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પ્રસ્તાલના
ગુજયાત

યાજમ

ળૈક્ષણણક

વંળધન

અને

તારીભ

રયદ

(જી.વી.ઈ.આય.ટી.)

ગાંધીનગયના વીધા ભાગગદળગન શેઠ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન વરિમ યીતે કામગયત યશી
પ્રાથશભક

શળક્ષણક્ષેત્રે

વંળધન, શળક્ષણના

ન ૂતનપ્રલાશ, ળૈક્ષણણકઘ્ધશતઓ, શલશલધ

નલીન

અણબગભથી પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકશ્રી, વી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટયશ્રી, ફી.આય.વી.કો-ઓરડિનેટયશ્રી
તેભજ કેલણી શનયીક્ષકશ્રીઓને અલગત કયતા યશમા છે , તથા વઘન તારીભ કામગિભ મજી
નાભાંકન, સ્થામીકયણની વાથવાથ ગુણલત્તાયુકત શળક્ષણ શલદ્યાથીઓને પ્રાપ્ત થામ એલા પ્રમાવ
કયે છે . જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત દ્વાયા કેલણી શનયીક્ષકશ્રી, ફી.આય.વી.કોઓરડિનેટયશ્રી, વી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટયશ્રી, શળક્ષકશ્રીઓ વાથે ચચાગ કયીવભગ્ર લગ દયમ્માન થતા
વેલાકારીન મજના શેઠના વંળધન, તારીભ કામગિભ શલસ્તાય તેભજ જરૂયીમાતના આધાયે ચચાગ
કયીને ભારશતી ભેલલાભાં આલેર છે . તેભજ કામગિભ વરાશકાય વશભશત(ી.એ.વી.) ફેઠકભાં ચચાગ
શલચાયણા અને જી.વી.ઈ.આય.ટી. કચેયીના સ ૂચનને ધ્માને રઈ તારીભ કામગિભનુ ં આમજન
તૈમાય કયલાભાં આલેર છે .જે ગુણલત્તાયુકત પ્રાથશભક શળક્ષણ ભાટે ઉમગી ફની યશેળે.

(આય.જે.ભાછી)
પ્રાચામગ
જજલ્રા શળક્ષણઅનેતારીભબલન,
સુયત

2

અનુિભણણકા
િભ

શલગત

ાના નંફય

1

ડીસ્રીક્ટ ભે

4

2

ડીસ્રીક્ટ પ્રપાઇર

5-11

3

કામગિભ વરાશકાય વશભશત (ી.એ.વી.)

12-14

4

વંસ્થા રયચમ

15

5

ુ
ડામેટના શેતઓ

16

6

ડામેટના કામો

17

7

ડામેટની ળાખાઓ

18

8

ડામેટનુભશે
ં કભ

19

9

સ્ટાપ ણરસ્ટ

20-21

10

અન્મ વંસ્થાઓ વાથે વંકરન

22

11

ડામેટન રેફ એયીમા

23

12

પંક્ળન મુજફ કાભગીયી અશેલાર

24-159

13

શલજ્ઞાન ભેા

160-164

14

ડામેટભાં થમેર વંળધન

165

15

પ્રકાળન અને વારશત્મ શનભાગણ

166

16

વ્માખ્માતાએ રીધેર તારીભ અને અન્મ કાભગીયી

167-178

17

તાુકાના રામઝન ઓરપવયની ભારશતી

179

3

ડીસ્રીકટ ભે

4

ડીસ્રીક્ટ પ્રપાઈર
સુયત જજલ્રાની બોગણરક ભારશતી

જજલ્ર:

સુયત

શલસ્તાય :

7451.1કક.ભી

કુર લયવાદ :

1000થી1200ભી.ભી

તાુકા:

09

અક્ષય જ્ઞાનન દય (કુર) :

85.53

અક્ષય જ્ઞાનન દય (સ્ત્રી) :

80.37

અક્ષય જ્ઞાનન દય (ુરૂ) :

89.56

કુર ગાભ:

713

ગ્રાભ ંચામતની વંખ્મા:

567

ભશાનગયાણરકા:

01

5

સયુ ત જજલ્રાના જલારામક સ્થ :• નભગદ રામબ્રેયી
• વયથાણા નેચય ાકગ
• એકલેરયમભ (ાર)
• વામન્વ વીટી

શજીયા ટગ

• વંજીલકુભાય ઓરડટરયમભ
• ફાયડરી સ્લયાજ આશ્રભ
• ફાયડરી સુગય પેકટયી
• લાઘેÅલય ભશાદે લ ભંરદય, લાઘેચા
• કોશળકવ ૃક્ષ ભંરદય, કદયાભા
• યણછડયામ ભંરદય,કૂડવદ
• શજીયા ફંદય

સ્લયાજ આશ્રભ ફાયડરી

• વાંઈ ાલનધાભ,વયરી
• ઈક ટુયીઝભ,કેલડી
• દાદા બગલાન ભંરદય, કાભયે જ
• ગામ ગરાં ,કાભયે જ

• શવઘ્ધેÅલય ભશાદે લ ભંરદય,વયવ
• ેયભીર ફયફધન

• ભહલ
ુ ા જૈન ભંરદય

સ્લાભીનાયામણ ભંરદય સુયત

શત્રમ ૂશતિ ભંરદય દાદા બગલાન6

સુયત જજલ્રાની ળૈક્ષણણક વંસ્થાઓ
૧ પ્રાથશભક ળાાઓ(જજ.ં.)

1241

૨ પ્રાથશભક ળાાઓ(ન.પ્રા.)

338

૩ આશ્રભળાાઓ

35

૪ આંગણલાડી

2629

૫ ભાઘ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓ

495

૬ ફી.એડૌ . કરેજ

32

૭ વામન્વ કરેજ

03

૮ ડી.એર.એડૌ .કરેજ

16

૯ કભવગકરેજ

13

૧૦ આટગ વ,કભવગ અને વામન્વ કરેજ

01

૧૧ આટગ વ કરેજ

04

૧૨ આટગ વ અને કભવગ કરેજ

09

૧૩ ભેરડકર કરેજ

02

૧૪ ફી.વી.એ.કરેજ

15

૧૫ ર.કરેજ

02

૧૬ વી.ટી.ઈ.

01

૧૭ ડી.ટી.વી.કરેજ

01

૧૮ ફી.ફી.એ.કરેજ

14

૧૯ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન

01

૨૦ ફી.આય.વી.કૉ.ઓ.

09

૨૧ વી.આય.વી.(જજલ્રા ંચામત)

137

૨૨ યુ.આય.વી.કૉ.ઓ.

04

૨૩ વી.આય.વી.(નગયપ્રાથશભક)

33

7

સુયત જજલ્રાભાં ળૈક્ષણણક કાભગીયી કયતી એન.જી.ઓ.

 કાનજીબાઈ દે વાઈ રસ્ટ,સુયત.
 સુરૂચી રસ્ટ , ફાયડરી.
 અંધજન ભંડ ,સુયત.
 જીલનબાયતી રસ્ટ, ટીભરીમાલાડ,સુયત .
 શશત વેલાવંઘ , ફાયડરી .
 નલવજૉન રસ્ટ, સુયત.
 શયે રિષ્ના ચેયીટે ફર રસ્ટ,સુયત.
 શ્રી ભશાદે લ એજ્યુકેળનર એન્ડ રયશેફીટે ળન રસ્ટ.
 UBNMET NGO FOR EDUCATION
 અક્ષમાત્ર
 પ્રેનટ
ે એજ્યુકેળન કન્વલ્ટન્ટ.
 એકતા રસ્ટ.
 કૈ લલ્મ પાઉંડેળન પય એજ્યુકેળન.

8

સુયત જજલ્રાની ળૈક્ષણણકવંસ્થાઓ, શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓની વંખ્મા
િભ

વંસ્થા

વંસ્થાનીવંખ્મા શળક્ષકનીવંખ્મા
(ખાનગી +
વયકાયી )

1

પ્રાથશભકળાાઓ
(જજ.ં.સુયત )

2

પ્રાથશભકળાાઓ
(ન.પ્રા.શળ.વ.સુયત)

3

અઘ્માનભંરદય

ુરૂ

સ્ત્રી

શલદ્યાથીઓનીવંખ્મા
કુર

કુભાય

કન્મા

કુર

1241

3350 6335 9685

1081

5754 9575 15329 255630 188819 444449

2

2

5

7

132799 110709 243508

15

59

74

સ્ત્રત:વલગશળક્ષાઅણબમાન શભળન, સુયત જજલ્રા લગ :૨૦૧૬-૧૭

9

સુયત જજલ્રાની તાુકાલાય ળાાઓ, શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓની વંખ્મા
િભ

તાુકાનુ ં નાભ

ળાાઓની

શળક્ષકની વંખ્મા

શલદ્યાથીઓની વંખ્મા

વંખ્મા

ુરુ

સ્ત્રી

કુર

કુભાય

કન્મા

કુર

1

ફાયડરી

137

331

796

1127

15717

14307

30024

2

ચમાગવી

99

353

926

1279

18292

14858

33150

3

કાભયે જ

119

690

1286

1976

29411

20249

49660

4

ભહુલા

156

277

355

632

7901

7203

15104

5

ભાંડલી

224

451

586

1037

12307

11362

23669

6

ભાંગય

149

378

649

1027

14723

13430

28153

7

ઓરાડ

153

335

945

1280

15876

13144

29020

8

રવાણા

92

286

564

850

12329

10042

22371

9

ઉભયાડા

112

249

228

477

6243

6114

12357

1241

3350 6335

9685

132799

110709

243508

338

1492 2485

3977

76723

79454

156177

209522

190163

399685

કુર ( જજ.ં.)

10

સયુ ત(ન.પ્રા.)
વભગ્ર કુર

1579 4842

8820 13662

સ્ત્રત: વલગશળક્ષા અણબમાનશભળન,સુયત જજલ્રાલગ :૨૦૧૬-૧૭

10

સુયત જજલ્રાના ધયણ લાય શલદ્યાથીની વંખ્મા
ક્રભ

ધયણ

શલદ્યાથીઓની વાંખ્મા
કુ ભાય

કન્મા

કુ ર

1

1

17361

14533

31894

2

2

16636

13999

30635

3

3

15196

12824

28020

4

4

16348

13880

30228

5

5

16403

14179

30582

6

6

17213

14358

31571

7

7

17065

13609

30674

8

8

16577

13327

29904

132799

110709

243508

વભગ્ર કુ ર

સુયત કોયે ળનના ધયણલાય શલદ્યાથીની વંખ્મા
િભ

ધયણ

શલદ્યાથીઓની વંખ્મા
કુ ભાય

કન્મા

કુ ર

1

1

8861

9161

18022

2

2

9162

9581

18743

3

3

8634

9267

17901

4

4

9612

10167

19779

5

5

9902

10577

20479

6

6

10292

10498

20790

7

7

10147

10194

20341

8

8

10113

10009

20122

વભગ્ર કુ ર

76723

79454

156177

સ્ત્રત: વલગશળક્ષા અણબમાનશભળન,સુયત જજલ્રાલગ :૨૦૧૬-૧૭

11

કામષક્રભ વરાશકાય વશભશત (PAC)

ગુજયાત યાજમ ળૈક્ષણણક વંળધન અને તારીભ રયદ (જી.વી.ઈ.આય.ટી.)
ગાંધીનગય પ્રેરયત ડામેટ ગાઈડ રાઈન મુજફ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ગુજયાત
યાજમભાં પ્રાથશભક શળક્ષણની ગુણલત્તા સુધાયણા ભાટે પ્રમત્નળીરછે . જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ
બલન દ્વાયા મજાતા ળૈક્ષણણક કામગિભ અને પ્રવ ૃશત્તઓની વભગ્ર શ્રેણીના આમજન અને વંચારન
અંગે વરાશ અને ભાગગદળગન ભાટે કામગિભ વરાશકાય વશભશતની યચના કયલાભાં આલી છે . આ
વશભશતની ફેઠક લગભાં ઓછાભાં ઓછી ફે લાય ભે એ જરૂયીછે .
કામગિભ વરાશકાય વશભશત શળક્ષણ શલબાગના ઠયાલ િભાંક: જળબ/૧૦૯૩/૨૮૨૬/ન,
વણચલારમ, ગાંધીનગય તાયીખ:૨૯/૧૦/૧૯૯૩થી અભરભાં

આલી

છે . આ

વશભશતઓના

વભ્મશ્રીઓના સ ૂચન ભેલીને જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ળૈક્ષણણક કામગિભનુ ં આમજન
અને અભરીકયણ કયે છે .
ુ ફ છે .
કામષક્રભ વરાશકાય વશભશત (ી.એ.વી.)ના કામો નીચે મજ
૧ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા મજાતા કામગિભ અને પ્રવ ૃશતઓ અંગે વરાશ અને
ભાગગદળગન આે છે .
૨ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા થમેરા કામગિભ અંગે વરાશ અને ભાગગદળગન આે છે .
૩ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા થતા Innovative કામગિભ અંગે ભાગગદળગન અને વરાશ
આે છે .
૪ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા મજાતા કામગિભની અવયકાયકતા લધાયલા ભાગગદળગન
અને વરાશ આે છે .
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૫ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા થતા કામગિભની ભારશતી જનવમુદામ સુધી શોંચાડે
છે .
૬ કામગિભ વરાશકાય વશભશત શળક્ષક તારીભકામગ, વંળધન જેલા શલશલધ પ્રકાયના કામગિભને
તાવલા ેટા વશભશત યચી ભાગગદળગન આે છે .
૭ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ંચલીમ અને લાશિક ગાા ભાટે ના કામગિભ અને
પ્રવ ૃશતઓ ભાટે ની રૂયે ખા તયીકે કાભ આે તેલી ંચલીમ અને લાશિક ગાા મુદતની વંસ્થાકીમ
મજનાઓ તૈમાય કયે છે .
૮ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનભાં આ કામગની મુખ્મ જલાફદાયી આમજન અને વ્મલસ્થાન
ળાખાની યશે છે . જે વેલા અંતગગત કામગિભ ક્ષેશત્રમ આંતયરિમા અને નાશલન્મ વંકરન ળાખાના
વશમગથી આ જલાફદાયી અદા કયળે.
૯ ગુજયાત વયકાય શળક્ષણ શલબાગે ઠયાલ િભાંક.જળબ:/૧૨/૨૦૧૩-૮૯૧૩૩૫/નં-વણચલારમ,
ગાંધીનગય. તા.૧૫/૧/૧૪ના યજ આ કશભરટની નલયચના કયલાભાં આલી છે .જે નીચે મુજફ છે .
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કામષક્રભ વરાશકાય વશભશતના વભ્મની માદી
૧.જજલ્રા કરેકટયશ્રી

અધ્મક્ષ

૨. જજલ્રા શલકાવ અશધકાયીશ્રી

ઉાધ્મક્ષ

૩. જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી

વભ્મશ્રી

૪. જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી

વભ્મશ્રી

૫. ડીસ્રીકટ પ્રજેકટ કઓરડિનેટયશ્રી, SSA અને RMSA

વભ્મશ્રી

૬. શવશનમય રેકચયય ડામટ(૨)

વભ્મશ્રી

૭. ળાાના આચામગ(૨)

વભ્મશ્રી

૮. આરદલાવી શલકાવ વંસ્થાના પ્રશતશનશધ

વભ્મશ્રી

૯. વાભાજીક શલકાવ વંસ્થાના પ્રશતશનશધ

વભ્મશ્રી

૧૦. રઘુભશત વંસ્થાના પ્રશતશનશધ

વભ્મશ્રી

૧૧. સ્ત્રી અને ફા શલકાવ વંસ્થાના પ્રશતશનશધ

વભ્મશ્રી

૧૨. ફી.આય.વી. કઓરડિનેટયશ્રી (૧)

વભ્મશ્રી

૧૩ વી.આય.વી. કઓરડિનેટયશ્રી (૧)

વભ્મશ્રી

૧૪. આચામગ, ફી.એડ અથલા ડી.એર.એડ. કરેજ (૧)

વભ્મશ્રી

૧૫. આચામગ, આઇ.એ.એવ.ઇ.કરેજ

વભ્મશ્રી

૧૬. આચામગ, વી.ટી.ઇકરેજ

વભ્મશ્રી

૧૭. જીવીઇઆયટીભાંથી પ્રશતશનશધ (૧)

વભ્મશ્રી

૧૮. એન.જી.ઓ કે જે શળક્ષણ ક્ષેત્રભાં કામગયત શમ તેના પ્રશતશનશધ (૧)

વભ્મશ્રી

૧૯. શલદ્યાથી, ીએવટીઇ.(એક શવશનમય અને એક જુશનમય)

વભ્મશ્રી

૨૦. પ્રાચામગ ડામટ

કન્ન્લનયશ્રી
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વાંસ્થા કયચમ
જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત તયીકે કામગયત વંસ્થા જી.વી.ઈ.આયટી,
ગાંધીનગય દ્વાયા વંચાણરત છે . જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયતનુ ં નવુ ં અદ્યતન ભકાન
બેસ્તાન ( સુયત ) ખાતે આલેર છે . જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત ાવે શલળા કેમ્વ
છે . જેભાં યભતનુ ં ભેદાન તથા ગાડગ ન તૈમાય કયલાભાં આલેર છે . આ કે મ્વને વ ૃક્ષથી શયુબ
ગ યુું
ફનાલલા તભાભ કભગચાયીઓ કામગળીર છે . આ વંસ્થાભાં ઈન્ડય વામન્વાકગ અને એનજીાકગ
તૈમાય કયલાભાં આલેર છે .આ ાકગ ન રાબ પ્રાથશભક અને ભાધ્મશભક તેભજ ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક
ળાાના શલદ્યાથીઓ અને શળક્ષકને ભે છે . આ વંસ્થાભાં જુદી જુદી વાત ળાખાઓ કામગયતછે .
ફી.એડ્ના તારીભાથીઓ ભાટે લગગખડં , સ્ટાપરૂભ, કમ્પ્યુટયરેફ,વામન્વરેફ, ટી.એર.એભ રૂભ આલેર
છે . અને કમ્પ્યુટય શળક્ષણ ભાટે ૩૦ કમ્પ્યુટય ધયાલતી રેફ છે , જેભાં તારીભાથીઓ ઉયાંત
શળક્ષકને કમ્પ્યુટયને રગતી તારીભ આલાભાં આલે છે . તથા તારીભાથીઓને ન ૂતન પ્રલાશથી
લાકેપ કયી તેભના વલાુંગી શલકાવ ભાટે તભાભ ળાખા કામગ કયે છે . ગત લે જજલ્રા શળક્ષણ અને
તારીભ બલન સુયતની

ફી.એડ.ની તારીભાથીનીએ લીય નભગદ દણક્ષણ ગુજયાત યુશનલશવિટીભાં

પ્રથભ િભ પ્રાપ્ત કયે ર છે . જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત દ્વાયા પ્રાથશભક શળક્ષણની
ગુણલત્તા સુધાયણા ભાટે સુયત જજલ્રાના શળક્ષકશ્રી, ફી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટવગ, વી.આય.વી.કઓરડિનેટવગ તેભજ કેલણી શનયીક્ષકશ્રીઓ ભાટે ના તારીભ કામગિભ મજલાભાં આલે છે . તથા
ફાકના વલાું ગી શલકાવ ભાટે ફાભેા, યભતત્વલ, શલજ્ઞાન ગણણત પ્રદળગન અને માગલયણ
અંગેની જાગૃશત ભાટે ઈકકરફ જેલી પ્રવ ૃશતનુ ં આમજન કયે છે . વંળધન, યરપ્રે, રકન ૃત્મ અને
ગુણત્વલ કામગિભ અંતગગત શલશલધ ળૈક્ષણણક સ્ધાˆઓનુ ં આમજન શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓ ભાટે
કયલાભાં આલે છે . વંસ્થાભાં શાર ૨૨ ઓયડાઓ વાથે પ્રાથગના શર આલેર છે . વેલાકારીન
તારીભભાં જડાનાય શળક્ષકના શનલાવ ભાટે છાત્રારમનુ ં ફાંધકાભ વયકાયશ્રી દ્વાયા કયામેર છે . જેભાં
કુર ૩૯ ઓયડાઓ , પ્રાથગના શર ,યવડું , બજન ભાટે શર, ગૃશશત શનલાવ ભાટે ક્લાટગ ય
,શલદ્યાથીઓ ભાટે ટી.લી. રૂભ જેલી સુશલધાઓ ઉયાંત ચલીવ કરાક ાણીની સુશલધા ણ છે .

15

ુ
જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના મખ્ુ મ શેતઓ

૧ જજલ્રા કક્ષાએ પ્રાથશભક શળક્ષણનુ ં ગુણલત્તારક્ષી વલગવ્માીકયણ કયવુ.ં
૨ પ્રાથશભક શળક્ષણની ગુણલત્તા સુધાયણા ભાટે વંળધન શાથ ધયલા.
૩ પ્રાથશભક ળાાના આચામગ, શળક્ષક, પ્રોઢ શળક્ષણના કેન્ર વંચારક, શનયીક્ષક, આંગણલાડી
તથા ફાભંરદયની મુખ્મ વેશલકાઓ લગેયે ને તારીભ  ૂયી ાડલી.
૪ પ્રાથશભક શળક્ષક ભાટે શલશલધ તારીભ કામગિભનુ ં આમજન કયવુ ં તથા સ્લશનશભિત
ળૈક્ષણણક વાધન તૈમાય કયલા અને તેના ઉમગ અંગે ભાગગદળગન આવુ.ં
૫ જજલ્રાના વી.આય.વી.ક.ઓ., ફી.આય.વી.કો-ઓરડિનેટયને તારીભ  ૂયી ાડલી.
૬ ફી.આય.વી.ક.ઓ, વી.આય.વી.ક.ઓની વ્માલવાશમક વજ્જજ્તાભાં ઉતયત્તય શલકાવ કયલ.
૭ શલજ્ઞાન-ગણણતપ્રદળગન, યભતત્વલ, ફાભેા, ઈકકરફને રગતી પ્રવ ૃશત્તઓનુ ં
આમજન કયવુ.ં
૮ શલદ્યાથીઓ અને શળક્ષક ભાટે શલશલધ સ્ધાગઓ જેલી કે યભતગભત, રડફેટ, કશલઝનુ ં
આમજન કયવુ.ં
૯ જજલ્રાભાં શળક્ષક દ્વાયા શળક્ષણભાં થતા નલાચાયને પ્રત્વાશન આવુ ં -ભાગગદળગન કયવુ.ં
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના કામો

૧. પ્રાથશભક શળક્ષણની ગુણલત્તા સુધાયણા ભાટે કામગિભ મજલા, પ્રાથશભક શળક્ષકની ળૈક્ષણણક અને
વ્માલવાશમક વજજતા લધે તેલા પ્રમાવ કયલા, વેલાકારીન તારીભ અને વલગશળક્ષા અણબમાન
દ્વાયા મજાતા કામગિભભાં વશકાય આલ.
૨. પ્રવ ૃશત્તરક્ષી, તયં ગ ઉલ્રાવભમ શળક્ષણ અને ળાા તત્યતા જેલા કામગિભના અભરીકયણ અંગે
તારીભ અને ભાગગદળગન કયવુ.ં
૩. શળક્ષણ ક્ષેત્રની વભસ્માઓને ધ્માનભાં રઈ પ્રમગ અને વંળધન શાથ ધયલા અને ઉકેરલા.
૪. પ્રાથશભક શળક્ષણનુ ં ગુણલત્તારક્ષી વાલગશત્રકયણ કયવુ.ં
૫. શળક્ષક, મુખ્મ શળક્ષક, વી.આય.વી.ક.ઓ ,ફી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટય, શનયીક્ષકને નશલન
અણબગભથી ભારશતગાય કયલા.
ુ લ, કરાશળક્ષણ, મગશળક્ષણ, જેલા શલમની વજજતા
૬. પ્રાથશભક કક્ષાએગણણત, શલજ્ઞાન, કામાગ નબ
લધાયલા ભાટે વેશભનાય,લકગ ળ મજલા.
૭. ડામેટ રેકચયય,શળક્ષક,વી.આય.વી.ક.ઓ,ફી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટય,પ્રાથશભક શળક્ષણને રગતી
વભસ્માઓયત્લે રઘુવળ
ં ધન, રિમાત્ભક વંળધન શાથ ધયે તેલા પ્રમત્ન કયલા.
૮. મ ૂલ્માંકન દ્વાયાશલદ્યાથીઓએશવધ્ધ કયે ર ક્ષભતાઓ અને કાચી યશી ગમેર ક્ષભતાઓને ઓખીને
ઉચાયાત્ભક કામગશાથધયલા જરૂયી ભાગગદળગન કયવુ.ં
૯. ડામેટ, વી.આય.વી.ક.ઓ, ફી.આય.વી. ક-ઓરડિનેટયવગ, કેલણી શનયીક્ષક, અને SSA ના
વશમગથી ગુણલત્તા સુધાયણા ભાટે ના કામગિભ શાથ ધયલા, સ્લશનશભિત વાધન તૈમાય કયલા અને
કયાલલા અને શળક્ષણભાં ભશતભ ઉમગ થામ તે જવુ.ં
૧૦. પ્રવ ૃશતરક્ષી શળક્ષણને વપ ફનાલલા

મ ૂલ્માંકન અને ભાગગદળગન કયવુ.ં

૧૧. સ્થાંતય કયે ર ફાક ભાટે લૈકલ્લ્ક ળાાઓની મુરાકત રઈ ભાગગદળગન કયવુ.ં
૧૨. SMCની મુરાકાત રઈ ભાગગદળગન કયવુ.ં
૧૩. અલૈશધક શળક્ષણ ભાટેના કામગિભ શાથ ધયલા.
૧૪. રેકચયય દ્વાયા વી.આય.વી.કક્ષાની ફેઠકની મુરાકાત રઈ ભાગગદળગન કયવુ.ં
૧૫.

