ્રેજી 
બાાની શળક્ષક વજ્જતા 
તારીભ  (D) 

અંગ્રેજી બાા શળક્ષિની શલશલધ 
ધ્ધશત –પ્રયુકં્તીઓની જાિકાયી 

ભેલે. 

જુરાઈ 

વાભાજજક શલજ્ઞાન તારીભ      
( ધોયિ 6 થી 8) (D) 

         

વાભાજજક શલજ્ઞાન શલમ લસ્તનુા ં 
અધ્માન અંગેની વભજ કેલે અને 
પ્રવશૃત્ત દ્વાયા ળીખલાની વભજૂતી  
ભેલ ે 

જુરાઈ 

વ્મામાભ શળક્ષકોની તારીભ (D) શળક્ષકો ધો. 1 થી 8 ની વ્મામાભની 
શળક્ષક આવશૃત્તના ઉમોગ અંગે 
વભજ કેલે  

જુરાઈ 

લાશિક આમોજન ભાટે 
જરૂયીમાત મજુફના શલમો 
નક્કી કયલા  ફેઠક (D) 

CRC તથા આચામો ાવેથી 
જરૂયીમાત મજુફના શલમો નક્કી 
કયલા  

જુરાઈ 

ડી.એર.એડ.ના ંઆચામોની 
વકંરન ફેઠક  (D) 

D.El.Ed. વસં્થાઓનુ ંઆગાભી લગનુ ં
આમોજન કયવુ ં 

જુરાઈ 

દત્તક ળાાના આચામોની 
ભાગગદળગન ફેઠક . (D) 

દતક ળાાના આચામો અને CRC 

દત્તક ળાાના પ્રોજેક્ટ દ્વાયા  ળાાભા ં

કયલાની પ્રવશૃત્તઓથી લાકેપ થામ  

જુરાઈ 

લવતી વાબાનાતા અને વ્મવન 
મકુ્ત ળાા અંગેની તારીભ 
(D)  

શળક્ષકો વ્મવન મકુ્ત ળાા વભાજની 
વકંલનાની વભજ કેલે  

જુરાઈ 
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કોમ્પપ્યટુય તારીભ (F) શળક્ષકો કોમ્પપ્યટુય ના ubuntu 

વોફ્ટલેય થી હયણચત થામ  
જુરાઈ 

વાશંઘક યભતો તથા કૌળલમોના ં
ભાગગદળગન  તારીભ લગગ (G)  

વાશંઘક યભતો તથા તેના શલશલધ 
કૌળલમો અંગે ભાગગદળગન ભેલે  

જુરાઈ 

શળક્ષકો ભાટે સ્ધાગત્ભક યીક્ષાના ં
ભાગગદળગન અંગે તારીભ લગગ (G)  

યીક્ષા અંગ ેભાગગદળગન ભેલે  જુરાઈ 

ટેકનોરોજી નો લગગખડંભા ં
ઉમોગ (G) 

શળક્ષકો ટેકનોરોજી અંગે 
ભાગગદળગન ભેલે  

જુરાઈ 

ધોયિ 3  થી ૪  ની અંગ્રેજી 
બાાની શળક્ષક વજ્જતા 
તારીભ(D)  

અંગ્રેજી બાા શળક્ષિની શલશલધ 
ધ્ધશત –યુકં્તીઓની જાિકાયી 

ભેલે. 

ઓગસ્ટ 

સ્કાઉટ ગાઈડ યીફે્રળભેન્ટ 
તારીભ(D)   

સ્કાઉટ ગાઈડ ની પ્રવશૃત્તઓને 
લેગ ભે  

ઓગસ્ટ 

રામબ્રેયીના ંઉમોગ અંગે  
તારીભ (D)  

શળક્ષકો રામબ્રેયીના વાહશત્મિી  
ગોઠલિ અને ઉમોગ અંગે 
વભજ ભેલે.  

ઓગસ્ટ 

CRC – BRC ભાટે તારીભ લગગ 
(D)  

CRC – BRC શળક્ષિના નલા 
પ્રલાશોથી અને અણબગભોથી 
લાકેપ થામ.  

