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ET શાખા 
 અધ્યાપક: (i) ડૉ.જગદીશ એલ. પટેલ     (ii) શ્રીમતી વદંનાબેન મતુી 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 સશંોધન 4/4/2020 

થી 
20/8/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

(1) સરુત જિલ્લાની ઉચ્ચ પ્રાથમિક 
શાળાિા એંિોઇંગ ટેક્સ્ટ બકૂ (ETB) 
ના ઉપયોગનો અભ્યાસ  
(2) સરુત જિલ્લાની SMC શાળા 
ક્રિાકં 22 અને સેદલા પ્રાથમિક શાળા 
અનકુ્રિે ધોરણ ૩ થી ૫ અને ધોરણ 
૬ થી ૮ ના મિધાથીઓની મખુિાચન 
ઝડપ અને અથથગ્રહણ સહહતની 
િાચંન ઝડપનુ ંિાપન 
- બનેં સશંોધનનુ ંસિગ્ર કાયથ પણૂથ 
કરી હહસાબ ની ફાઈલ તથા સશંોધન 
ની કોપી િિા કરાિી. 

2 સાહહત્ય 
મનિાથણ 

13/4/2020 
થી 

20/4/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

ગણણત ધોરણ-6 Hot પ્રકારના પ્રશ્નોની 
રચના કરી GCERT િા િિા કરાવ્યા. 

1/5/2020 
થી 

5/5/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT ની સચૂના મિુબ ગણણત 
ધોરણ-7 ના પ્રવમૃિ અને મશક્ષણ કાયથ 
અંતગથત પ્રકરણ ૧ અને ૨ નુ ંસાહહત્ય 
તૈયાર કરી GCERT િા ંિિા કર્ુું. 

22/6/2020 
થી 

25/6/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

SSA-GCERT ની સચૂના મિુબ 
ધોરણ-7 ગણણતના એક પ્રકારનો 
્િાટથ  ક્સલાસ રૂિ સાહહત્ય મનિાથણ કરી 
િિા કર્ુું. 
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 સાહહત્ય 
મનિાથણ 

14/8/2020 
થી 

19/8/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT ની સચૂના મિુબ “ઘરે 
ભણીએ” અંતગથત ધોરણ-6 ગણણતના 
પ્રકરણ 6 થી 9 નુ ંમનયત પત્રક 
મિુબનુ ંમિદ્યાથી જાતે કરી શકે તેિા 
મદુ્દાનુ ંસાહહત્ય મનિાથણ કરી િિા કર્ુું. 

21/8/2020 
થી 

23/8/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

NEP-2020 અંતગથત તાલીિ સદંભે 
પ્રકરણ-3 નુ ંસાહહત્ય શોધી GCERT 
ની સચુના મિુબ તાલીિ સાહહત્ય 
PPT રચના કરી િિા કરાિી 
તાલીિિા ંઉપયોગ કયો. 

19/5/2020 
થી 

20/6/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

શાખા અંતગથત ત્રણ િામષિક અહિેાલ 
તૈયાર કયાથ.  
(1) ET શાખા  
(2) મિજ્ઞાન-ગણણત પ્રદશથન  
(3) ઇન્સ્પાયર એિોડથ યોિના 
(િાનાક) પ્રદશથન 

5/5/2020 
થી 

8/7/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

Online course-Math અંતગથત 
મિડીઓનુ ંમનિાથણ કરી GCERT િા ં
િિા કયાથ. 

3 ્પધાથ 19/5/2020 
થી 

26/5/2020 

ડાયટ સરુત, 
ટી.એન.નાયક 
્કલૂ, દાહંડયા 

્કલૂ 

ગાધંી િયમંત ઉિિણી અંતગથત 
મિમિધ ્પધાથ (CMDE) િા ંસહભાગી, 
જૂથ કક્ષા તથા જિલ્લા કક્ષાની મનબધં 
્પધાથ િા ંસહભાગી થયા. 