વી.આય.વી.,

ફી.આય.વી.કક્ષાએ

મજાતા

ગણણત-શલજ્ઞાનપ્રદળગન, યભતત્વલ

લગેયેન ુ ં

આમજન કયવુ ં
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનની ળાખાઓ
1

 ૂલગ વેલા શળક્ષક પ્રશળક્ષણ{PSTE} : Pre Service Teacher Education.

2

વેલા અંતગગત કામગિભ, ક્ષેત્રીમ આંતયરિમા અને નાલીન્મ વંકરન {IFIC}:

InservicePrgrammesField Interection,Innovation And Coordination.
3

ળૈક્ષણણક પ્રોદ્યણગકી {ET}: Educational Technology

4

ાઠયિભ, વાભગ્રી શલકાવ અને મ ૂલ્માંકન {CMDE}: Curriculum Material

Development And Evaluation.
5

જજલ્રા વંવાધન એકભ {DRU} : District Resource Unit.

6

ુ લ {WE}: Work And Experience.
કામાગનબ

7

આમજન અને વ્મલસ્થાન {P&M}: Planning And Management.

8

શલજ્ઞાન –ગણણત એકભ (SM): Science & Maths Unit

18

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુ તના ભશેકભની શલગત
િભ

જગ્માનુ ં નાભ

ભંજુય ભશેકભ

બયામેર

ખારી જગ્માની

જગ્મા

શલગત

1

પ્રાચામગ

01

00

01

2

શવશનમય રેકચયય

07

05

02

3

જુશનમય રેકચયય

16

07

09

4

ટેકશનશળમન

01

01

00

5

રામબ્રેયીમન

01

00

01

6

ઓરપવ સુશપ્રન્ટે ન્ડન્ટ

01

00

01

7

મુખ્મ કરાકગ

02

01

01

8

શવશનમય કરાકગ

03

01

02

9

જુશનમય કરાકગ

02

02

00

10

કમ્પ્યુટય ઓયે ટય

01

00

01

11

યે કટય

01

00

01

12

ટાલાા

03

02

01

13

લચભેન

01

00

01

40

19

21

કુર

19

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુ તના સ્ટાપ ની શલગત (ળૈક્ષણણક)

{S]x(NkATif}

િભ

નાભ

શદ્દ

ળાખા

રામકાત

જન્ભ

આ

ખાતાભાં

તાયીખ

બલનભાં

દાખર

દાખર

તાયીખ

તાયીખ
1

શ્રી આય.જે.ભાછી

ઈ.ચા.
પ્રાચામગ

તભાભ

M.A,

B.Ed.

04/9/62

11/08/16

19/1/95

2

શ્રી જે.એર.ટે ર

શવ.રેકચયય

ET

M.Sc.,M.Ed.

5/9/64

30/10/10

4/3/97

3

શ્રી જી.એન .લાંવીમા

શવ.રેકચયય

CMDE

M.Sc.,M.Ed.

3/12/67

5/7/2002

3/5/97

4

શ્રી એવ.એ.દે વાઇ

શવ.રેકચયય

DRU

M.Com,M.Ed

14/6/71

20/8/98

20/8/98

5

શ્રી ી.એવ.ચોધયી

શવ.રેકચયય

WE

M.R.S,M.Ed.

1/7/73

7/9/98

7/9/98

(શાર તાી)

6

શ્રી એવ.એ.ફાયડ

શવ.રેકચયય

PSTE

M.Sc.,M.Ed,Ph.D

19/9/75

25/11/10

25/11/10

7

શ્રી ફી.કે.અગ્રલાર

શવ.રેકચયય

IFIC

M.A.M.Ed,M.Phil,Ph.D

28/12/70

25/1/11

25/1/11

(કાભગીયી પેયપાય-કઠરાર)

8

શ્રી એચ.ફી.ંડમા

રેકચયય

PM

M.Sc.,M.Ed.

20/7/66

3/3/97

3/3/97

9

શ્રી વી.જી.વેઇરય

રેકચયય

PSTE

B.P.E,M.P.Ed.

3/6/73

6/10/98

6/10/98

10

શ્રીએવ.ફી.ગાભીત

રેકચયય

PSTE

M.A,M..Ed.

6/1/70

25/4/03

5/6/99

(શાર તાી)

11

શ્રી જે.ટી.રદણક્ષત

રેકચયય

PSTE

M.Sc.M.Ed,Ph.D.

17/9/64

24/11/10

7/5/99

12

શ્રી આય.એભ.ટે ર

રેકચયય

CMDE

M.Sc.,M.Ed.

9/5/71

22/1/11

26/4/99

13

શ્રી આય.જી.ચોધયી

રેકચયય

WE

M.A,M.Ed.

25/11/72

1/7/05

1/6/99

રેકચયય

IFIC

28/2/79

25/11/10

25/11/10

રેકચયય

PSTE

M.A.M.Ed,M.Phil.

21/8/81

18/1/11

18/1/11

PSTE

M.Com,M.Ed.

10/7/80

29/11/10

29/11/10

ET

Dip in Computer tec.

23/8/66

2/6/10

1/12/99

(શાર તાી)

14
15

શ્રીડી.જી.ચોધયી
શ્રીએ.એચ.જી
(કાભગીયીપેયપાય-GCERT)

16

શ્રીએવ.ફી.સુયાણી

રેકચયય

17

શ્રી ફી.લી.મ ૂશતિ

ટેકશનશળમન

PTC,M.A,M.Ed.,
Ph.D

20

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુ તના સ્ટાપ ની શલગત (લકશલટી સ્ટાપ )

આ
િભ

નાભ

શદ્દ

ળાખા

રામકાત

જન્ભ

બલનભાં

તાયીખ

દાખર
તાયીખ

1

શ્રી અશનરબાઈ એભ.
નામક

2

શ્રી રકળયબાઇ ટેર

3

શ્રી રદપ્તીફેન એ.ટેર

ખાતાભાં
દાખર
તાયીખ

શેડ ક્રાકગ

રશવાફી

S.Y.B.Com

1-6-62

1-5-17

4-8-86

શવશનમયકરાકગ

ADM

SSC

18/3/63

6/9/10

2/8/89

ADM

P.T.C

4/6/93

6/3/14

6/3/14

ADM

B.A.

21/9/88

17/5/17

17/5/17

જુશનમય
કરાકગ
જુશનમય

4

શ્રી જૈશભની ફી.નીનાભા

5

શ્રીદક્ષાફેન ડી.વનાલારા

ટાલાા

-

8th

19/1/65

24/7/12

19/7/90

શ્રીજનકફેન ી. દયજી

ટાલાા

-

5th

1/6/64

22/11/10

27/7/04

6

કરાકગ
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનન ાંુ અન્મ વાંસ્થાઓ વાથે વાંકરન

યાષ્રકક્ષાની વંસ્થાઓ: NCERT
: National Council for Educational Research andTrainingNEWDELHI
 NUEPA
: National University of Educational Planning and
Administration-NEWDELHI
 NCTE: National Council for Teacher Education–NEWDELHI
 CCRT : Center for Cultural Resources and Training-NEWDELHI
 RIE : Regional Institute of Education,Bhopal
યાજ્મકક્ષાની વંસ્થાઓ: ગુજયાત ળૈક્ષણણક વંળધન અને તારીભ રયદ, ગાંધીનગય(જી.વી.ઈ.આય.ટી.)
 ગુજયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ રયદ ,ગાંધીનગય.
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની કચેયી, ગાંધીનગય.
 શળક્ષણ કશભળનયશ્રી ળાાઓની કચેયી, ગાંધીનગય.
 ગુજયાત યાજમ ળાા ાઠમ ુસ્તક ભંડ ,ગાંધીનગય.
 યાજમ યીક્ષા ફડગ , ગાંધીનગય.
 ભાધ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફડગ .
જજલ્રા કક્ષાની વંસ્થાઓ:

જજલ્રા ંચામત શળક્ષણ વશભશત, સુયત.



નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશત,સુયત.



જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રીનીકચેયી,સુયત



નામફ શનયં તય શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની કચેયી,સુયત.



લીય નભગદ દણક્ષણ ગુજયાત યુશનલશવિટી, સુયત.



ડી.એર.એડૌ .કરેજ, ફી.એડૌ .કરેજ.



ભારશતી શનમાભકશ્રી , ભારશતી શલબાગ,સુયત.



કરેકટય કચેયી, સુયત.
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જજલ્રા શળક્ષણ તારીભ બલન સયુ તન રેફ એયીમા
જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સુયતન રેફ એયીમા ડી.એર.એડૌ .અને ફી.એડ. ળાખા
છે .

જેભાં

પ્રશળક્ષણાથી

તયીકે

અભ્માવ

કયતા

તારીભાથીઓને

વાથે

યાખી

નલીનધ્ધશતઓ,પ્રશલશધઓની અજભામળ કયલાભાં આલે છે . તથા વેલાકારીન તારીભ કામગિભની
વાથે વાથે તેભાં ણ શલળે કામગિભ મજલાભાં આલે છે .
આ ઉયાંત રામઝન અશધકાયીઓ તાના તાુકાની પ્રાથશભક ળાાઓની ગુણલત્તા
સુધાયણા ભાટે ની કાભગીયી ળાા મુરાકાત દયમ્માન કયે છે .
રેફ એયીમા ભાટે ના કામગિભ:
શલમ લસ્તુ વજજતા તારીભ
આંતય કરેજ સ્ધાગઓ
યભત,લકત ૃત્લ,શનફંધ,ણચત્ર,રકલઝ સ્ધાગઓ
શળક્ષકરદનની ઉજલણી
આંતય કરેજ સ્ધાગઓ
ભરશરારદનની ઉજલણી
લવશતરદનની ઉજલણી
વાક્ષયતારદનની ઉજલણી
તભાકુ શનેધરદન
જ વંચમ ભાટે ની પ્રવ ૃશત્ત.
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સુયત ભાં
લગ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન
મજામેર વેલાકારીન તારીભી કામગિભ.

પંક્ળન A થી I
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પાં કળન –A
ળાખા :PSTE
કામષક્રભન ાંુ નાભ : ફી.એડ.તારીભાથીઓન પ્રલેળત્વલ
તાયીખ: ૧૭/૬/૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુ ત.
રાબાથી વાંખ્મા: ૪૭
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. તારીભાથીઓ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનથી
રયણચત થામ.
૨.તારીભાથીઓ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના કામોથી
રયણચત થામ.

કામષક્રભની શલગત :
વો પ્રથભ ફી.એડ.ના તારીભાથીઓને તારીભ બલનના વ્માખ્માતાઓ દ્વાયા
ુસ્તક આી, શતરક કયીને આલકાયલાભાં આવ્મા.ત્માયફાદ ગણેળ સ્ત ુશત અને
પ્રાથગના કયલાભાં આલી. આ શુબ પ્રવંગભાં જી.વી.ઈ.આય.ટી.ના શનમાભકશ્રી
ટી.એવ.જી, સુયતના શળક્ષણશલદૌ શ્રીળળીકાંત ળાશ તથા શ્રી અજમબાઈ ચકવી
ઉન્સ્થત યહ્ાં શતા. ભશાનુબાલએ તારીભાથીઓને ફી.એડ.ભાં પ્રલેળ રેલા ભાટે
તથા ઉજ્જજલ કાયરકદી ભાટે શુબેચ્છા ાઠલી શતી.

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓએ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનભાં પ્રલેળ ભેલલા
ફદર ગલગની રાગણી અનુબલી શતી.
૨. તારીભાથીઓને અધ્માક તથા જજલ્રા શળક્ષણ અને તારી બલનના
કામો અંગે ભારશતી ભી.
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પટગ્રાફ્સ ૌ
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : મગ રદલવ
તાયીખ: ૨૧/૬/૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત.
લગષ વાંખ્મા : ૧
રાબાથી વાંખ્મા: ૫૬
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ અને અધ્માક
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. જીલનભાં મગનું ભશત્લ વભજે
૨. દૈ શનક જીલનભાં વાભેર કયે .

કામષક્રભની શલગત :
તારીભાથીઓ અને અધ્માકને જીલનભાં મગના ભશત્લ અંગે ભારશતી
આલાભાં આલી. મગરિમા અને પ્રાણામાભ કયલાભાં આવ્મા તેભજ

મગને

દૈ શનક જીલનભાં આલયી રઈ તેના સ્લાસ્્મ ઉય થતા પામદા અંગે ભારશતી
આલાભાં આલી. તારીભાથી અને અધ્માક દ્વાયા આવન કયલાની વાચી યીત
અંગે ભારશતી અને પ્રમગ દ્વાયા વભજ ભેલલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓ અને અધ્માકના આત્ભશલશ્વાવભાં લધાય થમ.
૨..તારીભાથીઓ અને અધ્માકને પ્રાણામાભ અને આવન કયલાની વાચી
યીત અંગે ભારશતી ભી.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : શલશ્વલસ્તી રદન ણચત્ર, શનફંધ અને લકત ૃત્લ સ્ધાગ
તાયીખ: ૧૧/૭/૨૦૧૬ અને ૧૨, ૧૫ /૭/૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુ ત.
લગષ વાંખ્મા : ૧
રાબાથી વાંખ્મા: ૪૪
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ
કામષક્રભન શેત ુ : ૧.તારીભાથીઓ શલશ્વલસ્તી રદન અંગે જાગૃત થામ.
૨.તારીભાથીઓ લધતી લસ્તીના શનમંત્રણ અંગે ભારશતી
ભેલે..

કામષક્રભની શલગત :
તારીભાથીઓ શલશ્વ અને દે ળભાં લધતી લસ્તી અંગે ભાગગદળગન આી.
તારીભાથીઓ લસ્તી શનમંત્રણના ઉામ અને લધતી લસ્તીને રીધે ઉબી થતી
વભસ્માઓને દળાગલત ું ણચત્ર અને સ્રગન રખલાભાં આવ્મા. અંતે તારીભાથીઓએ
તે દયે રા ણચત્રની ભારશતી ણ આી શતી.
તારીભાથીઓ શલશ્વ અને દે ળભાં લસ્તી લધલાથી થતી વભસ્મા અંગે
તાના શલચાય લક્તવ્મ દ્વાયા યજુ કયલાભાં આવ્મા. લક્તવ્મભાં જુદા-જુદા શલમ
ય યજૂઆત કયલાભાં આલી. ત્માય ફાદ તારીભાથીઓ દ્વાયા શનફંધ રખલાભાં
આવ્મા જેને તાવી શલજેતા જાશેય કયલાભાં આવ્મા.

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓએ સુદય
ં
અને અથગ ૂણગ સ્રગન રખ્મા ણચત્ર દયલા અંગે
આત્ભશલશ્વાવભાં લધાય થમ.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : ફી.એડ.તારીભાથીઓન દ્વાયા વ ૃક્ષાયણ
તાયીખ: ૨૩/૭/૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુ ત.
રાબાથી વાંખ્મા: ૪૫
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. તારીભાથીઓ માગલયણની જાલણી અંગે વબાન ફને .
૨.તારીભાથીઓ વ ૃક્ષનું જીલનભાં ભશત્લ વભજે.

કામષક્રભની શલગત :
વો પ્રથભ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના વ્માખ્માતાઓ દ્વાયા સુયત
ભશાનગય ાણરકા વંચાણરત નવગયીભાંથી કેટરાક વ ૃક્ષ તથા ફૂરના છડ
રાલલાભાં

આવ્મા

શતા.

ફી.એડ.ના

તારીભાથીઓએ

તારીભ

બલનના

વ્માખ્માતાઓ દ્વાયા અામેર સ ૂચના અનુવાય બલનના કેમ્વભાં વાધન લડે
ખાડા તૈમાય કમાગ અને ફધાએ વ ૃક્ષ અને છડ લાવ્મા.

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓ માગલયણની જાલણી અંગે વબાન ફન્મા.

.

૨. તારીભાથીઓને વ ૃક્ષનું જીલનભાં ભશત્લ વભજાયુ.ં
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : યાષ્રીમ લગની ઉજલણી
તાયીખ: ૧૫/૮/૨૦૧૬ અને ૨૬/૧/૨૦૧૭
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુ ત.
લગષ વાંખ્મા : ૧
રાબાથી વાંખ્મા: તભાભ
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ અને અધ્માક
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. તારીભાથીઓભાં યાષ્રીમ બાલનાન શલકાવ થામ.
૨. તારીભાથીઓભાં દે ળ બન્ક્તના ગુણન શલકાવ થામ..

કામષક્રભની શલગત :
અધ્માક

દ્વાયા

તારીભાથીઓને

યાષ્રીમ

બાલના

ફાફતે

ફધાઠ

આલાભાં આવ્મ. તારીભાથીઓએ યાષ્રીમ લગની ઉજલણી જુદા જુદા કામગિભ
દ્વાયા કયી શતી. તારીભાથીઓએ રકન ૃત્મ, દે ળબન્ક્ત ગીત, ગયફા, દે ળ બન્ક્ત
નાટક, લક્તવ્મ લગેયે કૃશતઓ યજુ કયી શતી.
દયે ક તારીભાથીઓએ યાષ્રીમ લગની ઉજલણીભાં ઉત્વાશ ૂલગક બાગ રઈ
કામગિભને વપ કમો શત.

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓએ તાના કળલ્મ દ્વાયા યાષ્રીમ બાલનાન શલકાવ કયલા
પ્રમત્ન કામગ શતા.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : શળક્ષક રદનની ઉજલણી
તાયીખ: ૫/૯/૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુ ત.
લગષ વાંખ્મા : ૧
રાબાથી વાંખ્મા: ૪૪
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. તારીભાથીઓ વલગલ્રી યાધાકૃષ્ણના વ્મન્ક્તત્લ અંગે
ભારશતી ભેલે.
૨.તારીભાથીઓ શળક્ષકના કતગવ્મ અંગે જાણે અને શળક્ષકત્લના
ગુણન શલકાવ કયે .

કામષક્રભની શલગત :
અધ્માક

દ્વાયા

તારીભાથીઓને

ફધાઠ

આલાભાં

આવ્મ.

તારીભાથીઓએ ળેક્ષણણક કામગભાં શળક્ષક તયીકેની ભ ૂશભકા અદા કયી શતી અને
તેભના દ્વાયા વં ૂણગ રદલવ કાભગીયી કયલાભાં આલી શતી.
તારીભાથીઓએ એક શળક્ષક કેલી યીતે તાની પયજ અદા કયી ળકે અને વંસ્થાનું
લાતાલયણ સુઘડ ફનાલલા કેલા પ્રમત્ન કયલા લગેયે ફાફતે અનુબલ આલાભાં
આવ્મ શત. અંતે તારીભાથીઓએ તાના શલચાય અને કયે ર કાભગીયીનું
મ ૂલ્માંકન કયુું શત.ું

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓએ એક શળક્ષકના કતગવ્મ અને કામો ફાફતે અનુબલ ભેવ્મ.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : નલયાશત્ર ભશત્વલ ઉજલણી.
તાયીખ: ૬/૧૦/૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુ ત.
રાબાથી વાંખ્મા: ૪૨
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. તારીભાથીઓ બાયતીમ પ્રણારીઓ –ઉત્વલ શલળે
જાણકાયી ભેલે.
૨.તારીભાથીઓ બાયતીમ પ્રણારીઓ –ઉત્વલનું જીલનભાં
ભશત્લ અંગે ભારશતી ભેલે.

કામષક્રભની શલગત :
વો પ્રથભ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના પ્રાચામગશ્રી, વ્માખ્માતાઓ
અને તારીભાથીઓ દ્વાયા જગત જનની ભાં અંફેની આયતી કયલાભાં આલી.
ત્માયફાદ પ્રાચામગશ્રી અને વ્માખ્માતા દ્વાયા નલયાશત્ર તથા ભાં અંફેની આયાધનાનું
ભશાત્ભમ અંગે જણાલલાભાં આવ્યુ.ં ત્માયફાદ ફી.એડ.ના તારીભાથીઓએ તથા
તભાભ વ્માખ્માતાઓએ બેગા ભી ગયફા કમાગ.

પરશ્રશુ ત :
તારીભાથીઓએ

બાયતીમ પ્રણારીઓ –ઉત્વલ શલળે જાણકાયી ભેલી

અને જીલનભાં ભશત્લ જા્યુ.ં
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પટગ્રાફ્વ:
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : ૨૬ભી નલેમ્ફય ફંધાયણ રદનની ઉજલણી
તાયીખ: ૨૬/૧૧/૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત.
લગષ વાંખ્મા : ૧
રાબાથી વાંખ્મા: ૪૨
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ અને અધ્માક
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. બાયતના ફંધાયણ અંગે જાગૃશત કેલે..
૨. બાયતના ફંધાયણ પ્રત્મે આદયબાલ કેલે અને તેન ું ારન
કયે .

કામષક્રભની શલગત :
વોપ્રથભ અધ્માક દ્વાયા તારીભાથીઓને બાયતના ફંધાયણની યચના
અંગેન ઇશતશાવ જણાલલાભાં આવ્મ ઉયાંત ફંધાયણના આમુખ અને ઘડલાભાં
રાગેર વભમ, વંશલધાનના મુવદ્દા, રખાણની બાા ફાફતે ભારશતી આલાભાં
આલી. તારીભાથીને બાયતના ફંધાયણની નકર વફ્ટ કી દ્વાયા દળાગલલાભાં
આલી શતી.
ત્માયફાદ તારીભાથીઓએ દ્વાયા ફંધાયણભાં મ ૂભ ૂત અશધકાયની વભજ,
પયજની વભજ આલાભાં આલી શતી. ઉયાંત બાયતના ફંધાયણભાં વભાશલષ્ટ
આરટિકર લગેયે ફાફતે યજૂઆત કયલાભાં આલી શતી. અને આરટિકરભાં ળેક્ષણણક
અને અન્મ ફાફતે વભાલેર મુવદ્દા ય ભારશતી આલાભાં આલી શતી.
તારીભાથીઓએ ફંધાયણ ફાફતે મુઝલતા પ્રશ્નની ચચાગ કયી નલી ફાફતની
ભારશતી ભેલી શતી.

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓ બાયતના ફંધાયણથી રયણચત થમા શતા.
૨. તારીભાથીઓ બાયતના ફંધાયણભાં વભાંલેર આરટિકર અને તેના અભરી
કાયણ ફાફતે વભાજ કેલી શતી.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : યાજ્મ કક્ષા અને યુશનલશવિટી કક્ષાન યભતત્વલ
તાયીખ: ૨૪/૨/૨૦૧૭ અને ૨૯ થી ૩૧/૧/૨૦૧૭
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત.
લગષ વાંખ્મા : ૧
રાબાથી વાંખ્મા: ૨૦ અને ૧૩
રાબાથી જૂથ: ફી.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ
કામષક્રભન શેત ુ : ૧. તારીભાથીઓભાં યભતગભતના કળલ્મન શલકાવ થામ.
૨. તારીભાથીઓભાં યભતગભતના પ્રત્મે યવ અને આત્ભશલશ્વાવ
કેલે.