ઓગસ્ટ 

કેન્ર ળાાના આચામોની 
તારીભ(D) 

કેન્ર ળાાના આચામોની 
લશીલટી ળૈક્ષિીક વજ્જતા લધે  

વપ્ટેમ્પફય. 

શડે ટીચય યીવ્ય ુફેઠક (D)  શડે ટીચયોએ  ોતાની ળાાભા ં
કયેર શલશળષ્ટ કામગની યજૂઆત .  

વપ્ટેમ્પફય  

ધોયિ 3  થી ૪  ની અંગ્રેજી 
બાાની શળક્ષક વજ્જતા તારીભ 
(D) 

અંગ્રેજી બાા શળક્ષિની શલશલધ 
ધ્ધશત યુકં્તીઓની જાિકાયી 

ભેલે. 

વપ્ટેમ્પફય 

ગાઈડન્વ લકગળો પોય 
હડસ્રેક્ક્વમા (G) 

શળક્ષકો  હડસ્રેક્ક્વમા અંગે 
ભાગગદળગન ભેલે અને ફાકોની 
વભસ્મા દૂય કયલા પ્રમતન કયે.  

વપ્ટેમ્પફય 
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કેન્ર ળાાના આચામોની તારીભ 
(D) 

કેન્ર ળાાના આચામોની 
લશીલટી અને ળૈક્ષિીક વજ્જતા 
લધે  

ઓક્ટોફય  

ળાશંત ભાટેનુ ંશળક્ષિ અંગે 
લકગળો (G) 

ળાશંતપિૂગ વભાજની યચનાભા ં
શળક્ષકો વશબાગી ફને.  

ઓક્ટોફય  

ડી.એર.એડ.ના ંઆચામોની 
વકંરન ફેઠક (D) 

D.El.Ed. વસં્થાઓનુ ંઆગાભી 
લગનુ ંઆમોજન કયવુ ં 

હડવેમ્પફય  

કોમ્પપ્યટુય તારીભ (F) શળક્ષકો કોમ્પપ્યટુય ના ubuntu 

વોફ્ટલેય થી હયણચત થામ  
હડવેમ્પફય  

મોગ અને વાદી યભતો ભાટેનો 
તારીભ લગગ (G) 

શળક્ષકો મોગ અને વાદી યભતો 
અંગે ભાગગદળગન ભેલે  

હડવેમ્પફય  

ટેકનોરોજી નો લગગખડંભા ં
ઉમોગ (G) 

શળક્ષકો ટેકનોરોજી અંગે 
ભાગગદળગન ભેલે  

હડવેમ્પફય  

ડોક્યભેુન્ટયી હપલભ ફનાલલી (F) જજલરા કક્ષાના કામગક્રભો         
( શલજ્ઞાન ભેા, યભતોત્વલ ) 

જાન્યઆુયી  

યભતોત્વલ અન ે
શલજ્ઞાનપ્રદળગન અશલેાર (C) 

યભતોત્વલ તથા શલજ્ઞાન 
પ્રદળગનની શલગતો ભેલી 
ળકામ તેભજ આગાભી લગ 
ના ંઆમોજન ભાટે ઉમોગી  

પેબ્રઆુયી  

સ્ત્રી વળક્ક્તકયિ તારીભ(D)  ભહશરા ઓભા ંશળક્ષિ અન ે
શક્કો તથા પયજો અંગે 
જાગશૃત આલ.ે  

પેબ્રઆુયી  

મનયમમત કરળાના થતા કાયષક્રમ 

વકંરન ફઠેક (D) લાશિક આમોજન અનવુાય 
ના ંકામગક્રભનુ ંઆમોજન કયવુ ં 

દય ભાવ ે 

PAC ફઠેક (D) લાશિક આમોજનના કામગક્રભો 
અંગે ભાગગદળગન તથા ફશારી 
ભેલલી  

લગભા ંફ ે

લાય  