28/9/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

NEP-2020 અંતગથત મિમિધ ્પધાથ 
(CMDE) િા ંસહભાગી. ટીિ દ્વારા 
કૃમત મનહાળી કૃમત પસદંગીનુ ંકાયથ. 
ચાર ઇિેન્સટિાથંી શે્રષ્ઠ કૃમત ને 
જિલ્લાિાથંી પસદં કરિાનુ ંકાયથ. 
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4 ઓનલાઈન 
કૉષથ 

(કો-ઓડીનેટર) 

2/5/2020 
થી 

4/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

(1) Online certificate course on 
content presentation skill 
development 

(2) Online course on teaching 
math for secondary 
teachers 

-Diksha પર મકુાયેલા GCERT ના 
આ બનંે કોષથના કો-ઓડીનેટર તરીકેનુ ં
કાયથ 
-યાદી િેળિી, ગ્રપુ બનાિવુ,ં 
િાગથદશથન આપવુ,ં સચૂના તથા 
સિ્યાનુ ંસિાધાન કરવુ,ં 
એસાઈનિેન્સટ િેળિિા તથા 
તપાસિા, સપંકથિા ંરહવે ુ ં-ફોન કરિા, 
કોષથ પણૂથ કરિા તથા એસાઈનિેન્સટ 
િિા કરાિિા પ્રોત્સાહહત કરિા. 
-છેલ્લ ે100% પ્રોગે્રસ, એસાઈનિેન્સટ 
િિા કરાિેલ તથા ઍડ્રેસ સહહતની 
તાલીિાથીઓની યાદી GCERT િા 
િિા કરાિિી. 
કોર્ય 100% 

પ્રોગે્રસ 
એસા. 
જમા 

રજજસ્રેશન 

ICT 112 99 381 

Math 12 10 53 

5 ઓનલાઇન 
કોષથ 

(તાલીિાથી) 

2/5/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત 
Home 

Diksha પર મકુાયેલા GCERT ના 
46 online કોષથ પણૂથ કરેલા છે. તથા 
અન્સય 8 કોષથ પણૂથ કરેલા છે. 

6 ઓનલાઈન 
કોષથ (કોષથ 

ડેિલપિેન્સટ) 

25/4/2020 
થી 

8/7/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

Course on Teaching Mathematics 
For Primary Teacher/ U.primary 
Teacher/ Secondary Teacher 
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-ત્રણેય કોષથના પ્રકરણ ન.4/એકિ 4 
: ઉચ્ચ્તરીય સિિ દશાથિતા 
પ્રશ્નોની સિિ, રચના અને િહાિરો 
અંતગથત ચાર મિડીયો, ્િાધ્યાય Hot 
પ્રકારના પ્રશ્ન બેંકની રચના કરિાિા ં
આિી. 
-Math Online કોષથન ુ ંડેિલપ કરેલ 
સાહહત્ય GCERT િા ંિિા કરિાિા ં
આવ્ર્ુ.ં 
-ત્રણે કોષથન ુ ંલોનન્સચિંગ થઇ પ્રથિ 
રાઉન્સડ પણૂથ થયો. 

7 ઇન્સસપાયર 
એિોડથ 
યોિના 
(િાનાક) 

12/6/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

ઇન્સ્પાયર એિોડથ યોિના (MANAK) 
અંતગથત જિલ્લાના નોડલ તરીકે કાયથ 
-જિલ્લાના મશક્ષકોન ેપત્ર, ફોન, 

િોટ્સએપ દ્વારા િાહહતી, િાગથદશથન 

અને પ્રોત્સાહન આપિાિા ંઆવ્ર્ુ.ં 
- જિલ્લા કક્ષાએ શાળા તથા 
આઈહડયાનુ ંિખતોિખત એપ્રિુલ 
આપી િધનેુ િધ ુરજી્ટેશન િાટેના 
પ્રયાસો કયાથ. 
- સરુત જિલ્લો 513 શાળાની 842 
કૃમત/આઈહડયા સાથે ગિુરાતિા ંબીજા 
ક્રિે રહ્યો હતો. 