કામષક્રભની શલગત :
ગુજયાત યાજ્મના ડી.એર.એડ. અને ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓના ાટણ
ખાતે યાખેર યભતત્વલભાં તારીભાથીઓએ ગાપેક, ખ-ખ, ટે ફર-ટે શનવ લગેયે
યભતભાં બાગ રઈ આત્ભશલશ્વાવ કેવ્મ શત. તેભજ શલશલધ યભતભાં શલજેતા
ફની કોળાલ્મ દળાગવ્યું શત.ું
ઉયાંત લીય નભગદ દણક્ષણ ગુજયાત યુશનલશવિટી, સુયત ખાતે ત્રણ
રદલાવના યુશનલશવિટી કક્ષાના યભતત્વલભાં તારીભાથીઓએ શલશલધ સ્ધાગભાંબાગ
રઈ શલજેતા થમા શતા. તારીભાથીઓએ તાની કરાનું પ્રદળગન કયુું શત.ું

પરશ્રશુ ત :
૧. તારીભાથીઓ યુશનલશવિટી કક્ષા અને યાજ્મ કક્ષાએ શલજેતા થમા શતા.
૨. તારીભાથીઓ યભત-ગભતના પ્રદળગન લખતે કળાલ્મ પ્રદળગન ફાફતે ળીખ્મા
શતા અને આત્ભશલશ્વાવ કેવ્મ શત.
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પાં ક્ળન :B: Research :
િભ

વંળધનનું શળગક

વ્માખ્માતાનું
નાભ

૧

“ઉચાયાત્ભક શળક્ષણની ગુણલત્તા ય થમેરી અવયન
અભ્માવ.”

ડૉ.જે.ટી.રદણક્ષત
-જી.એન.લાંશવમા
-એવ.ફી.ગાશભત
-આય.એભ.ટેર

૨

“ધયણ -૩ અને ૪ અંગ્રેજી બાા શળક્ષક વજ્જજતા તારીભ
એક અભ્માવ.”

ડૉ .ડી.જી.ચોધયી
-એવ.એ.દે વાઈ
-એચ.ફી. ંડયા
-એવ.ફી.સુયાણી

૩

“શળક્ષણભાં વશ અભ્માવક પ્રવ ૃશત્તઓની અવયકાયકતા અંગે
એક અભ્માવ.”

ડૉ .એવ.એ.ફાયડ
-જે.એર.ટેર
-ી.એવ.ચોધયી
-વી.જી.વેઈરય
-આય.જી.ચોધયી
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વ્મક્ક્તગત વાંળધન
શભત્ર ળાાઓભાં મુરાકાત અને ભાગગદળગન - એક અભ્માવ
(તભાભ રેક્ચયય દ્વાયા )
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ળાખા : CMDE
અન્મ વાંળધન :
કામગિભનુ ં નાભ : જી સ્રેવ – 1
તાયીખ: ૪-૭.૪.૧૬ તથા ૨૨-૨૩.૬.૧૬
સ્થ : ક્ષેશત્રમ કાભગીયી (તાી અને સુયત જીલ્ર )
લગગ વંખ્મા :૨
રાબાથી વંખ્મા :૬૫૦૦
રાબાથી જૂથ : શલદ્યાથીઓ
કામગિભન શેત ુ :તાી અને સુયત જીલ્રાની વયકાયી ળાાના શલદ્યાથીઓની
ધયણ 3 થી ૮ના વાક્ષયી શલમની ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ નક્કી કયલી .
શલગત : પ્રશ્નત્ર પ્રભાણીકયણ કયલા ભાટે કવટી રેલી, પ્રશ્નત્ર યચના કયલી,
રપલ્ડ ઈન્લેસ્ટે ગેટયની શભરટિંગ ,ક્ષેશત્રમ કાભગીયી, રયક્ષા વંચારન તથા શનમભન.

પરશ્રુશત : તાી અને સુયત જીલ્રાની વયકાયી ળાાના શલદ્યાથીઓની ધયણ 3
થી ૮ના વાક્ષયી શલમની ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ જાણલા ભી.
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કામગિભનુ ં નાભ : નેળનર અચીલભેંટ વલે (NAS)
તાયીખ : ૫.૪.૧૬ થી ૮.૪૧૬
સ્થ : ક્ષેશત્રમ કાભગીયી (તાી અને સુયત જીલ્ર )
લગગ વંખ્મા : 2 યીક્ષા (તાી અને સુયત જીલ્ર )
રાબાથી વંખ્મા : 32 ળાાઓ
રાબાથી જૂથ : શલદ્યાથીઓ
કામગિભન શેત ુ :તાી અને સુયત જીલ્રાની વયકાયી ળાાના શલદ્યાથીઓની
ધયણ 3 અને ૮ની ળૈક્ષણણક શવદ્ધિ નક્કી કયલી .

શલગત : રપલ્ડ ઈન્લેસ્ટે ગેટયની શભરટિંગ,ક્ષેશત્રમ કાભગીયી, યીક્ષા વંચારન તથા
શનમભન.

પરશ્રુશત : જીવીઇઆયટી – ગાંધીનગયને ડેટા સુપ્રત કયલા. અન્મ યાજ્મની વાથે
ળૈક્ષણણક શવદ્ધિની વયખાભણી કયલી
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પાં કળન :C
ળાખા : ET
કામષક્રભન ાંુ નાભ : કમ્પ્યુટય તારીભ ભડયુર શનભાગણ લકગ ળ
તાયીખ : 10/9/2015 તથા

15 - 16/10/2015

સ્થ : ડામટ – સુયત
લગષ વાંખ્મા : 02
રાબથી વાંખ્મા : 40 (24 + 16)
કામષક્રભન શેત:ુ
-કમ્પ્યુટય ભડયુર યચનાના મુદ્દા નજક્ક કયલા
-કમ્પ્યુટય તારીભ ભડયુરનું શનભાગણ કયવું

કામષક્રભની શલગત :
-કમ્પ્યુટય તારીભ ભડયુર ભાટેના મુદ્દા નજક્ક કમાગ
-કમ્પ્યુટય તારીભ ભડયુર રેખન યજૂઆત ચચાગ -સુધાયા – લધાયા કયલાભાં આલી.
-કમ્પ્યુટય તારીભ ભડયુરનું શનભાગણ કયલાભાં આવ્યુ

પરશ્રશુ ત:
-કમ્પ્યુટય તારીભ ભડયુર તૈમાય થયુ.
-કમ્પ્યુટય તારીભ ભડયુરન ઉમગ
તારીભ લગગભાં થલા રાગ્મ.
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ળાખા: WE
કામષક્રભન ાંુ નાભ : ફાભેા- જીલન કોળલ્મ આધારયત ડક્યુભેન્ટ ડેલરભેન્ટ
લકગ ળ

તાયીખ : ૨૮-૨૯ /૩/૨૦૧૬
સ્થ : પ્રાથશભક ળાા નાંરદડા, તા- ફાયડરી, જજ- સુયત
લગષ : ૧
રાબથી : ૪૮ શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ : ૧.શળક્ષક જજલ્રાભાં થામ ફાભેાની પ્રવ ૃશત્તઓથી ભારશતગાય
થામ.
૨.શળક્ષક જજલ્રાભાં થતા જીલન કોળલ્મ આધારયત ફાભેાની
જુદી – જુદી પ્રવ ૃશત્તઓથી ભારશતગાય થામ.
૩.ફાભેાની ઉજલણી ફાફતન ખ્માર આલે

કામષક્રભની શલગત :
-ફાભેા શલળેની વભજ
-ફાભેાના પ્રવ ૃશત્તઓની માદી ફનાલલી
-ફાભેા તથા જીલન કોળલ્મ આધારયત
ફાભેાનું આમજન કયે
-શળક્ષક જુદા – જુદા કામગિભન અશેલાર તૈમાય કયતા ળીખે.

પરશ્ર ૂશત :
-શળક્ષકને ફાભેાની પ્રવ ૃશત્તન ખ્માર આવ્મ.
-શળક્ષક નલીન પ્રવ ૃશત્તઓથી ભારશતગાય થમા.
-પ્રવ ૃશત્તઓ દ્વાયા ફાકભાં કોળલ્મન શલકાવ કયી ળકમા.
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P & M ળાખા દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં આલેર વારશત્મ:
એન્યુઅર લકગ પ્રાન લગ-૨૦૧૭-૧૮

કાભગીયી અશેલાર લગ-૨૦૧૬-૧૭
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લાશિક આમજન કેરેન્ડય લગ-૨૦૧૭-૧૮

સ્કૂર રયટગ કાડગ – સુયત
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વાક્ષયતા દય
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Status of Elementry Education in

Surat District
Where do we stand ?
આમજન અને વ્મલસ્થાન ળાખા
જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સયુ ત
સ્લપ્ન સ ૃષ્ટી એાટગ ભેન્ટ વાભે
જીઆલ રુ ડમા યડ બેસ્તાન સુયત
ઈ-ભેઈર dietsurat@gmail.com
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ળાખા : CMDE
કામગિભનુ ં નાભ : પ્રશ્નફેંક શનભાગણ
તાયીખ : ૧.૧૨.૧૬ થી ૨.૧૨.૧૬
લગગ વંખ્મા : 1
સ્થ : જજ.શળ.તારીભ બલન – સુયત
રાબાથી જૂથ : શળક્ષક
રાબાથી વંખ્મા : ૫૬
કામગિભન શેત ુ :
ધયણ 3 થી 5 ની પ્રથભ વત્રની પ્રશ્નફેંક શનભાગણ કયવુ.ં
શળક્ષકને રેણખત કવટી અંગે ભાગગદળગન આવું .

શલગત : પ્રશ્ન યચના , ભાગગદળગન , ચકાવણી ,વંકરન
પરશ્રુશત : શળક્ષકને રેણખત કવટી અંગે ભાગગદળગન ભળયુ.ં
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કામગિભનુ ં નાભ : રકફરી આધારયત શનભાગણ
તાયીખ : ૯.૮.૧૬ થી ૧૦.૮.૧૬
લગગ વંખ્મા : 1
સ્થ : જજ.શળ.તારીભ બલન – સુયત
રાબાથી જૂથ : ચોધયી ,લવાલા, ગાભીત ફરીના શળક્ષક
રાબાથી વંખ્મા : ૨૩
કામગિભન શેત ુ :
ધયણ 1 અને 2 નાં શળક્ષક ભાટે ચોધયી ,લવાલા, ગાભીત ફરી આધારયત
વાભગ્રીનું શનભાગણનું શનભાગણ કયવુ.ં
ધયણ 1 અને 2 નાં શળક્ષકને અન્મ ફરીના ફાક વાથે વાયુજ્મ સ્થાલાભાં
ભદદ કયલી .

શલગત :ચોધયી ,લવાલા, ગાભીત ફરી આધારયત ળબ્દકળ શલકવાલલ,લાતાગ
,ગીત ,જડકણા ,ાઠયિભ વાભગ્રી શલકવાલી.

પરશ્રુશત : ધયણ 1 અને 2 નાં શળક્ષકને અન્મ ફરીના ફાક વાથે વાયુજ્મ
સ્થાલાભાં ભાગગદળગક વાભગ્રી આી
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કામગિભનુ ં નાભ : ડી.ઈએર. એડ.ભડયુર યચના
લગગ વંખ્મા : ૧
રાબાથી જૂથ: વ્માખ્માતાઓ
તાયીખ : ૩૦-૩૧/૫/૧૬, ૧૩/૭/૧૬ તથા ૮-૯/૮/૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન – સુયત
રાબાથી વંખ્મા : ૦૯+૮+3
કામગિભન શેત ુ : ડી. ઈએર. એડ. ફીજા વત્ર ભાટે ભડયુર યચના કયલી.
પરશ્રશુ ત : ડી. ઈએર. એડ. કગના ફીજા લગનાં તારીભાથીઓને ભડયુર
ઉમગી ફનળે.
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કામષક્રભનન
ાંુ ાભ : સ્થાશનક વરશત્મ શનભાગણ ( શલદ્યાથી ભાટે )
લગષ વાંખ્મા : ૧
રાબાથીજૂથ: શળક્ષક
તાયીખ :૧૩.૨.૧૬ થી ૧૪.૨.૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન – સુયત
રાબાથી વાંખ્મા : ૨૮
કામષક્રભન શેત ુ : શલદ્યાથી ભાટે ન ું સ્થાશનક વરશત્મ શનભાગણ કયવુ.ં
શલગત : શલદ્યાથીને ઉમગી ફને તેવ ું સ્થાશનક વરશત્મ શનભાગણ કયલા શળક્ષક
દ્વાયા ભારશતી જેલી કે, સ્થ, ભેાઓ, શેયલેળ, ફરી, ગીત, યીત રયલાજ શલળેન ું
સ્થાશનક વારશત્મ શનભાગણ કયવુ.ં

પરશ્રશુ ત : શલદ્યાથીને સ્થાશનક ભારશતી જેલી કે, સ્થ, ભેાઓ, શેયલેળ, ફરી,
ગીત, યીત રયલાજ જાણલા ભળે.
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પંકળન- D
ળાખા:IFIC
કામષક્રભન ાંુ નાભ:લાચન રેખન ગણન શનદાન ઉચાયાત્ભક કામગ તજજ્ઞ તારીભ
તાયીખ: 27/06/16 to 29/06/16
30/06/16 to 2/07/16

સયુ ત જજલ્ર
સયુ ત કોયે ળન

7/7/16 to 9/7/16

તાી જજલ્ર

સ્થ :1.જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
2. ફી.આય.વી.બલન, વ્માયા
લગષ વાંખ્મા: 04
રાબાથી વાંખ્મા:158 + 62
રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી.ક.ઓં., ફી.આય.ી. અને મુખ્મ શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
 લાચન રેખન ગણન શનદાન ઉચાયાત્ભક કામગ શળક્ષક તારીભ ભાટે ના
તજજ્ઞ તૈમાય કયલા.
 લાચન રેખન ગણન અંગેની વંકલ્નાઓ સ્ષ્ટ થામ.

કામગિભની શલગત:
 શપ્ર ટે સ્ટ રેલાભાં આલી.
 લાચન રેખન ગણન અંગેની વભજ આલાભાં આલી
 તજજ્ઞને પ્રાચામગશ્રી દ્વાયા તારીભની જરૂરયમાત શલળે ભાગગદળગન  ૂરું
ાડલાભાં આવ્યુ.ં

પરશ્રશુ ત: જજલ્રા ક્ક્ષાની શળક્ષક તારીભ ભાટે ના તજજ્ઞ તૈમાય થમા.
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પટગ્રાપ:
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કામષક્રભન ાંુ નાભ: એભ.ટી. તારીભ વત્ર : ૧, વત્ર :૨
(ધયણ : 1-2, ધયણ : 3-5, ધયણ : 6-8 બાા, વાભાજજક શલજ્ઞાન, શલજ્ઞાન ટે કનરજી )

તાયીખ: જુરાઈ થી વપ્ટે મ્ફય 2016-17, 27 to 28/1/17 and 30 to 2/2/17
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
ફી.આય.વી.બલન, વ્માયા

લગષ વાંખ્મા: 20, 14
રાબાથી વાંખ્મા : 629, 478
રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી.ક.ઓં., ફી.આય.ી.અને મુખ્મ શળક્ષક.
કામષક્રભનશેત:ુ શળક્ષક તારીભ ભાટે તભાભ શલમના જજલ્રાના એભ.ટી.તૈમાય
કયલા.

કામગિભની શલગત:
 શપ્ર ટે સ્ટ અને સ્ટ ટે સ્ટ રેલાભાં આલી.
 તારીભ વ્ય ૂશયચના અંગેની વભજ આલાભાં આલી.
 શલમલસ્ત ુ વંદબે પ્રેક્ક્ટકર લકગ અને પ્રવ ૃશતઓ કયલલાભાં આલી.
 આય.ી. દ્વાયા તારીભની જરૂરયમાત શલળે ભાગગદળગન  ૂરું ાડલાભાં આવ્યુ.ં

પરશ્રશુ ત:જજલ્રા ક્ક્ષાની શળક્ષક તારીભ ભાટે એભ.ટી. તૈમાય થમા.
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પટગ્રાફ્વ :
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કામષક્રભન ાંુ નાભ:ધયણ ૩-૪ અંગ્રેજી બાા વજ્જજતા તારીભ
તાયીખ:ઓગસ્ટ થી જાન્યુઆયી 2016-17
સ્થ :તાુકા કક્ષાએ
લગષ વાંખ્મા: 06
રાબાથી વાંખ્મા:294
રાબાથી જૂથ: નન પ્રજ્ઞા ળાાનાં ધયણ ૩-૪ નાં શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
 પ્રાથશભકપ્રજ્ઞા ળાાનાં ધયણ ૩-૪ નાં શળક્ષકને Teacher’s Nevigator -1
and Teacher’s Nevigator -2 ની વભજ આલી.
 પ્રાથશભક ળાાભાં અંગ્રેજી ળીખલતા યં ત ુ અંગ્રેજી જેભન શલમ નથી તેલા
શળક્ષકને અંગ્રેજી બાા શળક્ષણ ભાટે ઓયીએન્ટ કયલા.

કામષક્રભની શલગત:
 પ્રાથશભક પ્રજ્ઞા ળાાનાં ધયણ ૩-૪ નાં શળક્ષકને Teacher’s Nevigator -1
and

Teacher’s

Nevigator

-2

ની

વભજ

આી.તેભજ

અંગ્રેજી

શળક્ષણઅવયકાયક કઈ યીતે કયાલવું તે ભાટે ની પ્રયુન્ક્તઓ તેભજ શલશલધ
યભત કયાલલાભાં આલી. અને તેભને આેર વીડીન ઉમગ કેભ કયલ
તેની વભજ આલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત:
 પ્રાથશભક ળાાભાં ધયણ ૩-૪ ભાં અંગ્રજી બાા ળીખલલા વંદબે શળક્ષકને
ડતી મુશ્કેરીઓ વંદબે ભાગગદળગન ભળયુ.ં
 અંગ્રેજી શળક્ષણ અવયકાયક કઈ યીતે કયાલવું તે ભાટે ની પ્રવ ૃશતઓ તેભજ
શલશલધ યભતથી ભારશતગાય થમા.
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પટગ્રાફ્વ
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કામષક્રભન ાંુ નાભ: મુખ્મ શળક્ષક તારીભ (શેડ ટીચય શવલામના)
તાયીખ:8/3/17 to 10/3/17
સ્થ :પ્રાથશભક ળાા ઝંખલાલ
લગષ વાંખ્મા: 02
રાબાથી વાંખ્મા:97
રાબાથી જૂથ:ઉભયાડા તાુકાના મુખ્મ શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
 મુખ્મ શળક્ષક તાની ભ ૂશભકાથી ભારશતગાય થામ, લશીલટી કાભગીયીની
િશતથી લાકેપ થામ.
 મુખ્મ શળક્ષક ળાાભાં શળક્ષણની ગુણલતા સુધાયલા ભાટે ના કામગિભ મજી
ળકે.

કામષક્રભની શલગત:
 ૧૮ રદલવીમ શેડ ટીચય તારીભના ૬ ભડયુરનાં મુખ્મ મુદાઓની તારીભ
આલાભાં આલી.
 તારીભ દયશભમાન પ્રી-ટે સ્ટ, સ્ટ ટે સ્ટ રેલાભાં આલી.
 મુખ્મ શળક્ષક દ્વાયા પ્રાથગના કામગિભનું સ્લમં વંચારન
 તારીભ દયશભમાન શલશલધ પ્રવ ૃશતઓ કયાલલાભાં આલી.
 તારીભદયશભમાન અશધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા ભાગગદળગન

પરશ્રશુ ત:મુખ્મ શળક્ષક ન ૂતન પ્રલાશ અને લશીલટી ફાફતથી ભારશતગાય થમા.
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પટગ્રાપસ ૌ :
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ળાખા: P&M
કામગિભનુ ં નાભ :વંકરન ફેઠક (P&M)
િભ તાયીખ

સ્થ

રાબાથી વંખ્મા

૧

4-8=16

ડામેટ સુયત

29

૨

5-8-16

ફી.આય.વી.બલન વ્માયા,તાી

16

૩

4-1-17

ડામેટ સુયત

24

કામગિભની વંખ્મા: 3
રાબાથી: ફી.આય.વી. કૉ.ઓ., TPEO, ડામેટ રેક્ચયય
કામગિભન શેત ુ:
-મજાનાય કામગિભ ફાફત જજલ્રાની શલશલધ ળૈક્ષણણક વંસ્થા વાથે વંકરન કયી
કામગિભનું આમજન કયવુ.ં
-કામગિભના આમજન અને અભરીકયણભાં વયતા યશે.
-નલીન ફાફતથી જજલ્રાની શલશલધ વંસ્થાઓના વભ્મને અલગત કયલા.

કામષક્રભની શલગત : સુયત અને તાી જજલ્રાભાં શલશલધ તારીભ અને
કામગિભના આમજન અને અભરીકયણભાં વયતા યશે તે ભાટે દય ફે ભાવે
વંકરન ફેઠકનું આમજન કયલાભાં આવ્યું શત.ું જેભાં દય ભાવે મજામેર તારીભ
અને કામગિભ ફાફતે ચચાગ અને વભીક્ષા કયી વભ્મશ્રીઓના સ ૂચન ભેલલાભાં
આવ્મા શતા. આગાભી ભાવભાં મજાનાય તારીભ અને કામગિભની ચચાગ કયી
આમજન કયલાભાં આવ્યું તથા જજલ્રાની જરૂયીમાત મુજફના લગોની ચચાગ કયી.
શળક્ષક, CRC Co., BRC Co., કેલણી શનયીક્ષકશ્રીઓ ભાટે કામગિભનું આમજન
કયલાભાં આવ્યુ.ં
. વભગ્ર લગ દયમ્માનની ફેઠકભાં શળક્ષક વંઘના પ્રશતશનશધઓ,
BRC Co., TPEO શ્રીઓ , કેલણી શનયીક્ષક્શ્રીઓ, ડામેટ રેક્ચયય, જજલ્રા પ્રાથશભક
શળક્ષણાશધકાયીશ્રી સુયત-તાી ળાવનાશધકાયીશ્રી, પ્રાચામગશ્રી ઉન્સ્થત યહ્ા શતા.
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પરશ્રશુ ત/તાયણ: વભગ્ર લગ દયમ્માન શલશલધ તારીભ, યભતત્વલ, ફાભેા,
ઈક ક્રફ , શલજ્ઞાન ગણણત ભંડ જેલી પ્રવ ૃશત્તઓનું વાયી યીતે આમજન અને
અભરીકયણ થયુ.
વંકરન ફેઠક સુયત

વંકરન ફેઠક તાી
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કામગિભનુ ં નાભ : કામગિભ વરાશકાય વશભશત ફેઠક (PAC)
તાયીખ: ૨૦-૮-૧૬ અને ૧૩-૧-૧૭
સ્થ: કરેકટય કચેયી, વેલાવદન-૨, સુયત .
કામષક્રભ: ૨
રાબાથી: ૪૦
રાબાથી જૂથ: કામગિભ વરાશકાય વશભશતના વભ્મ.
કામષક્રભન શેત:ુ
-મજામેર કામગિભ અને તારીભની ચચાગ અને વભીક્ષા.
-મજાનાય તારીભ /કામગિભ અંગે ભાગગદળગક સ ૂચન અને લાશિક આમજનની
ફશારી.

કામષક્રભની શલગત: લગ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન શલશલધ મજના અન્લમે મજામેર
તારીભ તથા કામગિભની ચચાગ અને વભીક્ષા જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન
દ્વાયા કયલાભાં આલી. GCERT કચેયી ગાંધીનગયના સ ૂચન અને ભાગગદળગન મુજફ
જજલ્રાની જરૂયીમાત, વંળધન

તેભજ શલસ્તાયને ધ્માને રઈએ જરૂયી કામગિભ

વશભશત વભક્ષ યજૂ કયલાભાં આવ્મા. વભીતીના વભ્મના સ ૂચન અને ભાગગદળગન
મુજફ આગાભી લે મજલાના કામગિભની ચચાગ કયી લગ ૨૦૧૬-૧૭ ના
કામગિભ/તારીભ લગોની ફશારી આલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત:
-જજલ્રાની જરૂયીમાત મુજફ શળક્ષક, શલદ્યાથીઓ, CRC Co., BRC Co., તેભજ
કેલણી શનયીક્ષક્શ્રીઓ ભાટે કામગિભ/તારીભનું આમજન કયલાભાં આવ્યુ.ં
-ળાખાલાય કામગિભનું આમજન કયી લગ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે એન્યુઅર લકગ પ્રાન
અને ફજેટ તૈમાય કયલાભાં આવ્યુ.ં
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કામગિભનુ ં નાભ :વી.આય.વી.કૉ.ઓ.,ફી.આય.વી.કૉ.ઓ. ભાગગદળગન ફેઠક (P&M)
તાયીખ: ૨-૧૨-૧૬ અને ૩-૧૨-૧૬
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ,સુયત .
કામષક્રભ:૧

રાબાથી: ૮૪

રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી.કૉ.ઓ. , ફી.આય.વી.કૉ.ઓ સુયત તભાભ
કામષક્રભન શેત:ુ
-વી.આય.વી.કૉ.ઓ.,ફી.આય.વી.કૉ.ઓ.ને લશીલટી ભાગગદળગન આવુ.ં
-શળક્ષણના નલીન અણબગભ –ફાફતથી અલગત કયલા.

કામષક્રભની શલગત:જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સુયત ખાતે ફી.આય.વી.,
વી.આય.વી. –તભાભને બેગા કયી એક રદલવની ફેઠકનું આમજન કયલાભાં આવ્યું
શત.ું આ ફેઠકભાં તેઓને કેટરીક અગત્મની લશીલટી ફાફતથી જ્ઞાત કયલાભાં
આવ્મા શતા. તથા નામફ શનમાભકશ્રી આરદજાશતએ તેભને શલદ્યાથીઓને
ભલાાત્ર શલશલધ શળષ્મવ ૃશત્તઓ તથા

તે ભાટે કયલાની જરૂયી કામગલાશી અંગે

જણાવ્યું
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પટગ્રાપસ ૌ :

તારીભ લગગની મુરાકાતે પ્રાચામગશ્રી

વી.આય.વી.કૉ.ને ભાગગદળગન આતા તજ્જ્ઞશ્રી
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કામગિભનુ ં નાભ : ગણણત પ્રમગળાા તૈમાય કયલા અંગે ભાગગદળગન કામગળાા
તાયીખ: ૨૩-૧-૧૭ અને ૨૪-૧-૧૭
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ,સુયત .
કામષક્રભ:૧

રાબાથી: ૩૯

રાબાથી જૂથ: ધયણ ૬ થી ૮ ના ગણણત – શલજ્ઞાનના શળક્ષક.
કામષક્રભન શેત:ુ
- ગણણત – શલજ્ઞાનના શળક્ષકને ળાાભાં ગણણત પ્રમગળાા તૈમાય કયલા અંગે
ભાગગદળગન આવુ.ં
-ગણણત શળક્ષણભાં ગણણત પ્રમગળાા દ્વાયા ફાકને નલીન વંકલ્નાઓથી
અલગત કયલા તે અંગે ભાગગદળગન આવુ.ં

કામષક્રભની શલગત: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સુયત ખાતે ધયણ ૬ થી
૮ ના ગણણત – શલજ્ઞાનના શળક્ષકને બેગા કયી ફે

રદલવની કામગળાાનું

આમજન કયલાભાં આવ્યું શત.ું આ કામગળાાભાં તેઓને તજ્જ્ઞ દ્વાયા કેટરીક
અગત્મની વંકલ્નાઓ વયતાથી ળી યીતે ળીખલી ળકામ તે

ફાફતથી જ્ઞાત

કયલાભાં આવ્મા શતા. તથા તજ્જ્ઞ દ્વાયા ગણણતની કેટરીક વય પ્રયુરકત
ફતાલલાભાં આલી જે તેઓને લગગખડં શળક્ષણભાં ઉમગી નીલડે તેભજ
શલદ્યાથીઓને ગણણત શળક્ષણ યવપ્રદ રાગે.

પરશ્રશુ ત :
- શળક્ષકભાં ગણણત પ્રમગળાાની વંકલ્ના સ્ષ્ટ થઈ.
- શળક્ષક ગણણત શળક્ષણ ભાટે ઉમગી અને ગણણતને યવપ્રદ ફનાલે તેલા
વય વાધન ફનાલતા અને લગગખડં ભાં ઉમગ કયતા ળીખ્માં.
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ળાખા :PSTE
કામષક્રભન ાંુ નાભ : ડી.એર.એઙૌ . કરેજના આચામોની લાશિક આમજન ફેઠક
તયીખ: ૨૯-૬-૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ : ૧
રાબાથી : ૮
રાબાથી જૂથ: ડી.એર.એઙૌ . કરેજના આચામગ અને ડામટના અધ્માક
કામષક્રભન શેત:ુ ળૈક્ષણણક અને વશઆભ્માવ પ્રવ ૃશત્તઓનું લાશિક આમજન
કામષક્રભની શલગત :
સુયત અને તાી જજલ્રાની ડી.એર.એડૌ . કરેજના ળૈક્ષણણક અને વશઅભ્માવ કામગિભભાં એકસુત્રતા જલામ તે ભાટે નીચેના મુદાઓની ચચાગ
કયલાભાં આલી.
૧. જજલ્રાની તભાભ ડી.એર.એડૌ . કરેજનું લાશિક ળૈક્ષણણક કામગિભનું આમજન
૨. જજલ્રાકક્ષાની ડી.એર.એડૌ . કરેજભાં વશ-અભ્માવ કામગિભનું આમજન
૩. કરેજના લાશિક નીયીક્ષણ ફાફતે સ ૂચન અને આમજન
૪. ઓર ઇક્ન્ડમા વલે ઓપ શામય એજ્યુકેળન અંગે ભાગગદળગન અને પ્રશ્નનું
શનયાકયણ
૫. ડી.એર.એઙૌ .ના નલા અભ્માવિભ ફાફતે ચચાગ અને ડતી મુશ્કેરી અંગે
ભાગગદળગન
૬. કરેજના કભગચાયી અને તારીભાથીઓની ભારશતી અને અન્મ પ્રશ્ન અંગે
ભાગગદળગન.

પરશ્રશુ ત :- સુયત અને તાી જજલ્રાની ડી.એર.એડૌ . કરેજના ળૈક્ષણણક અને
વશ-અભ્માવ કામગિભનું આમજન.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ : ફી.એડ. અભ્માવિભ અંગે ભાગગદળગન ફેઠક
તયીખ: ૧૨-૭-૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ : ૧
રાબાથી : ૧૬
રાબાથી જૂથ: ડામટના અધ્માક ફી.એડૌ . કરેજના આચામગ અને ડીન
કામષક્રભન શેત:ુ ફી.એડૌ .ના નલા અભ્માવિભ અંગે ળૈક્ષણણક અને વશઆભ્માવ
પ્રવ ૃશત્તઓનું આમજન અને મ ૂલ્માંકન ફાફતે વભાજ.

કામષક્રભની શલગત :
સુયત, નલવાયી અને બરૂચ જજલ્રાની જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનભાં
ચારતા ફી.એડૌ . કરેજના અભ્માવ વાથે વંકામેર અધ્માક અને પ્રાચામોને
નલા ૨-લશિમ ફી.એડૌ . અભ્માવ ફાફતે ળૈક્ષણણક અને વશ-અભ્માવ કામગિભનું
આમજન, તારીભાથીઓના ાઠનું આમજન અને અભરીકયણ તેભજ લગ
દયમ્માન તારીભાથીઓનું મ ૂલ્માંકન કયલાભાં યાખલાની કાજી લગેયે ફાફતે ડીન
શળક્ષણશલબાગ લી.ન.દ.ગુ.યુશનલશવિટી દ્વાયા ભારશતી આલાભાં આલી શતી. તેભજ
ડામટના પ્રાચામો અને અધ્માકને જરૂયી ભાગગદળગન તેભજ મુઝલતા પ્રશ્ન
ફાફતે જરૂયી મુદાઓની ચચાગ કયલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત :- સુયત, નલવાયી અને બરૂચભાં કરેજના ળૈક્ષણણક અને વશ-અભ્માવ
કામગિભનું આમજન ફાફતે પ્રશ્નનું શનયાકયણ કયલાભાં આવ્યુ.ં
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કામષક્રભન ાંુ નાભ: રિમાત્ભક વંળધન તારીભ લગગ
તયીખ : ૨૦-૧૨-૨૦૧૬
સ્થ : ફી. જે. ટે ર કરેજ ઓપ એજયુકેળન, ફાયડરી.
લગષ : ૧
રાબાથી : ૩૩
રાબાથી જૂથ : પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ : રિમાત્ભક વંળધન કયલા ફાફતે વભજુતી આલી.
કામષક્રભની શલગત :
પ્રાથશભક ળાા કક્ષાએ ઉબી થતી વભસ્મા ફાફતે રિમાત્ભક વંળધન થકી
ઉકેર ભેલલા ભાટે પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને ભાગગદળગન આલાભાં આવ્યુ.ં
જેભાં ફી.એડૌ .ના વ્મખ્મતાને ભાગગદળગન ભાટે આલકામાગ જેભણે રિમાત્ભક વંળધન
અંગે પ્રાથશભક ભારશતી આી શતી. ઉયાંત રિમાત્ભક વંળધનના પ્રકાય,
રિમાત્ભક વંળધનના વાન, રિમાત્ભક વંળધનની ઉમગીતા ફાફતે વભજ
આી શતી. જેભાં પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને વંળધન કયલા ફાફતે ડતી
મુશ્કેરીઓ અંગે ચચાગ કયી ઉકેર આપ્મા શતા.

પરશ્રશુ ત: પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને ભાગગદળગન આી પ્રશ્નનું શનયાકયણ
કયલાભાં આવ્યુ.ં
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કામષક્રભન ાંુ નાભ: ટટર ક્લણરટીઈમ્રુલભેન્ટ ગણણત-શલજ્ઞાન તારીભ
–

તયીખ : ૧) ૨૮ થી ૦૧-૧૦-૨૦૧૬ ૨) ૫ થી ૯-૧૨-૨૦૧૬
૩) ૫ થી ૮-૧-૨૦૧૬

૪) ૭ થી ૧૦-૩-૨૦૧૬

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ : ૬
રાબાથી : ૩૧૭
રાબાથી જૂથ : યાજ્મના પ્રાથશભક ળાાના ગણણત-શલજ્ઞાનના શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ : પ્રાથશભક ળાાના ગણણત-શલજ્ઞાન શલમના અધ્માન
કામગભાં મુઝલતા પ્રશ્ન અને શલજ્ઞાન ગણણતભાં પ્રવ ૃશત્ત દ્વાયા ળીખલલાની યીત અંગે
વભજ શલકવાલલી.

કામષક્રભની શલગત :
યાજ્મ કક્ષાએ પ્રાથશભક ળાા કક્ષાએ ગણણત-શલજ્ઞાન શલમભાં ઉબી થતી
વભસ્માના ઉકેર ભેલલા ભાટે શળક્ષકને ભાગગદળગન આલાભાં આવ્યુ.ં જેભાં
પ્રાથશભક ળાાભાં શલજ્ઞાન અને ગણણતભાં કમ્પ્યુટયના ઉમગ, શલજ્ઞાન પ્રમગ,
રશનિંગ પ્રબ્રેમ્વ, ગણણત પ્રમગળાા, જજઓજજબ્રા વફ્ટલેય, ગણણતની રિમાઓ
લગેયે ફાફતે વભાજ આી શતી. ઉયાંત શલજ્ઞાન શળક્ષણના શેત ુઓ, શલજ્ઞાન
એટરે શું ? શલજ્ઞાન શળક્ષણ કેલી યીતે આી ળકામ. લગેયે ફાફતે વભાજ
પ્રવ ૃશતઓ દ્વાયા આલાભાં આલી શતી.

પરશ્રશુ ત: પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને ભાગગદળગન આી પ્રશ્નનું શનયાકયણ
કયલાભાં આવ્યુ.ં
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ળાખા: DRU
કામષક્રભન ાંુ નાભ:શલશ્વ લવશત વપ્તાશની ઉજલણી
તાયીખ:11-17 જુરાઈ 2016
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01
રાબાથી વાંખ્મા:54
રાબાથી જૂથ: ફી.એડ.ના તારીભાથીઓ અને શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
 લવશત શળક્ષણ, વાતત્મ ૂણગ શલકાવ, કુટુંફ અને ગુણલત્તા યુક્ત જીલનની
વંકલ્ના વભજે.
 શલશલધ સ્ધાગઓ દ્વાયા શળક્ષક અને વભલમસ્કની ભ ૂશભકા અને પ્રવ ૃશતઓથી
ભારશતગાય થામ.

કામષક્રભની શલગત:


ફી.એડ.ના તારીભાથીઓ અને શળક્ષકને લવશત શળક્ષણ, વાતત્મ ૂણગ
શલકાવ, કુટુંફ અને ગુણલત્તા યુક્ત જીલનની વંકલ્નાની વભજ આલાભાં
આલી.

 શલશલધ સ્ધાગઓજેલી કે લકત ૃત્લ સ્ધાગ, ણચત્ર સ્ધાગ, શનફંધ સ્ધાગ દ્વાયા
શળક્ષક અને વભલમસ્કની ભ ૂશભકા અને પ્રવ ૃશતઓથી ભારશતગાય કયલાભાં
આવ્મા..

પરશ્રશુ ત:
 લવશત શળક્ષણ, વાતત્મ ૂણગ શલકાવ, કુટુંફ અને ગુણલત્તાયુક્ત જીલનની
વંકલ્નાની વભજ કેલી.
 શળક્ષક અને વભલમસ્કની ભ ૂશભકા અને પ્રવ ૃશતઓથી ભારશતગાય થમા.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ:શભત્ર ળાા કામગિભ અભરીકયણ ફેઠક
તાયીખ:5/8/16
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01
રાબાથી વાંખ્મા:26
રાબાથી જૂથ: જીવીઈઆયટી દ્વાયા પાલેર D ગ્રેડ ધયાલતી જજલ્રાની
ળાાનાઆચામો

કામષક્રભન શેત:ુ
 જીવીઈઆયટી દ્વાયા પાલેર શભત્ર ળાાના આચામોને શભત્ર ળાા કામગિભ
શલળે ભારશતી આલી.
 ળાાઓને અગ્રેડ કયલા જરૂયી ભાગગદળગન આવુ.ં

કામષક્રભની શલગત:
 જીવીઈઆયટી દ્વાયા પાલેર શભત્ર ળાાના આચામોને શભત્ર ળાા
કામગિભ શલળે ભારશતી આી.
 કામગિભ વંદબે શલકવાલેર ત્રક તેભજ તેભને ળાા શલકાવ ભાટે
કયલાના થતા કામોની ભારશતી આી તેભજ ળાા શલકાવ ભાટે
તેભને અડચણરૂ રાગતા પ્રશ્નની ચચાગ કયલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત: જીવીઈઆયટી દ્વાયા પાલેર શભત્ર ળાાના આચામોએ તાની
ભ ૂશભકા શલળે સ્ષ્ટતા ભેલી.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ:એઈડ્વ રદનની ઉજલણી
તાયીખ:1/12/2016
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01
રાબાથી વાંખ્મા:45
રાબાથી જૂથ: ફી.એડ.ના તારીભાથીઓ
કામષક્રભન શેત:ુ
ુ લત્તા યક્ુ ત જીલનની
 એચ.આઈ.લી. એઈડ્વ અંગે ભારશતી ભેલે અને ગણ
વાંકલ્ના વભજે.
 તારીભાથીઓભાાં એઇડ્વ અંગે જાગૃશત આલે જેથી સ્લસ્થ વભાજન ાંુ શનભાષણ
થામ..

કામષક્રભની શલગત:
ફી.એડ.ના તારીભાથીઓને એચ.આઈ.લી. અંગેની ભારશતી તજજ્ઞ દ્વાયા

આલાભાં આલી.
પરશ્રશુ ત:
એચ.આઈ.લી. એડ્વ અંગે વભજ કેલી અને તાના કામોની વબાનતા ભેલી.

82

પટગ્રાફ્વ :

83

કામષક્રભન ાંુ નાભ: આંગણલાડી કામગકયની તારીભ
તાયીખ:5/1/2017
સ્થ : શળક્ષક વશકાય બલન, ભાંડલી
લગષ વાંખ્મા:
રાબાથી વાંખ્મા:143
રાબાથી જૂથ: આંગણલાડી કામગકય
કામષક્રભન શેત:ુ
 આંગણલાડી કામગકયને તાના કામો શલળે ભારશતી આલી.
 આંગણલાડી કામગકયને તાના કામો કયલા જરૂયી ભાગગદળગન આવુ.ં

કામષક્રભની શલગત:
 આંગણલાડી કામગકયને તેભણે કયલાના થતા

કામો શલળે ભારશતી

આલાભાં આલી.
 આંગણલાડી કામગકયને જરૂયી ભાગગદળગન અને પ્રેયણા  ૂયી ાડલાભાં
આલી અને તેભના પ્રશ્નના વંદબે ચચાગ કયલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત:આંગણલાડી કામગકયએ તાની ભ ૂશભકા શલળે સ્ષ્ટતા ભેલી.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ: શનયં તય પ્રેયકની તારીભ
તાયીખ:7-8/2/2017
સ્થ : સયુ ત અને ભાાંડલી
લગષ વાંખ્મા: 02
રાબાથી વાંખ્મા:250
રાબાથી જૂથ: શનયં તય પ્રેયક
કામષક્રભન શેત:ુ
 શનયં તય પ્રેયકને તાના કામો શલળે ભારશતી આલી.
 શનયં તય પ્રેયકને તાના કામો કયલા જરૂયી ભાગગદળગન આવુ.ં

કામષક્રભની શલગત:
 શનયં તય પ્રેયકને

તેભણે કયલાના થતા

કામો શલળે ભારશતી

આલાભાં આલી.
 શનયં તય પ્રેયકને જરૂયી ભાગગદળગન અને પ્રેયણા  ૂયી ાડલાભાં આલી
અને તેભના પ્રશ્નના વંદબે ચચાગ કયલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત:શનયં તય પ્રેયકએ તાની ભ ૂશભકા શલળે સ્ષ્ટતા ભેલી.
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ળાખા : DRU અને P&M
કામષક્રભન ાંુ નાભ: આંતયયાષ્રીમ ભરશરા રદનની ઉજલણી
તાયીખ: 8/3/2017
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
પ્રાથશભક ળાા ઝંખલાલ

લગષ વાંખ્મા: -02
રાબાથી વાંખ્મા:44 + 96
રાબાથી જૂથ: ફી.એડ.ના તારીભાથીઓ અને શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
 તારીભાથીઓ અને ભરશરા શળણક્ષકાનુ સ્ત્રી વળન્ક્તકયણ કયવુ.ં
 તારીભાથીઓ અને ભરશરા શળણક્ષકાઓને પ્રત્વારશત કયલા.

કામષક્રભની શલગત:
 ભેયી કભ રપલ્ભનું શનદળગન કયલાભાં આવ્યુ.ં
 શલશ્વની પ્રશતબાળાી ભરશરા વંદબે પ્રેઝન્ટેળન યજુ કયલાભાં આવ્યુ.ં

પરશ્રશુ ત: તારીભાથીઓ અને ભરશરા શળણક્ષકાઓને પ્રત્વાશન ભળયુ.ં
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ળાખા : ET
કામગિભનુ ં નાભ :ઈન્સ્ામય એલડગ મજના અંગે ભાગગદળગન
તાયીખ :૨/૨/૧૭ (લગગ- 1) , ૧૦/૨/૧૭ (લગગ- 2)
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગગ વંખ્મા: 2
રાબાથી વંખ્મા: 26 (લગગ –1), 50 (લગગ –2)
રાબાથી જૂથ : CRC, BRC, SVS કન્લીશલજ્ઞાનના શળક્ષક, MTS
કામગિભન શેત ુ :
- ઈન્સ્ામય એલડગ મજના (ભાનક ) શલળે જાણે
- યજીસ્રે ળન નભીનેળન શલળે જાણે

કામગિભની શલગત :
- ઈન્સ્ામય એલડગ મજના (ભાનક ) શલળે PPT દ્વાયા શનદે ળગન અને ચચાગ
- યજીસ્રે ળન નભીનેળન શલળે PPT દ્વાયા શનદે ળગન અને ચચાગ
- ચચાગ – પ્રશ્નત્તયી ભાગગદળગન

પરશ્રુશત :
- ઈન્સ્ામય એલડગ મજના (ભાનક ) શલળે અલગત થમા.
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કામગિભનુ ં નાભ :શલજ્ઞાન પ્રદળગન કૃશત ભાગગદળગન ફેઠક
તાયીખ :04/08/2016
સ્થ : તાુકા ળાા વનગઢ
રાબાથી વંખ્મા : 49
રાબાથી જૂથ : શલજ્ઞાન શળક્ષક
કામગિભન શેત ુ :
-

શલજ્ઞાન પ્રદળગનશલળે જાણે

-

શલજ્ઞાન પ્રદળગનકૃશત શનભાગણ અંગે જાણે

કામગિભની શલગત :
- શલજ્ઞાન ગણણત માગલયણ પ્રદળગન શલળે PPT દ્વાયા શનદળગન અને ચચાગ.
- શલજ્ઞાન પ્રદળગન કૃશત શનભાગણ અંગે શલરડમ શનદળગન અને ભાગગદળગન.

પરશ્રુશત :
- શલજ્ઞાન પ્રદળગન શલળે અલગત થમા.
- નમ ૂનારૂ કૃશત શનભાગણ શલલયણ તૈમાય થમા.
- શલજ્ઞાન પ્રદળગનભાં કૃશતઓ પ્રદશળિત કયલાભાં આલી.

92

પટગ્રાફ્વ

93

ળાખાન ાંુ નાભ : WE
કામષક્ર્ભન ાંુ નાભ:ળાા સ્લચ્છતા એલડગ તારીભ લગગ
તાયીખ:- ૦૩-૧૦-૨૦૧૬ ,૦૬-૧૦-૨૦૧૬, ૦૭-૧૦-૨૦૧૬ ,૧૩-૧૦-૨૦૧૬,
૧૪-૧૦-૨૦૧૬

સ્થ :

ફી. આય.વી બલન ઉચ્છર તા. ઉચ્છર જજ. તાી
ફી. આય.વી બલન વ્માયા તા. વ્માયા જજ. તાી
શળક્ષક વશકાય બલન ભાંડલી તા. ભાંડલી જજ. સુયત
પ્રા. ળાા

નાદીડા તા. ફાયડરી

જજ. તાી

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન - સુયત

લગષ વાંખ્મા

: ૦૫

રાબાથી વાંખ્મા

: ૧૭૫

રાબાથી જુથ :
કામષક્રભના શેત ુ
 શળક્ષક

કેન્ર ળાા નાં આચામો

:

ળાા સ્લચ્છતા ફાફતે જાગૃત થામ.



શળક્ષક ળાા

કક્ષાએ ળાા સ્લચ્છતા અંગેની પ્રવુતીઓ શાથ ધયે



ળાા સ્લચ્છતા ફાફતે ફાકને જાગૃત કયે .

 સ્લચ્છતા ફાફતે ગાભના લારીઓને જાગૃત કયી પ્રત્વારશત કયે .

કામષક્રભની શલગત :-શળક્ષક ળાા સ્લચ્છતા એલડગ ફાફતે ભાશીતગાય થામ.
તેભજ ળાા સ્લચ્છતાએલડગ ઓન રાઇન અયજી કયલા ભાટે ભાગગદળગન
આલાભાં આવ્યું વાથેશળક્ષકળાા સ્લચ્છતા એલડગ ફાફતે યવ રે અને વંકરન
કયે

પરશ્રશુ ત :-ળાા સ્લચ્છતા એલડગ કામગિભભાં વાયા એલા પ્રભાણભાં ળાાઓએ
બાગ રીધ અને વંદ થમેર ળાાઓને એલડગ

આી આચામોને વન્ભાનીત

કમાગ.
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કામષક્ર્ભન ાંુ નાભ: ળાા સ્લચ્છતા એલડગ કય કશભટી ફેઠક (વેલાકારીન)
તાયીખ: ૦૫-૧૨-૨૦૧૬ ,૦૬-૧૨-૨૦૧૬, ૦૭-૧૦-૨૦૧૬
સ્થ :

ફી. આય.વી બલન વ્માયા તા. વ્માયા જજ. તાી
પ્રા. ળાા નાદીડા તા. ફાયડરી

લગષ વાંખ્મા

જજ. તાી

: ૦૨

રાબાથી વાંખ્મા

: 39

રાબાથી જુથ : ળાા સ્લચ્છતા એલડગ કય કશભટીની ફેઠક
કામષક્રભના શેત ુ

:



ળાા સ્લચ્છતા એલડગ ફાફતે ભાશીતગાય થામ.



ળાા સ્લચ્છતા એલડગ

ફાફતે

મ ૂલ્માંકનન

ખ્માર આલે

ળાા

સ્લચ્છતા ફાફતે ળાાઓની ગુણલતાન ખ્માર આલે.