8 કસોટી રચના 20/6/2020 
થી 

27/6/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT ની સચુના મિુબ ગણણત 
ધોરણ-4 ની સાિામયક/એકિ 
કસોટીની (પ્રકરણ 1,2) (25 ગણુ) 
રચના કરી GCERT િા ંિિા કરાિી. 

5/9/2020 
થી 

7/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT ની સચુના મિુબ ગણણત 
ધોરણ-4 ની સાિામયક/એકિ 
કસોટીની (પ્રકરણ 3,4) (25 ગણુ) 
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રચના કરી સિીક્ષા કરી GCERT િા ં
િિા કરાિી. 

9 સશંોધન-
સિીક્ષા 

11/7/2020 
થી 

17/7/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT ની સચુના અનસુાર ડાયટ 
સરુત ખાતે થયેલ સશંોધન પૈકી 
િાચન ઝડપ ના બ,ે તેિ્િી 
મિદ્યાથીઓનુ ંએક તથા પ્રજ્ઞા 
અભ્યાસનો એક એિ કુલ 4 સશંોધન 
સિીક્ષા કરી િિા કરિાિા ંઆવ્યા. 

10 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક 

પસદંગી 
કાયથક્રિ 

16/7/2020 
થી 

4/8/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

પ્રમતભાશાળી મશક્ષક પસદંગી કાયથક્રિ 
અંતગથત બે બ્લોકના 42 મશક્ષકોનુ ં
કાયથ કર્ુું. 
- ગ્રપુિા ંપત્ર મકૂી પ્રાથમિક મશક્ષકો 
ની યાદી િેળિી. 
- દરરોિ િીહડયો કોણલિંગ દ્વારા ૯ થી 
૧૨ ત્રણ-ત્રણ મશક્ષકોનુ ંઈન્સટરવ્ર્ ુતથા 
મલૂ્યાકંન કાયથ કર્ુું. 
- 5/8/2020 ના રોિ કાયથ પણૂથ કરી 
42 મશક્ષકોનો ડેટા એક્સસેલ સીટિા ં
CMDE શાખાિા ંિિા કર્ુું. 

11 િોનીટરીંગ 
(શાળા 

મલુાકાત) 

17/9/2020 SMC-150 
SMC-88 
ભાઠા ્કલૂ 

NEP-2020 મશક્ષક તાલીિ (મશક્ષણ 
પિથ) અંતગથત 3 શાળાની મલુાકાત 
અને િોનીટરીંગ કાયથ. 

12 પેપર 
પે્રઝન્સટેશન 

24/9/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

NEP-2020 અન ે“ગાધંીજીનુ ંણચિંતન” 
મિષય પર પેપર પે્રઝન્સટેશન ની પિૂથ 
તૈયારી 
-પુ્ તકોનુ ંિાચંન, િનન, િથંન તથા 
રફ ફેર લેખન કાયથ તથા પેપર 
GCERT ઓનલાઇન સબમિટ કરિાનુ ં
તથા ppt બનાિિાનુ ંકાયથ. 
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13 પ્રાચાયથ 
પ્રમતમનમધ 
તરીકે 

19/6/2020 િમનતા 
મિશ્રાિ ્કલૂ 

બોડથ પરીક્ષા ગેરરીમત કેસની 
સનુાિણી કાયથક્રિ. 

 2/7/2020 SSA કચેરી શ્રેષ્ઠ મશક્ષક પસદંગી કાયથક્રિ. 
 5/9/2020 LPD 

SCHOOL, 
પણુા 

તાલકુા-જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ મશક્ષક 
સન્સિાન સિારોહ. 

14 B.ed. િા 
મશક્ષણકાયથ 

16/4/2020 
થી 

19/4/2૦2૦ 

ડાયટ સરુત  
Home 

F.Y.B.ed. (2nd Sem) Math Unit-3 
(CPS-106), તથા ICT Unit-3 (FC-
2) ની 15-15 ગણુ ની ર્મુનટ ટે્ટ 
ઓનલાઈન લઈ ગણુપત્રક B.ed. 
શાખાિા ંિિા કયાથ. 