કામષક્રભની શલગત :ળાા સ્લચ્છતા ફાફતે

મુરાકત રેલા ભાટે ન ું તાુકા

મુજફ આમજન કયલાભાં આવ્યુ,કય
ં
કશભટીના વભ્મને તાની જ્લાફદાયીથી
ભારશતગાય કયલાભાં આવ્મા.

પરશ્રશુ ત : કય કશભટીએ ળાાઓની મુરાકાત રીધી અને મગ્મ ળાાઓ વંદ
કયીળાાઓની સ્લચ્છતાની પ્રવ ૃશતઓને શાઈરાઇટ કયલાન પ્રમત્ન કમાગ
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કામષક્ર્ભન ાંુ નાભ:ઈક ક્રફ
તાયીખ:- વભગ્ર લગ દયશભમાન ઈક –કરફની પ્રવુતી ચાુ યશેળે
સ્થ : સુયત , ન. પ્રા. શળ. વ. અને તાી જજલ્રા ની ળાાઓ
લગષ વાંખ્મા

: ૨૧૦૫

રાબાથી વાંખ્મા : ૨૧૦૫
રાબાથી જુથ : જજલ્રાઓની તભાભ પ્રા. ળાાઓ
કામષક્રભના શેત ુ

:

 ળાાના ફાક અને શળક્ષક ઈક ક્રફ પ્રવ ૃશત થી લાકેપ થામ તેભજ
બાગ રેતા થામ
 શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓભાં માગલયણ અને વ ૃક્ષ પ્રેભની બાલના કેલે
 ળાા શલકાવ અને ળાા સુળબનની પ્રવુતી કયલાભાં આલે.

કામષક્રભની શલગત :-જજલ્રાની તભાભ પ્રા. ળાાઓને ઈક-ક્રફ અંતગગત ળાા
દીઠ 1000/- ની ગ્રાન્ટ આલાભાં આલે છે , જે ભાથી શળક્ષક ળાાભાં ઈકક્રફના શલકાવ ભાટે ની જુદી- જુદી પ્રવ ૃશતઓ કયલાની શમ છે

પરશ્રશુ ત :-ળાાઓભા ઔશધમ ગાડગ ન, રકચન ગાડગ ન, કમ્સ્ટ ખાડા લગયે
ફનાલલાભાં આલે છે . ળાાના રયવયન શલકાવ વાય થમેર જલા ભે છે .ઈકૂ  પ્રેયણા અને ભાગગદળગન ભે છે .
ક્રફની પ્રવ ૃશતઓને રયણાભે ગાભના ખેડત
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કામષક્ર્ભન ાંુ નાભ:ફાભેા - જીલન કોળલ્મ આધારયત ફાભેા
ુ યી-૨૦૧૭
તાયીખ: રડવેમ્ફય-૨૦૧૬ તથા પેબ્રઆ
(જીલન કોળરમ આધારયત ફાભેા)

સ્થ : સુયત , ન. પ્રા. શળ. વ. અને તાી જજલ્રા ની ળાાઓ
લગષ વાંખ્મા

: ૨૧૦૫

રાબાથી વાંખ્મા : ૨૧૦૫
રાબાથી જુથ : જજલ્રાઓની તભાભ પ્રા. ળાાઓ
કામષક્રભના શેત ુ


:

ફાક વજૉન ળરકત ન શલકાવ થામ

 ફાભેાને રીધે વભાજ અને ળાા

લચેન ું અંતય ઘટે છે

 ફાભેા થકી ળાા શલકાવની જુદી- જુદી પ્રવ ૃશત ઓ થામ છે

કામષક્રભની શલગત :- પ્રા. ળાા ક્ક્ષાએ ધ- 1 થી 5 ના ફાક ભાટે ફાભેા
અને ધ- 6 થી 8 ના ફાક ભાટે રાઈપ સ્કીર આધારયત ફાભેાઓનું
આમજન કયલાભાં આલે છે 1 થી 5 ભાટે 500/- અને 6 થી 8 ભાટે 500/રૂશમાની ગ્રાન્ટ આલાભાં આલે છે અને ફાકના શલકાવ ભાટે જુદી-જુદી
પ્રવ ૃશતઓ કયલાભાં આલે છે

પરશ્રશુ ત :-ફાક પ્રવ ૃશતઓભાં શળે- શળે જડાઈ છે . ફાકભાં સ્કીરન શલકાવ
થામ છે , ફાભેાની જુદી-જુદી પ્રવ ૃશતઓથી ફાક શાથ- ગ, ળયીયન શલકાવ
થામ છે .
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કામષક્ર્ભન ાંુ નાભ:ળાા સ્લચ્છતા એલડગ
તાયીખ:- 23/12/2016
સ્થ :-સુયત જજલ્ર -25 ળાાઓ
તાી જજલ્ર-14 ળાાઓ

લગષ વાંખ્મા

: 39 ળાાઓ

રાબાથી વાંખ્મા

: 39 ળાાઓ

રાબાથી જુથ :

ળાાઓ

કામષક્રભના શેત ુ :

ળાાઓના કેમ્વભાં અને ફાકભાં સ્લચ્છતા જલામ,

ળાાઓની બશતક

સુશલધાઓભાં સ્લચ્છતા જલામ શળક્ષક તથા ફાકભાં

સ્લચ્છતા પ્રત્મે જાગૃશત આલે.

કામષક્રભની શલગત

:- દયે ક તાુકાઓભાં ળાાસ્લચ્છતાકામગિભ અન્લમે દયે ક

તાુકાનીદવ ળાાઓની મુરાકાત જજલ્રાની નક્કી થમેર કય કભીટી

દ્વ્રાયા

રેલાભાં આલી અને એ ભાંથી કય કભીટી દ્વ્રાયા ફે ળાાઓ નક્કી કયલાભાં આલી
ળાા દીઠ 10,000 રૂશમાન ુયસ્કાય આી ળાાના આચામોને પ્રભાણ ત્ર
આી વન્ભાનીત કયલાભાં આવ્મા.

પરશ્રશુ ત :-

ળાાઓનું રયવય તથા ળાાની બોશતક સુશલધાઓભાં ચકવાઈ

જલા ભી શળક્ષક તથા ફાકભાં

સ્લચ્છતા પ્રત્મે જાગૃશત આલી ળાાભાં

ીલાના ાણી તથા ભધ્માશન બજનભાં સ્લચ્છતા જલા ભી.
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ળાખા : CMDE
કામગિભનુ ં નાભ : વાયવંચમીકા શનભાગણ
તાયીખ : ૧.૧૨.૧૬ થી ૨.૧૨.૧૬
લગગ વંખ્મા : ૧
સ્થ : જજ.શળ.તારીભ બલન – સુયત
રાબાથીજૂથ: શળક્ષક,શનરયક્ષક,વીઆયવી,ફીઆયવી,,ફીઆયી
કામગિભન શેત ુ :
 લગ ૧૬-૧૭ તથા લગ ૧૫-૧૬ નાં વંવધનન વાય રખલ
 શળક્ષક,શનરયક્ષક,વીઆયવી,ફીઆયવી,,ફીઆયી શળક્ષકને તાયણની જાણ
કયલી .

શલગત : વાયરેખન , ભાગગદળગન , ચકાવણી ,વંકરન
પરશ્રુશત : શળક્ષક,શનરયક્ષક,વીઆયવી,ફીઆયવી,,ફીઆયી શળક્ષકને તાયણની
જાણ કયી .
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કામગિભનુ ં નાભ : ગણણત-શલજ્ઞાન શલમની પ્રવ ૃશત્તરક્ષી તારીભ
તાયીખ : ૨૫-૨૬.૧૧.૧૬ અને ૧૦-૧૧.૧.૧૭
લગગ વંખ્મા : 2
સ્થ : ળાા િભાંક ૩૮,૩૯ ,ઉધના દયલાજા, સુયત તથા ભાંડલી.
રાબાથી જૂથ :ગણણત શલજ્ઞાન શલમના શળક્ષક
રાબાથી વંખ્મા : ૫૮+૪૯શલજ્ઞાન શલમના શળક્ષક
કામગિભન શેત ુ : ધયણ૬ થી૮ વામન્વ શળક્ષકને ગણણત શલજ્ઞાન શલમની
પ્રવ ૃશત્તરક્ષી તારીભ આલી,જૂથ કામગ કયાલવું

શલગત :ધયણ ૬ થી ૮ વામન્વ શળક્ષકને ગણણત શલજ્ઞાન શલમના મુદ્દાનાં
સ્સ્ટીકયણ ભાટે ભડેર, પ્રવ ૃશત્ત દ્વાયા વભજ શલકવાલી. જૂથ કામગ કયાવ્યુ,ં શળક્ષક
ાવે પ્રવ ૃશત્ત શનદળગન કયાવ્યુ.ં

પરશ્રુશત : શળક્ષકને ગણણત શલજ્ઞાન શલમના મુદ્દાની વંકલ્ના સ્ષ્ટીકયણભાં
ભાગગદળગન ભળયું .
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પંકળન - E

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન
સયુ ત ની

ુ ાકાતે ગજ
ુ યાતના શલશલધ તારીભ
ળૈક્ષણણક મર
બલનના વ્માખ્માતાઓ.

તાયીખ ૧૬-૩-૨૦૧૭ થી ૧૮-૩-૨૦૧૭
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એક્ષ્ઝય શલઝીટભાાં અન્મ ડામેટભાાંથી આલનાય વ્માખ્માતાઓની માદી
:

ડામેટન ાંુ નાભ

ક્રભ

વ્માખ્માતાન ાંુ નાભ

ળાખા

1

આણંદ

ડૉ. રશતેળ એન. દલે

પ્રાચામગ

2

અભદાલાદ-ગ્રા

શ્રી રકળયબાઈ ાથગ

વી.રે. CMDE

3

દાશદ

શ્રી એપ.ફી.ગણાલા

જુ.રે. P&M

4

નલવાયી

શ્રી એચ. યુ. વ્માવ

વી.રે. ET

5

નલવાયી

શ્રી એન.ફી.ફથલાય

જુ.રે. PSTE SS

6

યફંદય

શ્રી કાશ્ભીયાફેન બટ્ટ

જુ.રે. PSTE SCI.

7

ાટણ

શ્રી એભ.ફી.વરંકી

જુ.રે. PSTE MATHS

8

સુયેન્ર નગય

શ્રી લી.યુ.ડાંગી

વી.રે. P&M

9

લડદયા

ઈન્દુફેન કરવીમા

વી.રે. CMDE

10

લરવાડ

એભ.આય.ટે ર

વી.રે.IFIC

ુ ુ લાય
પ્રથભ કદલવ તા- 16/3/2017- ગર
જી.વી.ઈ.આય.ટી. પ્રેરયત અને જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સુયત
આમજજત એક્ષ્ઝય શલઝીટ અંતગગત આંતય ડામેટ પ્રેયણાત્ભક મુરાકાત
કામગશળણફયનું આમજન કયલાભાં આવ્યું શત.ું
આ એક નલ શલચાય જેને પ્રમગાત્ભક યીતે શાથ ધયલાભાં આવ્મ છે . જે
ખયે ખય ખ ૂફજ ઉત્તભ શલચાય છે . જેના થકી યાજ્મના તભાભ જજલ્રાભાં આલેર
ડામેટની કામગ ધ્ધશત અને નલીન શલચાયને જાણલાની અને વભજલાની અન્મ
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ડામેટની તભાભ પેકલ્ટીઝને તક આલાભાં આલી છે .જ્માં મજભાન વંસ્થા તાની
તભાભ ળાખા દ્વાયા કયલાભાં આલેર કામો, જજલ્રાની જરૂયીમાત અનુવાયના રક્ષ્મને
તથા જરૂયીમાતને શોંચી લલા ભાટે તૈમાય કયે ર એક્ળન પ્રાન કે જેભાં
વારશત્મ,િશતઓ,મ ૂલ્માંકન પ્રશલશધઓ, તજજ્ઞ, ICTન ઉમગ લગેયે ફાફત જાણી
ળકલાન અલવય પ્રાપ્ત થમ અને તેના થકી આ શલચાયને તાના જજલ્રાભાં
જઈને આ શલચાય ફીજને આકાય આલાનું કામગ કયી ળકે.
આજના પ્રથભ રદલવે તભાભ વ્માખ્માતાઓ એકફીજાને ઓખી ળકે તે
ભાટે ફે શભનીટના ભોન ફાદ રયચમ શલશધથી કામગિભની ળરૂઆત કયલાભાં આલી.
કામગિભની ળરૂઆત
રશતેળબાઈ દલેએ

કામગિભના કન્લીનય એલા આણંદ ડામેટના પ્રાચામગ શ્રી
તાની ઓખ આી કયી. ત્માયફાદ મજભાન ડામટના

પ્રાચામગશ્રી આય.જે.ભાછીએ તાની ઓખ આી.
પ્રથભ વેળનભાં સુયત ડામેટના ળાખા મુજફ પ્રેઝન્ટે ળનની યજૂઆત
કયલાભાં આલી જેભાં આંતરયક ચચાગઓ ણ સુદય
ં
યીતે કયલાભાં આલી. ફયના
બજન શેરા ત્રણ ળાખાનું પ્રેઝન્ટેળન યજૂ કયલાભાં આવ્યું શત.ું ફયનું બજન
ઘણું વારું ફનાલલાભાં આવ્યું શત.ું બજન આયગ્મા ફાદ ૧૪.૩૦ કરાકે ુન:
કન્પયન્વ શરભાં બેગા થમા અને ફાકીની તભાભ ળાખાઓની યજૂઆત સુદય
ં યીતે
કયલાભાં આલી શતી.
ડામેટ સુયતની શલળે ફાફતની યજૂઆત ડામેટના પ્રાચામગશ્રી દ્વાયા
કયલાભાં આલી .જે નીચે મુજફ છે .
• કરા ઉત્વલ - કરાઉત્વલ અંતગગત સ્ધાગ (ણચત્ર, કશલ, વંગીતગામન – લાદન
ળાા કક્ષાથી જજલ્રા’ કક્ષા સુધી )
• ઇનલેળન પેય - ઇનલેળન પેયની મુરાકાત રેનાય શલળે વ્મન્ક્તના નાભ
• ડૉ. ળશળકાંત ળાશ –ભ ૂત ૂલગ ડીન- (લીય નભગદ વાઉથ ગુજયાત યુશનલશવિટીસુયત )

103

• ઇનલેળન પેય ભાં પ્રથભ ત્રણ િભ પ્રાપ્ત કયે ર શલજેતાઓની માદી
અલ્ેળકુભાય જે ીીમા -વંગીત વંગ ભધ્માશન
અશભતકુભાય ફલંતબાઈ ુયરશત - એક ગું વાચી જડણી
તયપ
રશતેન્રકુભાય અશનરબાઈ ટે ર - શ ૂન્મભાંથી વજૉન
• ટટર ક્લણરટી ઈમ્રુલભેન્ટ ઓપ ભે્વ વામન્વ (૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન કુર
ચાય તફક્કાભાં આ તારીભનું આમજન - વભગ્ર યાજ્મના ધયણ ૬ થી ૮ના
ગણણત શલજ્ઞાનના 356 શળક્ષકને તારીભ)
• લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ
• ફી.એડ. તારીભાથીઓની એક્ટીલીટી–( વેભસ્ે ટય ૧ યીક્ષાભાં યુશનલશવિટી
કક્ષાએ પ્રથભ ,દ્વીશતિંમ, ત ૃતીમ િભ પ્રાપ્ત કયે ર છે .)
• શલજ્ઞાન ગણણત પ્રવ ૃશત્તરક્ષી કામગળાા
પ્રાચામગશ્રી, સુયત અને આણંદ દ્વાયા પ્રેયણાત્ભક લાતની યજૂઆત કયલાભાં
આલી જેલી કે, તભાભ ડામેટવ દ્વાયા કામગિભ ઘણા સુદય
ં
યીતે કયલાભાં આલી યહ્ા
છે , ત્માયે ળાા કક્ષાએ એ કામગિભની અભરલાયી વાયી યીતે કયલાભાં આલે છે કે
નરશ તે ફાફત ઉય બાય મ ૂકલ જઈએ. જ એ ફાફતે યાજ્મ કક્ષાએથી જ
એક્ળન પ્રાન ઘડલાભાં આલે અને જીલ્રા કક્ષાએ ળાાના

ભનીટયીંગ ભાટે

જીલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી, પ્રાચામગશ્રી, રામઝન અશધકાયીશ્રી, તાુકા
પ્રાથશભક શળક્ષણાધીકાયીશ્રી ફી.આય.વી. ક.ઓ. , કેલણી શનયીક્ષકની ટીભ ળાા
મુરાકાત કયે . તેભજ

વી.આય.વી. ક. , ફી.આય.ી. જે-તે

તાુકા મુજફ

ડામેટનાતભાભ કામગિભની વભજ ભેવ્મા ફાદ જ ળાા મુરાકાત કયે

ત

કામગિભની અવયકાયકતા ઘણી લધી ળકે છે .
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આ કામગિભ વમુરભંથન જેલ છે જેભાંથી ઘણા સુદય
ં
યત્ન વભાન શલચાય
તથા અન્મ ઘણી ફાફત એક ફીજાને લશેંચી ળકામ તેલ છે . જેનાથી શળક્ષણની
રદળા ફદરી ળકલાની ક્ષભતાઓ યશેરી છે .રદલવના અંતે ડામેટ-સુયતનું પ્રદળગન,
ગેરેયીઓ તથા કેમ્વનું શનદળગન કયલાભાં આવ્યું અને પ્રથભ રદલવ એક ઘણી
વાયી ફાફત પ્રાપ્ત કયીને તાના જીલ્રાભાં રઇ જલા ભાટે ની તક વાથે  ૂણગ
કયલાભાં આવ્મ.

ુ લાય :
દ્વદ્વતીમ કદલવ તા- 17/3/2017- શક્ર
યાજ્મના તભાભ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના પ્રાચામગશ્રીઓની એક
શભરટિંગનું આમજન તા. ૧૭/૩/૨૦૧૭ના યજ IIM-Ahmedabad ખાતે જીવીઇઆયટી,
ગાંધીનગય દ્વાયા કયલાભાં આલેર. આ શભરટિંગભાં સુયત અને આણંદના પ્રાચામગશ્રી
ઉન્સ્થત યશેલાના શલાથી તેભની તજજ્ઞતાન રાબ તા. ૧૭-૧૮/૩/૨૦૧૭
દયશભમાન ભી ળક્ય નરશ. ફીજા રદલવની ળરૂઆત જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ
બલનના ટાંગણથી કયલાભાં આલી. યાજ્મના શલશલધ ડામેટભાંથી ધાયે ર
વ્માખ્માતાશ્રીઓ તથા જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયતના ચાય
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વ્માખ્માતાઓ વલાયે ૭.૦૦ લાગે સુયતની પ્રખ્માત લાનગીઓન આસ્લાદ ભાણી
ક્ષેત્રીમ મુરાકાતની ળરૂઆત કયી.
 ૂલગ શનધાગરયત કામગિભ અનુવાય પ્રથભ ફાયડરી તાુકાની યજલાડ
પ્રાથશભક ળાા અથાગત “ગ્રીન સ્કર
ૂ ”ની મુરાકાત રેલા યલાના થમા. એક કરાક
ફાદ પ્રાથશભક ળાા યજલાડ શોંચ્મા શતા.
પ્રાથશભક ળાા યજલાડ(ગ્રીન સ્કર
ૂ )ની શલળેતા:
 ળાાનું કેમ્વ વ ૃક્ષથી શયુબ
ગ યુગ શત.ું
 શલશલધ પ્રકાયની ઔધીમ લનસ્શતઓ
 ળાાનું ભેદાન યભત-ગભતના વાધનથી વજ્જજ
 ળાાભાં લયવાદી ાણીના વંગ્રશની વ્મલસ્થા શતી જેના દ્વાયા તેઓ
ઉનાાભાં ણ ાણી ભેલે છે .
 ળાાભાં થતા વ ૃક્ષનાં કચયાનું કમ્વ ખાતય ફનાલલાભાં આલે છે .
 તભાભ કામો શળક્ષક અને ફાક શી ભીને કયે છે .
 ળાાના આચામગ શ્રી ગીયીળબાઈ વોન વાથ વશકાય ભેલી આ
કામગ કયીયહ્ા છે .
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પ્રાથશભક ળાા દસ્તાન (ક્રીન સ્કર
ૂ )ની શલળેતા:
લગ ૨૦૧૬-૧૭ભા સુયત જજલ્રાના રવાણા તાુકાની પ્રાથશભક ળાા
દસ્તાનને ક્રીન સ્કૂર એલડગ ભે ર છે જેની શલળેતા નીચે મુજફ છે .
 ળાા કેમ્વ, વેશનટેળન અને ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા સ્લચ્છ
જણાઈ.
ુ તેભજ યુશનપભગ અને
 ફાકને દય લે રક વશમગથી નટ ક

ુ
ટ

ણ ભે છે .
 શળક્ષક શલશલધ વશ અભ્માશવક પ્રવ ૃશત્તઓ કયાલે છે .
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કશલ શ્રી કરાી પ્રાથશભક ળાા ક્રભાાંક નાંફય ૮૭,(ઇનલેટીલ ળાા) નગય પ્રાથશભક
શળક્ષણ વશભશત, સયુ ત
 સુયત જજલ્રાભાં ફેસ્ટ ઇનલેળન, દણક્ષણ ઝનના ફા રપલ્ભત્વલભાં ફેસ્ટ
એડીટીંગ

એલડગ નલતય ળાા, સ્ભાટગ ળાા

 ળાાભાં ખલાડીક મ ૂલ્મ મજના ચારે છે . દય ખલારડમે એક મ ૂલ્મ નક્કી
કયલાભાં આલે છે જેના આધાયે વશ અભ્માશવક પ્રવ ૃશત્તઓ થામ છે અને અન્મ
ળૈક્ષણણક પ્રવ ૃશત્તઓ વાથે ણ મ ૂલ્મને વાંકલાભાં આલે છે .
 વંજીલની દત્તક મજના- શળક્ષક અને ફાકને વ ૃક્ષની જલાફદાયી વલાભાં
આલે છે અને તેઓ તેને ઉછે યે છે .
 લીયાંજરી મજના – આ મજના અંતગગત ફાક તાને ચકરેટ કે નાસ્તા
ભાટે લારી તયપથી ભતા ૈવા ળાાભાં એકઠા કયે છે અને ળશીદના
રયલાયને ભદદ કયે છે .
 ળાાના શલદ્યાથીઓ નાટક, લકત ૃત્લ, ફા રપલ્ભત્વલ લગેયે પ્રવ ૃશત્તઓભાં
શંભેળા ભખયે યશે છે .

110

ત્રણેમ ળાાઓ ખયે ખય વયવ અને જલારામક શતી. શળક્ષક અને આચામગ બેગા
ભીને ખ ૂફ જ સુદય
ં કાભ ફાક ભાટે કયી યહ્ા છે .
ત ૃતીમ કદલવ તા- 18/3/2017- ળશનલાય :
એક્ષ્ઝય શલઝીટના અંશતભ રદલવે શલશલધ ડામેટભાંથી ધાયે ર
વ્માખ્માતાઓ વો પ્રથભ ફી.એડ.ના તારીભાથીઓના પ્રાથગના કામગિભભાં વાભેર
થમા. ફી.એડ.ના તારીભાથીઓ દ્વાયા પ્રાથગના કામગિભભાં પ્રાથગના, બજન, ધ ૂન,
ઉયાંત વાભાન્મ જ્ઞાન પ્રશ્નત્તયી, વભાચાય, ફધકથા યજૂ કયલાભાં આલી શતી.
અભદાલાદ ગ્રામ્મ ડામેટના અધ્માક શ્રી રકળયબાઈએ કેટરાક પ્રવંગ દ્વાયા
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ું
શ્રભનું ભશત્લ વભજાવ્યું શત.પ્રાથગ
ના કામગિભભાં ફી.એડ. વેભ-૧ ભાં પ્રથભ અને
દ્ધદ્વતીમ િભ પ્રાપ્ત કયનાય શલદ્યાથીનીઓનું ફહભ
ુ ાન કયલાભાં આવ્યું શત.ું
પ્રાથગના કામગિભ ફાદ શલશલધ ડામેટભાંથી ધાયે ર વ્માખ્માતાઓએ
તાના ડામેટની શલળે ફાફતની યજૂઆત કયી શતી , જે નીચે મુજફ છે .
ડામેટ નલવાયી :
 ગુજયાત યાજ્મના તભાભ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનભાં ડામેટ
નલવાયીભાં વો

પ્રથભ

E–ભેગેઝીન

ળરૂ

ું
કયલાભાં આવ્યું શત.(૨૦૧૨

જાન્યુઆયી)
 જજલ્રાના શળક્ષકન ડેટા ફેઝ તૈમાય કયે ર છે .-જેથી એકના એક શળક્ષક
તારીભભાં ન આલે.
 E- જ્ઞાનયથ પ્રજેક્ટ – આ પ્રજેક્ટ અંતગગત ળાા કક્ષાએ ઈ- કન્ટે ન્ટની યચના
કયલાભાં આલે છે .આ કન્ટે ન્ટ તૈમાય કયી તેઓ તાની ળાાના બ્રગ ય
અરડ કયે છે અને આ યીતે મ ૂકલાભાં આલેર ળૈક્ષણણક વાભગ્રી જે ળાાને
જરૂય શમ તે ઉમગ કયી ળકે છે .
 વાંળધન વાંચશમકા : ઈ.વ. ૧૯૮૮ થી ૨૦૦૮ સુધીના એભ.એડ.ના શલધાથીઓ
દ્વાયા પ્રાથશભક ળાાને રગતા ૧૬૮ જેટરા વંળધનન વાયાંળ તથા ળૈક્ષણણક
પણરતાથગન વંગ્રશ તૈમાય કયે ર છે .
 સ્કચ એલડષ : ૨૦૧૬ભા ડામેટ નલવાયીએ શળક્ષકને ઓન વાઈટ વટગ  ૂય
ાડલા ભાટે યાષ્રીમ કક્ષાન સ્કચ એલડગ ભેલેર છે .
 શલજ્ઞાન પ્રમગ ભશત્વલ : દય લે વત્રના અંતે જજલ્રા ંચામત વંચાણરત
તભાભ ળાાઓભાં એક રદલવ એલ યખામછે , જ્માયે શળક્ષક શલદ્યાથીઓને
આખ રદલવ શલજ્ઞાન શલમના પ્રમગ કયાલે છે અને તે વંદબગની શ્નત્તયી
થામ છે .
ડામેટ લડદયા:
 સ્કચ એલડષ : લડદયા ડામેટના વ્માખ્માતા શ્રીવંજમબાઈ ળાશેણ૨૦૧૬
દયમ્માન ભે્વ રેફભાં ખ ૂફ વાયી કાભગીયી ભાટે સ્કચ એલડગ ભેલેર છે .
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 ગણણત શળક્ષણ ભાટે ક્સ્િપ્ટ યાઈટીંગન લકગ ળ કયલાભાં આલેર છે .
 લડદયા જજલ્રાની પ્રા.ળાા ફયફાયના શલદ્યાથીની યાષ્રીમ રેલરે વંદગી
થતાં તે જાાન ગમેર છે .
 લડદયા ડામેટભાં ફી.એડ. ઉયાંત ાટગ ટાઈભ એભ.એ. ઈન એજ્યુકેળનન કવગ
ણ ચરાલલાભાં આલે છે .
ડામેટ અભદાલાદ ગ્રામ્મ:
 ડામેટ અભદાલાદભાં IFIC ળાખાએ ૨૦૧૦ થી ૨૦૧૬ સુધીની ડામેટભાં થમેર
તભાભ તારીભ કામગિભના ઓડગ ય તથા શલગત વફ્ટ કીભાં યાખેર છે .
 અભદાલાદ ડામેટ એ ગ્રીન ડામેટ અને ક્રીન ડામેટ છે .
 અભદાલાદ ડામેટને NUEPA દ્વાયા એક વંળધન વલાભાં આલેર શત.ું જે તેભણે
 ૂણગ કયી ભકરી દીધું છે .
 ચાય ગ ૂગર ળાાઓભાની એક ગ ૂગર ળાા તે પ્રા.ળાા ચાંદરરડમા છે , જે
અભદાલાદભાં આલેર છે .
ડામેટ સયુ ે ન્રનગય :
 ડામેટના VISION અને MISSION ને તકતીભાં રખી પ્રલેળદ્વાય ાવે મ ૂકાલી છે .
જેનું ઉદ્દઘાટન GCERT ના શનમાભક શ્રી ટી.એવ.જી દ્વાયા થમેર છે .
 સુયેન્રનગય ડામેટના કશલ વંભેરન અને નાટક ખ ૂફ વાયા શમ તેન ું GIET દ્વાયા
શ ૂરટિંગ કયાલેર છે .
 ભ ૂત ૂલગ શલદ્યાથીઓનું વંભેરન કયલાભાં આવ્યું શત.ું
 સુયેન્રનગયના યણક્ષત સ્ભાયકની DVD તૈમાય કયલાભાં આલી છે .
 પ્રા.ળાાઓભાં ડામેટ વ્માખ્માતાઓ, BRC, CRC ની ટીભ દ્વાયા વઘન ભનીટયીંગ
કયલાભાં આલે છે .
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 ક્લણરટી ળેરયિંગ લકગ ળ અંતગગત એ ગ્રેડની ળાાની મુરાકાત વી-ડી ગ્રેડની
ળાાના આચામો રે છે તથા ભાગગદળગન ભેલે છે .
ડામેટ ાટણ :
 ડામેટ ાટણભાં

PSTE

ળાખાભાં ડી.એર.એડ.ની તારીભાથી ફશેનન રદક્ષાંત

વભાયશ મજામ છે જેભાં તેભની ભાતાઓને ખાવ ઉન્સ્થત યાખલાભાં આલે
છે .


PSTE

ળાખાભાં ડી.એર.એડ.ની તારીભાથી ફશેનની તંદુયસ્તી જલામ તે

ભાટે ડામેટના વ્માખ્માતાઓ અને તારીભાથીનીઓના વરશમાયા પ્રમત્નથી
યજ અરગ અરગ પ્રકાયના પ ભંગાલી તારીભાથીનીઓને ખલડાલલાભાં
આલે છે .
ડામેટ દાશદ :
 દાશદન અથગ – દ શદ અથાગત ફે વયશદ ભે છે તે
 અશી ભધ્મપ્રદે ળ અને યાજસ્થાનની વયશદ ભે છે , તેથી આવું નાભ ડયું છે .
 દાશદ મુઘર સુરતાન ઔયં ગઝેફનું જન્ભ સ્થ છે .
 શવિયાજ જમશવિંશ દ્વાયા ફનાલામેર છા તાલ અશી આલેર છે .
 ડામેટ દાશદ દ્વાયા ગુજયાતી શલમભાં ધયણ ૬ થી ૮ ની કરઠન ક્ષભતાઓ
ળધી તેની વભાજ આત ું ભડયુર શલકવાવ્યું છે અને તે ભાટે જરૂયી તારીભ
તભાભ તાુકાભાં આલાભાં આલી છે .
 પ્રકૃશત્ત શભત્ર ભંડ નાભની વંસ્થા દાશદભાં આલેર છે જે પ્રકૃશતના જીલ અંગે
વંળધન કયે છે .
 ઈક ક્રફ દ્વાયા જીલ –જતં ુથી થતાં નુકાવનને શનલાયલાના કુદયતી ઉામ
અંગેન ું ભડયુર શલકવાલલાભાં આવ્યું છે .


Inspier Award અંતગગત દે લગઢ

ફાયીમા તાુકાન શલદ્યાથી જાાન જનાય છે .
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તભાભ ડામેટની શલળે ફાફતની ચચાગ ફાદ વ્ખ્માતા શભત્રએ ફી.એડ.
તારીભાથીઓ વાથે લગગખડં ભાં શલમ વંદબે ચચાઓ કયી ભાગગદળગન  ૂરું ાડયુ.ં
અને છી ફધા બજન ભાટે છાત્રારમભાં ગમા.અને ત્માયફાદ છૂટા ડયા.
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પાં કળન :F
ળાખાન ુ નાભ : ઇ.ટી ળાખા
કામષક્રભન ાંુ નાભ :UBUNTU તારીભ લગગ (C/D ગ્રેડલાી ળાા)
તાયીખ : 5-6/ 08/ 2016 (લગગ –1), 9 - 10/01/2017 (લગગ –2)
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગષ વાંખ્મા: 2
રાબાથી વાંખ્મા: 26 (લગગ –1), 17 (લગગ –2)
રાબાથી જૂથ :C/D ગ્રેડધયાલતી ળાાના શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ :UBUNTU શલળે જાણે અને તારીભ કામગભાં ઉમગ કયે
કામષક્રભની શલગત :
- UBUNTU શલળે PPT દ્વાયા શનદે ળ અને ચચાગ
- Open Officeભાં યાઇટય, લકગ ળીટ, પ્રજેક્ટ, શનદળગન અને પ્રેકટીવ કામગ
- ળૈક્ષણણક વફ્ટલેય શનદળગન અને પ્રેકટીવ કામગ

પરશ્રશુ ત :
- UBUNTU શલળે જા્યું તથા પ્રેકટીવ કયી.
- Open Office પ્રેકટીવ કયી અને તારીભભાં ઉમગ કમો.
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પાં ક્ળન :G: INNOVATION
ળાખા : PSTE
કામષક્રભન ાંુ નાભ: મગ અને વાદી યભતની કામગળાા ૧ અને ૨
–

તાયીખ : ૧) ૧૩થી ૧૫-૦૬-૨૦૧૬ ૨) ૨૮ થી ૨૯-૧૨-૨૦૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ : ૧ + ૧
રાબાથી : ૪૫ + ૨૨
રાબાથી જૂથ : પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ : પ્રાથશભક ળાાભાં થતી મગની પ્રવ ૃશત્ત અને કામગિભની વભજ
શલકવાલલી.

કામષક્રભની શલગત :
પ્રાથશભક ળાાભાં શળક્ષકને મગ અન[ વદી યભત અંગે ભાગગદળગન
આલાભાં આવ્યુ.ં તેભજ પ્રાથગના વબાભાં ળાા કક્ષાએ મગ અને ૨૧ભી જુન
વંદબે તૈમાયી અને તે રદલવે કયલાભાં આલતા મગની વભજ અને પ્રામણગક કામગ
કયલાભાં આવ્યુ.ં શળક્ષકને ગ્રુભાં પ્રેકટીવ કયલાભાં આલી. ઉયાંત શલશલધ વંશધક
યભત અનુવાય તેને લગગખડં અને ભેદાનભાં યભાડી ળકામ તેલી વદી યભત
યભાડલાભાં આલી.
વદી યભતન કામગ શળણફયભાં શળક્ષકને ધયણ; ૧ થી ૫ અને ધયણ : ૬ થી
૮ ની શળક્ષક આવ્ર ૂશત્તની યભતને ઉત્વાશ  ૂલગક યભાડલાભાં આલી અને ફાકને
ણ આલ જ ઉત્વાશ જલામ યશે તે ફાફતે વભજ આલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત: પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને ભાગગદળગનઅને યભતના આમજન અને
ફાકભાં કળાલ્મ શલકવાલલાની સ્ષ્ટ વભજ ભી.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ :સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ (SVS) ઉમજન તારીભ
તાયીખ :લગગ –1: 07/01/2017, લગગ –2: 25/01/2017
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગષ વાંખ્મા:02 (ફે)
રાબાથી વાંખ્મા :43 (લગગ –1), 34 (લગગ –2)
રાબાથી જૂથ :
1. ભાધ્મશભક ળાાના ગણણત, શલજ્ઞાન અને વા.શલ.ના શળક્ષક
2. ભાધ્મશભક ળાાના બાાના શળક્ષક

કામષક્રભન શેત ુ :
- સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ શલળે જાણે
- સ્ભાટગ ફડગ ન ઉમગ કયે
- આ કામગિભભાં શળક્ષકની ભ ૂશભકા શલળે જાણે

કામષક્રભની શલગત :
- સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ (SVS) પ્રજેક્ટ શલળે PPT દ્વાયા શનદળગન અને
ચચાગ
- સ્ભાટગ ફડગ ન ું શનદળગન પ્રેકટીવ કામગ
- આ પ્રજેક્ટભાં શળક્ષકની તજજ્ઞ તયીકેની ભ ૂશભકા અંગે ભાગગદળગન
- ચચાગ - પ્રશ્નત્તયી

પરશ્રશુ ત :
- ૧ જાન્યુઆયીથી ભાચગ ૨૦૧૭ ના યજ ાઠ શનદળગનનું આમજન તૈમાય
થયુ.ં
- સુયત SVS ના ભાધ્મભથી શળક્ષક દ્વાયા અાતા ાઠન રાબ ધયણ – ૯
ના શલદ્યાથીઓને ભળમ.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ :ટે કનરજીન લગગખડં ભાં ઉમગ
તાયીખ :11-12/01/2017
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01 (એક)
રાબાથી વાંખ્મા: 12
રાબાથી જૂથ :વભગ્ર પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ :
- ળૈક્ષણણક ટેકનરજી શલળે જાણે
- ળૈક્ષણણક ટેકનરજીન લગગખડં ભાં ઉમગ કયે છે .

કામષક્રભની શલગત :
- BISAG, લંદે ગુજયાત, લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવ, Ubantu, M.S ઓરપવ, Blog, Web
શલળે PPT દ્વાયા શનદળગન ચચાગ.
- પ્રેકટીવ કામગ
- ચચાગ – પ્રશ્નત્તયી

પરશ્રશુ ત :
- ળૈક્ષણણક ટેકનરજી અને તેન લગગખડં ભાં ઉમગ શલળે અલગણન
થામ.

123

124

પાં કળન-H
કામષક્રભન ાંુ નાભ: પ્રાદે શળક યભત વદી યભત ભડયુર  ૃફ્ર યીડીંગ
–

ળાખા : PSTE
તાયીખ : ૧) ૧૩ થી ૧૪-૦૨-૨૦૧૭
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ : ૧
રાબાથી : ૧૧
રાબાથી જૂથ : પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ : પ્રાદે શળક યભત ભડયુર  ૃફ્ર યીડીંગ કયવુ.ં
કામષક્રભની શલગત :
જીવીઈઆયટી ગાંધીનગય અને ગુજયાતના ડામટના અધ્માક દ્વાયા તૈમાય
કયલાભાં આલેર પ્રાદે શળક યભતના ભડયુરનું ટાઈશિંગ અને જડણી તથા
ટે કનીકર ફાફત યભતના રખાણભાં કયલાનું ર ૂપ યીડીંગ ભાટે કામગશળણફય
મજામ જેભાં જીલ્રાના ૧૧ શળક્ષક દ્વાયા યભત કઈ યીતે યભામ અને ભડયુરના
રખાણની ભ ૂરને સુધાયલાભાં આલી.

પરશ્રશુ ત: પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને ઉમગી પ્રાદે શળક યભતના ભડયુરનું
 ૃફ્ર યીડીંગ કયલાભાં આવ્યું અને સુધાય કમો.
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ળાખા : DRU
કામષક્રભન ાંુ નાભ: લવશત શળક્ષણ અને વ્મવન મુક્ત ળાા પલ્ડય
તાયીખ: જુરાઈ ભાવ
સ્થ : ડામેટ સુયત
રાબાથી જૂથ: શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
 લવશત શળક્ષણ અને વ્મવન મુક્ત ળાા વંદબે ભાગગદળગન ભેલે.

કામષક્રભની શલગત:
લવશત શળક્ષણ અને વ્મવન મુક્ત ળાા વંદબે પલ્ડય તૈમાય કયલા વંદબે કામગ
કયલાભાં આવ્યુ.ં

પરશ્રશુ ત:
 લવશત શળક્ષણ અને વ્મવન મુક્ત ળાા વંદબે પલ્ડય તૈમાય થમા.
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કામગિભનુ ં નાભ : પ્રશ્નત્ર શનભાગણ
લગગ વંખ્મા : ૬ +2
તાયીખ :
એજન્વી

પ્રથભ વત્ર

દ્ધદ્વતીમ વત્ર

જી..શળ.વ –સુયત

૨૯.૮.૧૬ થી ૩૦.૮.૧૬

૨૭.૧૨.૧૭ થી ૨૮.૧૨.૧૭

૧.૨.૧૬ થી ૨.૯.૧૬

૨૦.૧૨.૧૭ થી ૨૨.૧૨.૧૭

જી..શળ.વ –તાી

૬.૯.૧૬ થી ૭.૯.૧૬

૬.3.૧૬ થી ૭.3.૧૬

ન.પ્રા.શળ.વ –સુયત

૬.૯.૧૬ થી ૭.૯.૧૬

૨૧.૧૨.૧૬ થી ૨૩.૧૨.૧૬

ન.પ્રા.શળ.વ –સુયત

(અન્મ ભાધ્મભ )

સ્થ : જજ.શળ.તારીભ બલન – સુયત તથા ફીઆયવી બલન વનગઢ
રાબાથી જૂથ :ધ – 3 થી ૮ના શળક્ષક
રાબાથી વાંખ્મા :૨૩૭ + ૨૯૪ શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ :ધ – 3 થી ૮ના શળક્ષકને પ્રશ્નત્ર યચના અંગે ભાગગદળગન
આવું તથા પ્રશ્નત્ર યચના કયાલલી.

શલગત :ધ – 3 થી ૮ તભાભ શલમના (પ્રજ્ઞા અણબગભ વરશત ) નમ ૂનારૂ
પ્રશ્નત્ર યચના કયાલલી,ચકાવણી કયલી

પરશ્રશુ ત :શળક્ષકને રેણખત મ ૂલ્માંકન અંગે ભાગગદળગન ભળયુ.ં
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કામગિભનુ ં નાભ : ગુણત્વલ પ્રશ્નત્ર શનભાગણ
લગગ વંખ્મા : 1
તાયીખ : ૨૦.૯.૧૬ થી 21.૯.૧૬

સ્થ : જજ.શળ.તારીભ બલન – સુયત
રાબાથી જૂથ : ધ – ૬ થી ૮ના શળક્ષક
રાબાથી વંખ્મા : ૩૫
કામષક્રભન શેત ુ :અન્મ ભાધ્મભના ફાક ભાટે ધ– ૬ થી ૮ના શળક્ષકને
શેત ુરક્ષી પ્રશ્ન યચના અંગે ભાગગદળગન આવું અને પ્રશ્નત્ર યચના કયાલલી

શલગત :પ્રશ્નત્ર યચના કયાલલી ,ચકાવણી કયલી
પરશ્રુશત : અન્મ ભાધ્મભના ફાકની ળેક્ષણણક શવિી નક્કી કયલી.
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કામગિભનુનાભ
ં
: શળક્ષક તારીભ ભાટે ભડયુર યચના (યાજ્મ ક્ક્ષા)
લગગ વંખ્મા : ૧
રાબાથીજૂથ: વ્માખ્માતાઓ, એવ.આય.જી., શળક્ષક
તાયીખ :૪.૫.૧૬ થી ૭.૫.૧૬
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન – સુયત
રાબાથી વંખ્મા : ૭૩
કામગિભન શેત ુ : શળક્ષક તારીભ ભાટે દયે ક શલમના ભડયુરની યચના કયલી.
શલગત : શળક્ષક તારીભ ભાટે દયે ક શલમના ભડયુરની યચના કયલા ભાટે
યાજ્મના તભાભ ડામેટભાંથી જુદા જુદા શલમના વ્માખ્માતાઓ જજલ્રા શળક્ષણ
અને તારીભ બલનભાં ઉન્સ્થત યહ્ાં શતા અને જી.વી.ઈ.આય.ટી.ની સ ૂચનાનુવાય
ભડયુર તૈમાય કમાગ શતા. ભડયુરભાં ગણણત- શલજ્ઞાન શલમભાં ઈ. કન્ટે ન
આધારયત ભડયુર યચના ણ કયી શતી.

પરશ્રશુ ત : શળક્ષક તારીભ ભાટે દયે ક શલમના શળક્ષકને ઉમગી ભડયુર તૈમાય
થમા.

131

પટગ્રાફ્વ

132

પાં કળન :EDN
ળાખા: IFIC
તાયીખ:21/06/16 to 23/06/16
સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુ ત
લગષ વાંખ્મા: 1
રાબાથી વાંખ્મા:62
રાબાથી જૂથ: સયુ ત જજલ્રાનાાં 2014-15 નાાં મખ્ુ મ શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
- મુખ્મ શળક્ષકએ ળાાભાં કયે ર શલશળષ્ટ કામોનું ળેરયિંગ થામ.
- ળાાભાં લશીલટી તેભજ ળૈક્ષણણક કામગભાં ડતી મુશ્કેરીઓ અંગે ભાગગદળગન
ભેલે.

કામગિભની શલગત:
 મુખ્મ શળક્ષકએ ળાાભાં કયે ર કામગન ું પ્રેઝન્ટે ળન યજૂ કયુ.ું
 તેભની મુશ્કેરીઓની ચચાગ

કયલાભાં આલી તેભજ પ્રાચામગશ્રી દ્વાયા

ભાગગદળગન  ૂરું ાડલાભાં આવ્યુ.ં

પરશ્રશુ ત:
 મુખ્મ શળક્ષકને ડતી મુશ્કેરીઓના ઉકેર અંગે ભાગગદળગન ભેલી ળક્યા
 મુખ્મ

શળક્ષકએ

કયે ર

કામોનું

ળેયીગ

થયું

અને

અન્મ

મુખ્મ

શળક્ષકભાગગદળગન અને પ્રેયણા ભેલી ળક્યા.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ:આય.ી. તારીભ ગણણત - શલજ્ઞાન અને ટે કનરજી
(યાજ્મ ક્ક્ષાની ) વત્ર : ૧ અને વત્ર :૨

તાયીખ:4/7/16 to 6/ 7/16 તથા 10/1/17 to 12/1/17
સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ વાંખ્મા: 04 તથા 04
રાબાથી વાંખ્મા:104 તથા 96
રાબાથી જૂથ: ડામેટ રેક્ચયય, વી.આય.વી.ક.ઓં., ફી.આય.ી.
અને મુખ્મ શળક્ષક

કામષક્રભન શેત:ુ
 ગણણત – શલજ્ઞાન અને ટે કનરજી શલમ ભાટે ની શળક્ષક તારીભ ભાટે ના
જજલ્રાના આય.ી. તૈમાય કયલા.

કામગિભની શલગત:
 શપ્ર ટે સ્ટ અને સ્ટ ટે સ્ટ રેલાભાં આલી.
 તારીભ વ્ય ૂશયચના અંગેની વભજ આલાભાં આલી.
 શલમ લસ્ત ુનું પ્રેક્ક્ટકર લકગ કયલાભાં આવ્યુ.ં
 રયવવગ વગનને યીડયશ્રી, જીવીઈઆયટી શલજમબાઈ ટેર અને પ્રાચામગશ્રી,
સુયત આઈ.લી.ટેર વાશેફ દ્વાયા તારીભની જરૂરયમાત શલળે ભાગગદળગન  ૂરું
ાડલાભાં આવ્યુ.ં

પરશ્રશુ ત: જજલ્રા ક્ક્ષાની એભ.ટી.તારીભ ભાટે ના તજજ્ઞ તૈમાય થમા.
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કામગિભનુ ં નાભ : વંળધનના તાયણનું ળેયીગ
લગગ વંખ્મા : 1
રાબાથીજૂથ : શનરયક્ષક,વીઆયવી,ફીઆયવી,ફીઆયી
તાયીખ :૧૪.3.૧૭ તથા
સ્થ : જજ.શળ.તારીભ બલન – સુયત
રાબાથી વંખ્મા :૨૩
કામગિભન શેત ુ :શળક્ષક,શનરયક્ષક,વીઆયવી,ફીઆયવી,,ફીઆયી શળક્ષકને
વંળધનનાં તાયણની જાણ કયલી

શલગત :ાલયઈન્ટ પ્રેઝન્ટે ળન દયલા થમેર વંળધન તાયણની જાણ ચચાગ
કયલી તથા વંળધનનું ભશત્લ જણાલવુ.ં તથા ળાાભાં તાયણ વંદબે અનુકામગ
કયવુ.ં

પરશ્રુશત: શળક્ષક,શનરયક્ષક,વીઆયવી,ફીઆયવી,ફીઆયી શળક્ષકને વંળધન
તાયણની જાણ કયી. નલા આમજનભાં તેના અનુકામગન વભાલેળ કયલ.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ: ઇનલેળન યાઈટ અ લકગ ળ
તાયીખ:29/12/16 TO 31/12/16 સુયત જજલ્ર અને સુયત કોયે ળન
14/02/17 TO 15/2/17 તાી જજલ્ર
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સુયત
ફી.આય.વી.બલન, વ્માયા જજ: તાી

લગષ વાંખ્મા: 2
રાબાથી વાંખ્મા: સુયત:32,

તાી: 39

રાબાથી જૂથ:ઇનલેરટલ શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ જજલ્રાના ઇનલેળન પેય ભાટે શળક્ષકએ કયે ર નલતય પ્રમગને
યાઈટ-અ સ્લરૂે ઢાલા.

કામષક્રભની શલગત:
જજલ્રાભાં પ્રથભલાય થલા જઈ યશેર ઇનલેળન પેય વંદબે વભજૂતી
આી.ઇનલેરટલ

કુ રેટ ભાટે જરૂયી યાઈટ-અ કેલી યીતે કયવું તેની વભજ

આી.શળક્ષકએ તે કયે ર ઇનલેરટલ કામગન ું યાઈટ-અ કયી ચકાવણી ફાદ
પાઈનરાઈઝેળન કયુ.ું શળક્ષકએ તે કયે ર ઇનલેરટલ કામગન ું પ્રેઝન્ટે ળન ણ
ફનાવ્યુ.ં

પરશ્રશુ ત:ઇનલેરટલ શળક્ષકએ કયે ર કામગન ું યાઈટ-અ તેભજ પ્રેઝન્ટે ળન તૈમાય
થયુ.ં
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કામષક્રભન ાંુ નાભ :UBUNTU તારીભ લગગ
તાયીખ :13-14/6/2016 (લગગ –1), 23-24/06/2016 (લગગ –2)
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ વાંખ્મા: 2 (ફે)
રાબાથી વાંખ્મા : 19 (લગગ –1), 17 (લગગ –2)
રાબાથી જૂથ :દણક્ષણ ઝનના તારીભ બલનના રેકચયય
કામષક્રભન શેત ુ :
- UBUNTU શલળે જાણે
- ળૈક્ષણણક વપટલેય શલળે જાણે
- પ્રેકટીવ કામગ કયે

કામષક્રભની શલગત :
- UBUNTU શલળે PPT દ્વાયા શનદળગન અને ચચાગ
- ળૈક્ષણણક વફ્ટલેય શનદળગન અને ચચાગ
- એક્વવાઇઝ અને પ્રેકટીવ કામગ

પરશ્રશુ ત :
- UBUNTU શલળે અલગત થમા તથા પ્રેકટીવકામગ કયુ.ું રેનીંગભાં ઉમગ
કયતા થમા.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ :UBUNTU તારીભ લગગ
તાયીખ

: 21-22/09/2016

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01 (એક)
રાબાથી વાંખ્મા : 14
રાબાથી જૂથ : ડામટ સુયત તથા સુયત –તાીની D.El.Ed કરેજના રેકચયય
કામષક્રભન શેત ુ :UBUNTU શલળે જાણે અને તારીભ કામગભાં ઉમગ કયે
કામષક્રભની શલગત :
- UBUNTU શલળે PPT દ્વાયા શનદે ળ અને ચચાગ
- Open Officeભાં યાઇટય, લકગ ળીટ, પ્રજેક્ટશનદે ળગન અને પ્રેકટીવ કામગ
- ળૈક્ષણણક વફ્ટલેય શનદળગન અને પ્રેકટીવ કામગ

પરશ્રશુ ત :
- UBUNTU શલળે જા્યું તથા પ્રેકટીવ કયી
- Open Officeપ્રેકટીવ કયી અને તારીભભાં ઉમગ કમો.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ :સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ
તાયીખ : 07/02/2017
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01 (એક)
રાબાથી વાંખ્મા: 40
રાબાથી જૂથ :સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ (SVS) ભાં વભાશલષ્ટ ળાાના
શળક્ષક

કામષક્રભન શેત ુ :
- સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ શલળે જાણે
- પ્રજેક્ટના અવયકાયકતાના ઉમગ શલળે જાણે

કામષક્રભની શલગત :
- સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ શલળે PPT દ્વાયા શનદે ળગન અને ચચાગ
- સ્ભાટગ ફડગ ન ઉમગ અને પ્રેકટીવ
- શળક્ષકની તાની ભ ૂશભકા શલળે અલગત કમાગ ચચાગ – પ્રશ્નત્તયીને
ભાગગદળગન

પરશ્રશુ ત :
- સ્ભાટગ લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભના અવયકાય ઉમગ કયતા થમા.

143

144

કામષક્રભન ાંુ નાભ :શલજ્ઞાન પ્રદળગન કૃશતભાં ભાગગદળગન ફેઠક
તાયીખ :15/07/2016
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01 (એક)
રાબાથી વાંખ્મા: 50
રાબાથી જૂથ :શલજ્ઞાન શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ :
- શલજ્ઞાન પ્રદળગનશલળે જાણે
- શલજ્ઞાન પ્રદળગનકૃશત શનભાગણ અંગે જાણે

કામષક્રભની શલગત :
- શલજ્ઞાન ગણણત માગલયણ પ્રદળગન શલળે PPT દ્વાયા શનદળગન અને ચચાગ.
- શલજ્ઞાન પ્રદળગન કૃશત શનભાગણ અંગે શલરડમ શનદળગન અને ભાગગદળગન.

પરશ્રશુ ત :
- શલજ્ઞાન પ્રદળગન શલળે અલગત થમા.
- નમ ૂનારૂ કૃશત શનભાગણ શલલયણ તૈમાય થમા.
- શલજ્ઞાન પ્રદળગનભાં કૃશતઓ પ્રદશળિત કયલાભાં આલી.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ :શલજ્ઞાન – ગણણત – માગલયણ પ્રદળગન –2016 આમજન ફેઠક
તાયીખ :10/08/2016
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01 (એક)
રાબાથી વાંખ્મા: 50
રાબાથી જૂથ :TPEO, શનયીક્ષક, SVS કન્લીનય, શળક્ષક વંઘના શદ્દે દાય, BRC Co.
(સુયત-તાી)

કામષક્રભન શેત ુ :
- CRC, BRC, SVS અને જજલ્રા કક્ષાના પ્રદળગનનું આમજન કયવુ.ં

કામષક્રભની શલગત :
- શલજ્ઞાન – ગણણત પ્રદળગન –2016 શલળે PPT દ્વાયા શનદળગન - ચચાગ.
- CRC, BRC, SVS કક્ષાના પ્રદળગનતાયીખ અને સ્થ નક્કી કમાગ .
- પ્રદળગન અંગે જરૂયી ભાગગદળગન અને સ ૂચન કમાગ.

પરશ્રશુ ત :
- CRC, BRC, SVS અને જજલ્રા કક્ષાના પ્રદળગનની તાયીખ અને સ્થ
નક્કી થમા.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ :શલજ્ઞાન પ્રદળગન કૃશતભાં ભાગગદળગન ફેઠક (યાજ્મકક્ષા ભાટે )
તાયીખ : 21/10/2016
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01 (એક)
રાબાથી વાંખ્મા: 23
રાબાથી જૂથ :યાજ્મકક્ષા ભાટે વંદ થમેર કૃશતના ભાગગદળગક શળક્ષક
કામષક્રભન શેત ુ :
- કૃશત સુધાયા શલળે ભાગગદળગન ભે ર
- યાજ્મકક્ષાએ જલાની  ૂલગ તૈમાયી

કામષક્રભની શલગત :
- દયે કને કૃશતના સુધાયા શલળે ભાગગદળગન આલાભાં આવ્યું
- યાજ્મકક્ષાએ પ્રદળગન યાખલાની કાજી તથા સ ૂચન એભ ભાગગદળગન
આલાભાં આવ્યું

પરશ્રશુ ત :
- ભાગગદળગન મુજફ શલજ્ઞાન પ્રદળગનની કૃશતભાં સુધાયા થમા
- ભાગગદળગન અને સ ૂચના મુજફ યાજ્મકક્ષાએ પ્રદશળિત થમા
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ળાખાન ાંુ નાભ : WE
કામષક્ર્ભન ાંુ નાભ :ઈક ક્રફ એભ. ટી.એવ તારીભલગગ
તાયીખ:- ૦૪-૦૮-૨૦૧૬
સ્થ : આનંદ પ્રા ળાા વ્માયા તા. વ્માયા
લગષ વાંખ્મા

જજ. તાી

: ૦૧

રાબાથી વાંખ્મા: ૪૯
રાબાથી જુથ:

પ્રા.ળાાઓભાં ઈક- ક્રફ કામગિભભાં યવ ધયાલતા શળક્ષક

કામષક્રભના શેત ુ :


પ્રા ળાા કક્ષાએ શળક્ષક અને ફાક ઈક- ક્રફની પ્રવુતીઓથી
લાકેપ થામ

 પ્રા ળાા કક્ષાએ શળક્ષક અને ફાકભાં ઈક- ક્રફ ની પ્રવુતીઓનું
આમજન કયી ળકે


ળાાના ફાક ભાં માગલયણ વયક્ષણ ફાફતે જાગૃશત આલે

ૂ ને ઈક ક્રફ ફાફતે મગ્મ ભાગગદળગન તથા
 ગાભના લડીર ખેડત
પ્રત્વાશન ભે

કામષક્રભની શલગત :પ્રા ળાાઓભાં ઈક- ક્રફની પ્રવુતીઓને લેગ ભે એ
આળમ થી શળક્ષક ભાટે તારીભ લગગન ું આમજન થયું જે ભાં ઈક- ક્રફ ફાફતે
ભાગગદળગન આલાભાં આવ્યું

પરશ્રશુ ત : શળક્ષકએ ઈક- ક્રફની પ્રવુતીઓ દ્વ્રાયા ળાાન શલકાવ કયે ર છે .
માગલયણના યક્ષણ અને વબા ફાફતે જાગૃશત આલી છે .
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કામષક્ર્ભન ાંુ નાભ:ળાા સ્લચ્છતા MTS તારીભલગગ (ઈ.ડી.એન-૧૨)
તાયીખ:- ૧૧-૦૮-૨૦૧૬ થી ૧૩-૦૮-૨૦૧૬
સ્થ : પ્રા.ળાા કભારછડ (ફાજીુયા )તા.લારડ જજ તાી
લગષ વાંખ્મા

: ૦૧

રાબાથી વાંખ્મા : ૪૮
રાબાથી જુથ : પ્રા. ળાાના શળક્ષક
કામષક્રભના શેત ુ
શળક્ષક

:

તથા શલદ્યાથીઓને ળાા

પ્રત્વાશન ભે ળાા

સ્લચ્છતા

ફાફતે ભાગગદળગનતથા

સ્લચ્છતા ફાફતે શળક્ષક તથા ફાકભાં સ્લજાગૃશત

આલે.ળાાઓભાં સ્લચ્છતા જલા ભે . ળાાઓની જરૂરયમાત મુજફની બોશતક
સુશલધાઓની વાપ વપાઈ તથા જાલણી કયતા થામ. ળાાના તભાભ ફાક
ળાાના ળોચારમની સ્લચ્છતા તથા જાણકાયી ભેલે.

કામષક્રભની શલગત :શળક્ષકને ળાાસ્લચ્છતા ફાફતે ભાગગદળગન આલાભાં
તેભજ સ્લચ્છતા અંગેના વાધન ફનાલલા ફાફતે ળીખલલાભાં આવ્યું અને ળાા
સ્લચ્છતા ફાફતેશળક્ષક પ્રત્વારશત થામ.

પરશ્રશુ ત :શળક્ષકને ળાાસ્લચ્છતા ફાફતે ભારશતગાય થમા અને જાગૃશત આલી .
ળાાસ્લચ્છતા ફાફતે શળક્ષકએ કાભગીયી કયલા પ્રમત્ન કમાગ,ળાાસ્લચ્છતા
ફાફતે શલળે કાજી રેલામ.
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પાં કળન : અન્મ
કામષક્રભન ાંુ નાભ:એજયુકેળનર ઇનલેળન પેય
તાયીખ: 28/2/17 to 1/3/17
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સુયત
લગષ વાંખ્મા: ---રાબાથી વાંખ્મા: સુયત-36ઇનલેટીલ શળક્ષક
ુ ાકાતી :752 શળક્ષક,વી.આય.વી.ક.ઓ.,ફી.આય.વી.ક.ઓ., કેલણી શનયીક્ષક,
મર
શેડ ટીચય અન્મ

રાબાથી જૂથ: ઇનલેટીલ શળક્ષક
કામષક્રભન શેત:ુ
 જજલ્રાના ઇનલેટીલ શળક્ષકને પ્રત્વાશન  ૂરું ાડવુ.ં
 જજલ્રાના અન્મ શળક્ષકને ઇનલેટીલ કામગ કયલા ભાટે પ્રત્વારશત કયલા

કામષક્રભની શલગત:
જજલ્રાભાં ઇનલેટીલ કામગ કયનાય શળક્ષકને પ્રત્વાશન  ૂરું ાડલા વો પ્રથભ
જજલ્રાભાં ફે રદલવ ઇનલેળન પેયનું આમજન કયલાભાં આલેર શત.ું આ પેયની
મુરાકાત રેલા ભાટે

જજલ્રાભાંથી શળક્ષક તેભજ ફી.આય.વી. ક. તેભજ

વી.આય.વી.ક. આલેર શતા.ઇનલેટીલ કામગ કયનાય શળક્ષકને િભ ણ આલાભાં
આલેર શતા.
ુ ાકાતી
પરશ્રશુ ત: શળક્ષકને તેભને ળાા કક્ષાએ ડતી વભસ્માના ઉકેર ભળ્મા.મર
શળક્ષક ણ ઇનલેટીલ કામષ કયલા પ્રેયામા.
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કામષક્રભન ાંુ નાભ: યર પ્રે, રકન ૃત્મ અને સ્ટય સ્ધાગ
તાયીખ: 9/9/2016 સુયત
સ્થ : પ્રાથશભક ળાા ઝંખલાલ, તાુક, ભાંગય, જજલ્ર :સુયત
લગષ વાંખ્મા: 01
રાબાથી વાંખ્મા:49
રાબાથી જૂથ: ધયણ-૯ નાં વયકાયી ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ
કામષક્રભન શેત:ુ
 શલશલધ સ્ધાગઓ દ્વાયા લવશત શળક્ષણ,
તારુ્મ શળક્ષણ અને જાતીમ સ્લાસ્્મ
વંફધ
ં ી જુદી જુદી ફાફતને અવયકાયક યીતે યજૂ કયલી.
 જીલન કોળલ્મના શલકાવને અનુબાલાત્ભક યીતે ળીખલાની તક  ૂયી ાડલી
 રકન ૃત્મ અને પકડાંવની નક્કી કયે ર પ્રયુન્ક્તઓન લવશત અને તારૂ્મ
શળક્ષણ ભાટે ઉમગ કયલ.

કામષક્રભની શલગત:
ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ જજલ્રા કક્ષાએ શલશલધ સ્ધાગભાં બાગ રઈ
લવશત લધાય, વ્મવનની ફદી, એઇડ્વની બમંકયતા, તરુણાલસ્થાના ામાના
ખ્માર ફાફતે જાગૃત થામ.

પરશ્રશુ ત:
 શલદ્યાથીઓ શલશલધ સ્ધાગભાં ઉત્વાશબેય બાગ રઈ જાગૃત થમા અને
બશલષ્મભાં સ્લસ્થ વભાજનું શનભાગણ કયલાભાં વશબાગી થઈ ળકળે.

155

પટગ્રાફ્વ :

156

કામષક્રભન ાંુ નાભ:કરા ઉત્વલ
કરાઉત્વલ અંતગગત સ્ધાગઅને ગાઇડન્વ લકગ ળ
ણચત્ર, કશલ, વંગીતગામન - વંગીત લાદન
{ળાા કક્ષાથી જજલ્રા કક્ષા સુધી )

તાયીખ:વપ્ટે મ્ફય 2016 થી જાન્યુઆયી 2017
સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સુયત
લગષ વાંખ્મા: 349
રાબાથી વાંખ્મા:165000
રાબાથી જૂથ: ઉચ્ચ પ્રાથશભક, ભાધ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના
શલદ્યાથીઓ

કામષક્રભન શેત:ુ
 શલદ્યાથીઓભાં ડેર પ્રશતબાઓ ફશાય રાલલી.
 શલદ્યાથીઓભાં યશેરી શલશલધ કરાઓ જેલીકે ણચત્રકરાવંગીત ,વારશત્મ કરા ,
.કરાને પ્રેયણા અને પ્રત્વાશન  ૂરું ાડવું

કામષક્રભની શલગત:
 કરા ઉત્વલ વંદબે વંકુર કન્લીનયશ્રીઓ, ફી.આય.વી.ક.ઓ.શ્રીની આમજન
ફેઠક કયલાભાં આલી.
 ળાા કક્ષાએથી ફી..આય.વી. અને વંકુર કક્ષા સુધી કરા ઉત્વલ વંદબે
કયલાના કામોની ચચાગ કયલાભાં આલી.
 જજલ્રા કક્ષાએ

ણચત્ર,

કશલ, વંગીતગામન - વંગીત લાદન સ્ધાગન ું

આમજન કયલાભાં આવ્યુ.ં
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 જજલ્રા કક્ષાએ ણચત્ર, કશલ, વંગીતગામન - વંગીત લાદન વંદબે લકગ ળનું
આમજન કયલાભાં આવ્યુ.ં
.

પરશ્રશુ ત:
 શલદ્યાથીઓભાં યશેરી શલશલધ કરાઓ જેલીકે ણચત્રકરાવંગીત ,વારશત્મ કરા ,
કરાને પ્રેયણા અને પ્રત્વાશનભળયુ.ં
 શલદ્યાથીઓને

શલશલધ કરાઓ જેલીકે ણચત્રકરાવંગીત કરા ,વારશત્મ કરા ,

વંદબે ભાગગદળગન ભળયુ.ં

પટગ્રાફ્વ :
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1.
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શલજ્ઞાન – ગણણત માષલયણ પ્રદળષન – ૨૦૧૬
શલદ્યાથીઓભાં લૈજ્ઞાશનક અણબગભ કેલામ તથા અલનલી લૈજ્ઞાશનક
ટે કનરજીથી ભારશતગાય થામ. તેઓ લૈજ્ઞાશનક વાધનન વ્મલશાયભાં ઉમગ કયે
તેલા શેત ું વાથે શલજ્ઞાન ગણણત માગલયણ પ્રદળગનનું આમજન થામ છે . NCTE New
Delhi તયપથી પ્રદળગનના મુખ્મ શલમ તથા ેટા શલમ ભળમા શતા. મુખ્મ શલમ
“યાષ્ર શનભાગણ ભાટે શલજ્ઞાન, ટે કનરજી અને ગણણત” તથા ેટા શલમ : ૧. સ્લાસ્્મ ૨.
ઉદ્યગ ૩. લાશન વ્મલશાય અને પ્રત્મામન ૪. માગલયણના ટકાઉણા ભાટે ુન:પ્રાપ્મ
વંળધનભાં નલીનીકયણ ૫. ખાદ્ય ઉત્ાદન અને સુયક્ષા ભાટે નલીનીકયણ/ યજીંદા
જીલનભાં ગાણણશતક ઉામ સુયત તાી જજલ્રાભાં પ્રાથશભક ળાા ભાટે વી.આય.વી.,
ફી.આય.વી., તેભજ જજલ્રા કક્ષાના પ્રદળગન મજલાભાં આવ્મા શતા. ભાધ્મશભક તથા
ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓ ભાટે એવ.લી.એવ. તેભજ જજલ્રા કક્ષાના પ્રદળગન
મજલાભાં આવ્મા શતા. તભાભ કક્ષાના પ્રદળગનભાં શલદ્યાથી તેભજ શળક્ષકએ ઉત્વાશ ૂલગક
બાગ રીધ શત. ભટી વંખ્માભાં આભજનતાએ ણ પ્રદળગન શનશાળમા શતા. પ્રથભ િભે
આલેરી તભાભ કૃતી િભળ: આગની કક્ષાભાં પ્રદશળિત થઇ શતી. લગ ૨૦૧૬ નું યાજ્મ
ૂ ,
કક્ષાનું શલજ્ઞાન ગણણત પ્રદળગન તા.૨૭-૩૦/૧૧/૨૦૧૬ દયમ્માન જમ જરાયાભ સ્કર
યલડી ગધયા જજ.ંચભશાર ખાતે મજાયું શત.ું એભાં સુયત જજલ્રાની ૧૫ તથા તાી
જજલ્રાની ૧૦ કૃશત પ્રદશળિત થઇ શતી. શલજ્ઞાન ગણણત પ્રદળગન - ૨૦૧૬નું આમજન નીચે
મુજફ શત.ું
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શલજ્ઞાન – ગણણત માષલયણ પ્રદળષન – ૨૦૧૬ન ાંુ આમજન
ક્રભ
1

પ્રદળષન કક્ષા
વી.આય.વી. કક્ષા (સુયત
જજલ્ર)

2

વી.આય.વી. કક્ષા (તાી

તાયીખ/ વભમગા

પ્રદળષન સ્થ

પ્રદળષન

પ્રદશળિત થમેર

ની વખ્મા

કૃશતની વખ્મા

27/9/2016 થી
4/10/2016

જે – તે વી.આય.વી. ય

170

1467

ઓક્ટફય – 2016

જે – તે વી.આય.વી. ય

81

716

5/10/2016 થી
9/9/2016

જે – તે ફી.આય.વી. ય

09

595

ઓક્ટફય – 2016

જે – તે ફી.આય.વી. ય

07

392

7/9/2016 અને
9/9/2016

એવ.લી.એવ. કક્ષા એ

14

978

02

146

01

43

01

195

01

105

01

49 (15+14)

જજલ્ર)
3

ફી.આય.વી. કક્ષા (સુયત
જજલ્ર)

4

ફી.આય.વી. કક્ષા (તાી
જજલ્ર)

5

એવ.લી.એવ. કક્ષા (સુયત
જજલ્ર)

નક્કી થમેર જે – તે
ભધ્મશભક ળાા ય

6

એવ.લી.એવ. કક્ષા (તાી

ઓક્ટફય – 2016

જજલ્ર)

એવ.લી.એવ. કક્ષા એ
નક્કી થમેર જે – તે
ભધ્મશભક ળાા ય

7

જજલ્રા કક્ષા (સુયત

24-26/10/2016

પ્રાથશભક)
8

જજલ્રા કક્ષા (સુયત –

જૂનાગાભ તા. ચમાગવી
04-05/10/2016

કોયે ળન- પ્રાથશભક)
9

જજલ્રા કક્ષા (સુયત

11

જજલ્રા કક્ષા (તાી

નં.પ્રા.ળા.િ- ૨૪૬,
ડીંડરી, સુયત

16-18/10/2016

ભાધ્મશભક)
10

નલ ચેતન શલદ્યારમ ,

લશળષ્ઠ જીનીમવ સ્કૂર,
ફાફેન, ફાયડરી

13-15/10/2016

ઉ. .ુ કન્મા ળાા,

પ્રાથશભક)

ફેડકૂલા-દૂ ય તા. વ્માયા

જજલ્રા કક્ષા (તાી

જજ-તાી.

ભાધ્મશભક)
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યાષ્ટ્ર કક્ષાએ.....
૧. ઇન્સ્માય એલડગ મજના અંતગગત સુયત-તાી જજલ્રાની ાંચ(૦૫) કૃશત વંદગી ાભી
શતી. તા. ૧૦-૧૧ ડીવેમ્ફય – ૨૦૧૬ દયમ્માન રદલ્શી ખાતે યાષ્રીમ કક્ષાના શલજ્ઞાન પ્રદળગન
(ઇન્સ્માય એલડગ ) ભાં નીચે દળાગલેર શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓએ તાની કૃશત યજૂ કયી શતી.
ળાાન ાંુ નાભ

ક્રભ

શળક્ષક/ શલદ્યાથીન ાંુ નાભ

1

ન.પ્રા.શળ.વ.ળાા િભાંક-૩૦૦ સુયત ળશેય તા-જજ- સુયત

શનયારી આય. રશયયા

2

ન.પ્રા.શળ.વ.ળાા િભાંક-૫૧ સુયત ળશેય તા-જજ- સુયત

ઉમ્ભેશાની નઝીય ટે ર
(શલદ્યાથી)

3

શનમર પ્રાથશભક ળાા, તા-રવાણા, જજ-સુયત

પ્રીશત એ. ચોશાણ (શલદ્યાથી)

4

લાલ પ્રાથશભક ળાા, તા- કાભયે જ, જજ- સુયત

બારીમા શનળાફેન એ.
શલદ્યાથી)

5

કણધા પ્રાથશભક ળાા, તા- ડરલણ, જજ-તાી

ઉલગળીકુભાયી ફકુરબાઈ
ટે ર (શલદ્યાથી)

6

ન.પ્રા.શળ.વ.ળાા િભાંક-૫૧ સુયત ળશેય તા-જજ- સુયત

શ્રેમા શલજમબાઈ ટે ર
(ટીચય)

7

કણધા પ્રાથશભક ળાા, તા- ડરલણ, જજ-તાી

ભનુબાઈ ફી. ટે ર (ટીચય)

યા
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યાષ્ર કક્ષાના શલજ્ઞાન ગણણત માગલયણ પ્રદળગનભાં સુયત જજલ્રાની વંદ
થમેર કૃશત નીચે મુજફ છે .
ક્રભ
1

કૃશતન ાંુ નાભ

સ્કર
ૂ ન ાંુ નાભ

શલદ્યાથીન ાંુ નાભ

શળક્ષકન ાંુ નાભ

યે ડીએળન એબ્વગળન

શ્રી યશતરાર કેળલબાઈ

યાઠડ રિષ્ના યશલબાઈ

અરૂણકુભાય

ટેકનરજી

ચોશાણ પ્રાથશભક ળાા

અને ખાન પયશીન

યલીન્રબાઈ

નં-૨૦૭, સ્ટર

ભ.માવીનખાન

પ્રધાન

ચનાન્ભર વશાની

યતયુ ી કુણાર સુયેળ

ગુજયાતી અશશ્વન

શલદ્યારમબયતી

અને યાજ ૂત યાકેળ

ૃ રાર
અમત

ઇંગ્રીળ સ્કૂર, બટાય

ભુેન્ર

કરની ઉધનાગાભ
2

ાઈન ભીટય

યડ, સુયત
3

ક્રઈડર પાશભિંગ

શયીુયા

વંજના યભણબાઈ

લ્રલીફેન

પ્રાથશભક.ળાા,

કણની અને જમ

શનળાન્તબાઈ

શયીુયા, રવાણા

ે ખેય ફીંદ
ચંરળ

વ્માવ

સુયત
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વ્માખ્માતાઓ દ્વાયા શાથ ધયામેર વાંળધન
િભ

વંળધનનું શળગક

વ્માખ્માતાનું
નાભ

૧

“ઉચાયાત્ભક શળક્ષણની ગુણલત્તા ય થમેરી
અવયન અભ્માવ.”

ડૉ.જે.ટી.રદણક્ષત
-જી.એન.લાંશવમા
-એવ.ફી.ગાશભત
-આય.એભ.ટેર

૨

“ધયણ -૩ અને ૪ અંગ્રેજી બાા શળક્ષક વજ્જજતા
તારીભ એક અભ્માવ.”

ડૉ .ડી.જી.ચોધયી
-એવ.એ.દે વાઈ
-એચ.ફી. ંડયા
-એવ.ફી.સુયાણી

“શળક્ષણભાં વશ અભ્માવક પ્રવ ૃશત્તઓની અવયકાયકતા

૩

અંગે એક અભ્માવ.”

ડૉ .એવ.એ.ફાયડ
-જે.એર.ટેર
-ી.એવ.ચોધયી
-વી.જી.વેઈરય
-આય.જી.ચોધયી

વ્મક્ક્તગત વાંળધન
 શભત્ર ળાાઓભાં મુરાકાત અને ભાગગદળગન - એક અભ્માવ
(તભાભ રેક્ચયય દ્વાયા )


જી સ્રેવ – 1

 નેળનર અચીલભેંટ વલે (NAS)
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુ ત દ્વાયા પ્રકાશળત E Magazine
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ડૉ. કદીકા જી.ચોધયી ળાખા: આઈ.એપ.આઈ.વી.

ક્રભ

કામષક્રભન ાંુ નાભ

તાયીખ

સ્થ

તારીભ આનાય
વાંસ્થા

1

આય.ી. તારીભ વત્ર -૧

2

અંગ્રેજી બાા શળક્ષણભાં

28/7/16
to
30/7/16
6/9/16

ઉમગી વફ્ટલેય તારીભ

કેરનુયી, લડદયા

જીવીઈઆયટી

એચ.એભ.ટે ર

જીવીઈઆયટી

ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ, આણંદ

અને એચ.એભ.ટે ર
ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ, આણંદ

3

IFIC યીવ્યુ ફેઠક

20/10/16

અભદાલાદ ગ્રામ્મ

જીવીઈઆયટી

ડામેટ, સુયત

4

લચુઅ
ગ ર કરાવ લકગ ળ

7/12/16

ડામેટ લડદયા,

જીવીઈઆયટી

લડદયા

5

લચુઅ
ગ ર કરાવ શ ૂટીંગ

23/12/16

લકગ ળ

6

આય.ી. તારીભ વત્ર -2

ફામવેગ સ્ટુડીઓ,

જીવીઈઆયટી

અભદાલાદ

9/1/17 to 10/1/17 સુભેરુ તીથગ,

જીવીઈઆયટી

કયજણ,લડદયા

7

વેત ુ શેડ ટીચય ઓન રાઈન

24/1/17

IIM,અભદાલાદ

તારીભ

8

આત્ભ ણચિંતન શળણફય

IIM,અભદાલાદ અને
જીવીઈઆયટી

4/2/17

ભશાત્ભા ભંરદય,

શળક્ષણ શલબાગ

ગાંધીનગય

9

ધયણ ૩-૫ વારશત્મ શનભાગણ

13/2/17

GCERT, ગાંધીનગય

જીવીઈઆયટી

21/2/17
to
22/2/17
8/3/17

ફામવેગ સ્ટુડીઓ ,

જીવીઈઆયટી

સ્ીા, અભદાલાદ

જીવીઈઆયટી

23/3/17
to
25/3/17

સ્કૂર રીડયળી

જીવીઈઆયટી

લકગ ળ

10

ધયણ ૩-૫ વારશત્મ શનભાગણ
શુટીંગ

11

IFIC કેેવીટી ણફલ્ડીંગ,

ગાંધીનગય

લકગ ળ

12

યાજ્મ કક્ષાન એજ્યુકેળનર
ઇનલેળન પેય

ણફલ્ડીંગ, વાુતાયા
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IFIC ળાખા દ્વાયા કયલાભાાં આલતી અન્મ કાભગીયી
 અન્મ ળાખા તેભજ જજલ્રાની ળૈક્ષણણક વંસ્થા વાથે વંકરન
 ળાખા અંતગગત વંળધન કાભગીયી
 ગુણત્વલ, પ્રલેળત્વલ વંદબે કાભગીયી
 ઈ-ભેગેઝીન વંકરન
 રામઝન ઓરપવય તયીકેની કાભગીયી
 શળક્ષક તારીભ ભનીટયીંગ
 સ્કૂર પ્રેવભેન્ટ કામગિભ
 દત્તક ળાા પ્રજેક્ટ
 ઇનલેળન વેર વંદબે કાભગીયી
 લચુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ વંદબે કાભગીયી
 ફી.એડ.ભાં અંગ્રેજી િશત ળાસ્ત્રનું અધ્માન કામગ
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ક્સ્ભતાએ.દે વાઈ શવશનમય રેકચયય ડી.આય.ય.ુ ળાખા
ક્રભ

કામષક્રભન ાંુ નાભ

તાયીખ

સ્થ

તારીભ
આનાય વાંસ્થા

1

લાચન રેખન ગણન
તારીભ

2

આઈ.એપ.આઈ.વી.

12/06/16
to
14/06/16
20/6/16

શવશનમય વ્માખ્માતા

જીવીઈઆયટી

જીવીઈઆયટી

ગાંધીનગય

ગાંધીનગય

જીવીઈઆયટી

જીવીઈઆયટી

ગાંધીનગય

ગાંધીનગય

જજલ્રા શળક્ષણ

જીવીઈઆયટી

અને તારીભ

ગાંધીનગય

ફેઠક

3

ડી..આય.યુ. ળાખા

29/9/2016

યીવ્યુ ફેઠક

બલન-નલવાયી

4

યર પ્રે પક ડાંવ

5/10/16
to
8/10/16

જજલ્રા શળક્ષણ

જીવીઈઆયટી

અને તારીભ

ગાંધીનગય

બલન- જૂનાગઢ

5

યાજ્મ કક્ષાન કરા
ઉત્વલ

25/11/16
to
26/11/16

જરાયાભ રસ્ટ,
ગધયા

જીવીઈઆયટી
ગાંધીનગય
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ળાખા દ્વાયા કયલાભાાં આલતી અન્મ કાભગીયી
 અન્મ ળાખા તેભજ જજલ્રાની ળૈક્ષણણક વંસ્થા વાથે વંકરન
 ળાખા અંતગગત વંળધન કાભગીયી
 ગુણત્વલ, પ્રલેળત્વલ વંદબે કાભગીયી
 ઈ-ભેગેઝીન વંકરન
 રામઝન ઓરપવય તયીકેની કાભગીયી
 શળક્ષક તારીભ ભનીટયીંગ
 સ્કૂર પ્રેવભેન્ટ કામગિભ
 શભત્ર ળાા પ્રજેક્ટ
 ઇનલેળન વેર વંદબે કાભગીયી
 ફી.એડ.ભાં અથગળાસ્ત્ર િશત ળાસ્ત્રનું અધ્માન કામગ
 આઈ.એપ.આઈ.વી.ળાખાભાં શવશનમય રેકચયયન ચાજૉ
 અન્મ ળાખાના તારીભી લગગભાં તજજ્ઞ તયીકે કાભગીયી
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ંડયા રશભા ણફશનચંર : P & M ળાખા (૨૦૧૬-૧૭)
ક્રભ

કામષક્રભન ાંુ નાભ

તાયીખ

સ્થ

તારીભ
આનાય વાંસ્થા

1

D.El.Ed. ેય

1-2/5/16

ડામટ – સુયત

ચકાવણી
2

યા..ફ.

ગણણત ધ. ૬ થી ૮

4-7/5/16

ડામટ – સુયત

4

ણચતન શળણફય- શળક્ષણ

ડામટ – સુયત,
GCERT

ભડયુર રેખન
3

ડામટ – સુયત,

25/05/2016

ભશાત્ભા ભંરદય

શળક્ષણ શલબાગ

શલબાગ

ગાંધીનગય

તથા GCERT

પ્રલેળત્વલ ભાગગદળગન 06/06/2016

લશનતા શલશ્રાભ

DEO – કચેયી

ફેઠક

ળાા – સુયત

સુયત

5

પ્રલેળત્વલ

8-10/6/16

તા.ચમાગવી

શળક્ષણ શલબાગ

6

RP તારીભ – ગણણત-

5-6/07/2016

ડામટ – સુયત

ડામટ – સુયત,
GCERT

શલજ્ઞાન
7

D.El.Ed. અભ્માવિભ

7-8/8/16

સુઘડ –ગાંધીનગય

GCERT

21/9/16

ડામટ – સુયત

ડામટ – સુયત,

રેખન
8
9

UBUNTU તારીભ
એન્યુઅર લકગ

સ્ીા અ’લાદ

GCERT
GCERT

કમ્ાઈરેળન
10

ટટર ક્લણરટી

28-1/10/16

ઈમ્રુલભેન્ટ ગણણત-

7-10/12/16

શલજ્ઞાન તારીભ

5-8/1/17

(ગણણતના તજજ્ઞ)

7-10/3/17

ગુણલત્તા યુક્ત

04/02/2017

–

11

પ્રા.શળક્ષણ એક

ડામટ – સુયત

ડામટ – સુયત,
GCERT

ભશાત્ભા ભંરદય

શળક્ષણ શલબાગ

ગાંધીનગય

તથા GCERT

વામ ૂરશક જલાફદાયી –
171

આત્ભણચિંતન
12

ગણણત શલમના

6/2/17

તજજ્ઞ તયીકે
13

શલજ્ઞાન – ગણણત
તારીભ

14

P&M કેેશવટી

આશ્રભળાા
ટીમ્ફા,કાભયે જ.

1317/02/2017

શભી બાબા વેન્ટય

શળક્ષણ શલબાગ

21/3/17

મુફ
ં ઈ

GCERT

તથા GCERT

GCERT- ગુજયાત

GCERT

ણફલ્ડીંગ લકગ ળ
15

યીવચગ ેય યાઈટીંગ

ગુજ. શલદ્યાીઠ

૬/૩/૨૦૧૭

લકગ ળ

GCERT

શલદ્યાીઠ,અભદાલાદ

અન્મ કાભગીયી:
- અન્મ ળાખા વાથે વંકરન
- દત્તક ળાાઓની મુરાકાત અને ભાગગદળગન
- શલશલધ કામગિભભાં વશબાગીદાયી
- ળાા મુરાકાત ભાગગદળગન
- DRU ળાખાના કરા ઉત્વલભાં ણચત્રકરાના કન્લીનય તયીકે ફાકને ભાગગદળગન
- WE ળાખાભાં ળાા સ્લચ્છતા એલડગ અંતગગત ચમાગવી તાુકાની/ સુયત
કોયે ળનની નભીનેટ થમેર ળાાની મુરાકાત – મ ૂલ્માંકન કામગ
- પ્રલેળત્વલ દયમ્માન અશધકાયી તયીકે ભહલ
ુ ા તાુકાની ૬ ળાખાનું મુરાકાતમ ૂલ્માંકન (૮-૧૦/૦૬/૨૦૧૬)
- તારીભ કામગિભભાં તજજ્ઞ તયીકે
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રેકચયયન ાંુ નાભ – જગદીળ એર. ટે ર – ET ળાખા વી.રે.
ક્રભ

કામષક્રભન ાંુ નાભ

તાયીખ

સ્થ

તારીભ આનાય
વાંસ્થા

1

લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ

8-9/04/2016

ડામટ – સુયત

પ્રજેક્ટ
2

ણચતન શળણફય- શળક્ષણ

&શળક્ષણ શલબાગ
25/05/2016

શલબાગ
3

પ્રલેળત્વલ ભાગગદળગન

અનેટ કંની

06/06/2016

ફેઠક

ભશાત્ભા ભંરદય શળક્ષણ શલબાગ
ગાંધીનગય

તથા GCERT

લશનતા

DEO – કચેયી સુયત

શલશ્રાભ ળાા
– સુયત

4

RP તારીભ – ગણણત-

4-6/07/2016

ડામટ – સુયત

GCERT

શલજ્ઞાન
5

ઈન્સ્ામય એલડગ

23-23/08/2016

IIM –
અભદાલાદ

મજના (ભાનાક)
ભાગગદળગન ફેઠક
6

લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ
ગુણલત્તા યુક્ત

વામન્વ એન્ડ
ટે ક્નરગજી
શલબાગ

13/01/2017

પ્રજેક્ટ
7

ડામટ – સુયત,

ડામટ -

રદલ્શીઅનેટ GCERT

ગાંધીનગય
04/02/2017

પ્રા.શળક્ષણ એક વામ ૂરશક

ભશાત્ભા ભંરદય શળક્ષણ શલબાગ
ગાંધીનગય

તથા GCERT

શભી બાબા

શળક્ષણ શલબાગ

વેન્ટય મુફ
ં ઈ

તથા GCERT

RTE બાર

RTE બાર GCERT

જલાફદાયી –
આત્ભણચિંતન
8

9

શલજ્ઞાન – ગણણત તારીભ 13-14/02/2017
શળક્ષણભાં ITC ન

27-30/03/2017

ઉમગ
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લગ –2016-17 ભાં આેર તારીભ
કભગચાયીનું નાભ – ફી. લંદના મ ૂશતિ– ટે કનીશળમન
તારીભન ાંુ નાભ

ક્રભ
1

2

તાયીખ

લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ (અનેટ કંની &શળક્ષણ 8-9/04/2016

ડામટ –

શલબાગ)

સુયત

૧૦-૧૨ ધયણ યીક્ષા વી.ડી. ચેકીંગ સુનાલણીભાં

25/4/2016

ક. ઓડી. તયીકે
3

સ્થ

કમ્પ્યુટય તારીભ લગગ (UBUNTU) D.El.Ed colleges

આઈ.એન.
ટે કયાલારા

21-22/9/2016

ડામેટ-સુયત

7/1/2017

ડામેટ-સુયત

lecturers
4

લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ ભાધ્મશભક ળાાઓ
ભાટે –તારીભ

5

કમ્પ્યુટય તારીભ લગગ (UBUNTU)

9-10/1/2017

ડામેટ-સુયત

6

શળક્ષણભાં ટેકનરજીન ઉમગ

11-12/1/2017

ડામેટ-સુયત

7

લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ ભાધ્મશભક ળાાઓ

25/1/2017

ડામેટ-સુયત

ભાટે –તારીભ
8

ઈન્સ્ામય એલડગ તારીભ (ભાધ્મશભક ળાા )

2/2/2017

ડામેટ-સુયત

9

લચ્યુઅ
ગ ર ક્રાવરૂભ પ્રજેક્ટ ભાધ્મશભક ળાાઓ

7/2/2017

ડામેટ-સુયત

10 ઈન્સ્ામય એલડગ તારીભ (પ્રાથશભક ળાા )

10/2/2017

ડામેટ-સુયત

11 DIC Co. Ordi. કેેવીટી ણફલ્ડીંગ લકગ ળ

8/3/2017

સ્ીા –

ભાટે –તારીભ

અભદાલાદ
12 યાજ્મકક્ષાનઇનલેળનપેય(DIC Co.Ordi.તયીકે )

23-25/3/2017

સ્કૂર
રીડયળી
ણફલ્ડીંગ ,
વાુતાયા
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અન્મ કાભગીયી:
- અન્મ ળાખા વાથે વંકરન તથા ET વાધન વાભગ્રીન ઉમગ
- દત્તક ળાાઓની મુરાકાત અને ભાગગદળગન
- શલશલધ કામગિભભાં વશબાગીદાયી
- ળાા મુરાકાત ભાગગદળગન
- પ્રાચામગના પ્રશતશનશધ તયીકે
- જજલ્રાના ઇનલેળન વેરભાં ક.ઓડીનેટય તયીકે
- વંકરન ફેઠકભાં વશબાગી
- શલ.વરાશકાય તયીકે
- ઇન્સ્માય એલડગ મજના (ભકભ) અંતગગત જજલ્રા રેલર એરુલર આલાની
કાભગીયી
-

DRU ળાખાના HELP અંતગગત ૮ ળાાની મુરાકાત તથા ધયણ-૯ ના
ફાકને ભાગગદળગન

- WE ળાખાભાં ળાા સ્લચ્છતા એલડગ અંતગગત ઉભયાડાની/ સુયત
કોયે ળનની નભીનેટ થમેર ળાાની મુરાકાત – મ ૂલ્માંકન કામગ
- પ્રલેળત્વલ દયમ્માન અશધકાયી તયીકે ભહલ
ુ ા તાુકાની ૬ ળાખાનું મુરાકાતમ ૂલ્માંકન (૮-૧૦/૦૬/૨૦૧૬)
- ગુણત્વલ દયમ્માન અશધકાયી તયીકે ઓરાડની ત્રણ ળાાની મુરાકાત અને
મ ૂલ્માંકન (૧૬-૧૮/૧/૨૦૧૭)
- CMDE ળાખાના SCE ભનીટયીંગ તથા સ્લાધ્મામથીની ખયાઈ અન્લમે ૬
ળાાની મુરાકાત
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ુ લ ળાખા
ી.એવ.ચોધયી : કામાષનબ
ક્રભ

કામષક્રભની શલગત

તાયીખ

સ્થ

તારીભ આનાય
વાંસ્થા

1

SMC તારીભ

2
3

8-7-2016

વાભાજી શલજ્ઞાન

04-08-2016

તારીભ

થી 06-08-16

UBUNTU તારીભ

21-09-2016

અંધજન ળાા

SSAM

વ્સ્ત્રા  ૂય

ગાંધીનગય

ડામટ- જૂનાગઢ જી.વી.ઈ.આય. ટી
ગાંધીનગય
ડામટ-સુયત

ડામટ-સુયત

થી22-092016
4

5

ળાા સ્લચ્છતા એલડગ

26-10-2016

ળાા સ્લચ્છતા

જી.વી.ઈ.આય. ટી

તારીભ

થી 27-10-

વસ્થાન સુઘડ

ગાંધીનગય

2016

ગાંધીનગય

IntegratedapproachtoE 06-06-2017
ducation

CCRTNewDelh CCRTNewDelhi

થી 11-2-2017 i

ુ લ ળાખા
શ્રી આય.જી.ચોધયી : કામાગનબ
ક્રભ

કામષક્રભની શલગત

તાયીખ

સ્થ

તારીભ
આનાય વાંસ્થા

1

UBUNTU તારીભ

21-09-2016 થી 22-

ડામટ-સુયત

ડામટ-સુયત

05-10-2016 થી 07-

સુદય
ં લન ફાકય

વી.ઈ.ઈ

10-2016

જી. ંચભશાર

અભદાલાદ

10-01-2017 થી 12-

ડામટ-ઇડય

જી.વી.ઈ.આય. ટી

09-2016
2
3

એવએવ/માગલયણ
RP તારીભ

01-2017
4

શળક્ષણ ભાં કરાન

07-03-2017 થી 11-

લીશનમગ

03-2017

ગાંધીનગય
RIE બાર

RIE બાર

176

શ્રીભતી ગીતા એન લાંશવમા
િભ કામગિભ નું નાભ

તાયીખ

સ્થ

વંસ્થા

1

સ્થાશનક વારશત્મ

૭.૬.૧૬ થી

ગાંધીનગય

જી .વી.ઈ .આય.ટી

શનભાગણ

૮.૬.૧૬

લાચન રેખન ગણન

૧૨.૬.૧૬ થી

ગાંધીનગય

જી .વી.ઈ .આય.ટી

કામગિભ

૧૪.૬.૧૬
યલડી –

જી .વી.ઈ .આય.ટી

૨
૩
૪

ગણણત શલજ્ઞાન પ્રદળગન ૨૭.૧૧.૧૬
એવ વી ઈ ભનીટે યીંગ

થી૩૦.૧૧.૧૬ ગધયા

ડામેટ વંતયાભુય

૨૦.1.૧૭

ગાંધીનગય

જી .વી.ઈ .આય.ટી

૧૬.1.૧૭ થી

ભાંડલી

શળક્ષણ શલબાગ

૧૮.1.૧૭

તાુક

ફેઠક
૫

ગુણત્વલ – ૭

૬

એવ વી ઈ તારીભ

૧૧.2.૧૭

લાઘેચા

ગુજયાત શલદ્યાીઠ

૭

એક્ષ્ઝય શલઝીટ

2.3.૧૭ થી

લરવાડ

જી .વી.ઈ .આય.ટી

4.3.૧૭

ડામેટ

૬.3.૧૭

ગુજયાત

૭

રયવચગ ેય યાઈરટિંગ

જી .વી.ઈ .આય.ટી

શલદ્યાીઠ
૮

અનુસ્થાન એલભ

૧૨-૧૨-૧૬

ાઠયિભ

થી ૨૫-12-

નલી દે લ્શી

વી વી ઈ આય ટી

૧૬
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રેકચયય :કદણક્ષત જમકુ ભાય ઠાકયરાર
ળાખા : ી.એવ.ટી.ઈ.
િભ
1
2

3

4

5

6

7

કામગિભનું નાભ

તાયીખ

તારીભ આનાય
વંસ્થા

ગણણત કીટ તારીભ

૨૫/૪/૨૦૧૬થી૨૯/૪/૨૦૧૭ NCERT,DELHI

એકરવ્મ ભડેર સ્કુર ૨૪/૫/૧૬થી ૨૭/૫/૨૦૧૬

GCERT

તારીભ
વંવધન વેભીનાય

૨૦/૧૦/૨૦૧૬

GCERT-ગુજયાત
શલદ્યાીઠ,અભદાલાદ

૪/૨/૨૦૧૬

GCERT

ગણણત-વંળધન

૧૪/૨/૨૦૧૭ થી

તારીભ

૧૭/૨/૨૦૧૭

HOMIBHABHA
SCIENCE
CENTRE,BOMBAY

વંળધન તારીભ

૬/૩/૨૦૧૭

GCERT- ગુજયાત

આત્ભણચિંતન
શળણફય

શલદ્યાીઠ,અભદાલાદ
આઈ.આય.ટી

૨૪/૦૩/૨૦૧૭

GCERT- ગુજયાત
શલદ્યાીઠ,અભદાલાદ
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રામઝન તાલકુ ાની ભાકશતી:
ક્રભ

રામઝન અશધકાયીન ાંુ નાભ

પાલેર તાલકુ ા

૧

શ્રી જે.એર.ટે ર

ઉભયાડા – ભાંગય

૨

શ્રી જી.એન.લાંશવમા

ફાયડરી - ભાંડલી

૩

શ્રી એવ.એ.દે વાઈ

રવાણા – ઓરાડ

૪

શ્રી આય.એભ.ટેર

ભહલ
ુ ા –ચમાગવી

૫

ડૉ. ડી.જી.ચોધયી

કાભયે જ- SMC
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