12/8/2020 
થી 

20/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

S.Y.B.ed. (3rd Sem) EPC-3 
પયાથિરણના Unit-3 અન ેUnit-4 નુ ં
ઓનલાઇન અધ્યાપન કાયથ તથા બે 
ર્મુનટ ટે્ટ લીધી તથા એક 
પ્રવમૃિ/્પધાથ કરાિિાિા ંઆિી. 

15/9/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

F.Y.B.ed. (1st  sem) ના 
મિદ્યાથીઓના ઓનલાઈન પ્રિેશોત્સિ 
કાયથક્રિિા ંસહભાગી થયા. 
-F.Y.B.ed. (1st sem) ES-1, Unit-3 
અને Unit-4 ના મદુ્દાના સાહહત્યનુ ં
િાચંન અને પિૂથ તૈયારી. 
 

18, 
28/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

F.Y.B.ed. િા મશક્ષણ પ્રમશક્ષણ નુ ં
િહત્િ તથા મિજ્ઞાન પ્રદશથનનુ ં
મશક્ષણિા ંિહત્િ જેિા મદુ્દાનુ ં
ઓનલાઇન અધ્યાપન. 

15 સાિાન્સય કાયથ 12/6/2020 
થી 

5/9/202૦ 

ડાયટ સરુત  
Home 

્ટાફ બેઠક, સશંોધન NRS નુ ંકાયથ, 
E&T સશંોધન, ગગુલ ફોિથન ુ ંકાયથ, 
ગોઠિણનુ ંકાયથ, નેટ કનેક્ક્સટમિટીની 
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સમુિધા, નિા સાધન ઇન્ટોલેશન, 
ET ડેડ ્ટોકનુ ંકાયથ, જેિા કાયો 
કરિાિા ંઆવ્યા. 

16 ઓનલાઇન 
તાલીિ લીધી 

12/6/2020 ડાયટ સરુત  
Home 

BISAG- “ઘરે ભણીએ” નિા 
અણભગિો બાબતે , ભારતી િેડિ, 
િોષી , િલ ુસાહબે અને પ્રકાશ 
મત્રિેદી સાહબે દ્વારા િાહહતી અને 
િાગથદશથન આપિાિા ંઆવ્ર્ુ,ં 
સહભાગી થયા. 

24/8/2020 
થી 

28/8/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT-NEP 2020 મદુ્દાની ત્રણ 
ત્રણ કલાક પ્રાચાયો દ્વારા રજૂઆત 
તથા પ્રશ્નોિરી, ચચાથ અને સચૂનો, 
સહભાગી થયા. 

8/9/2020 
થી 

25/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT અને મશક્ષણ મિભાગ BISAG 
: મશક્ષણ પિથ NEP 2020 
દરરોિ 8:00 થી 10:00 દરમિયાન 
NEP 2020 મિમિધ પ્રકરણની 
આચાયો દ્વારા રજૂઆત તથા મિશેષ 
વ્યક્ક્સતઓ દ્વારા રજૂઆત તથા 
GCERT દ્વારા સકંલન, સહભાગી 
થયા. દૈમનક અહિેાલ લખી GCERT 
િા ંિિા કયો. 

10/9/2020 
થી 

21/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

BISAG:- NEP-2020 ની NCERT 
દ્વારા 10 થી 12 દરમિયાન ચચાથ, 
સહભાગી થયા. 

21/9/2020 
થી 

25/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

NISHTHA (મનષ્ઠા) તાલીિ કાયથક્રિ 
12 થી 1, 2 થી 3, 4 થી 5 
સિયગાળાિા ંમિમિધ પ્રકરણની 
ડાયટ પ્રાચાયથ દ્વારા રજૂઆત અને 
ચચાથ. અનકુળૂતા મિુબ સહભાગી 
થયા. 
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22/9/2020 
થી 

23/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

NCERT તથા GCERT દ્વારા 
VENTEL online workshop. 
ગાધંીજીની ૧૫૦િી િન્સિ િયમંત 
નીિીિે નઈ તાલીિ અંતગથત 
િકથશોપ. સહભાગી થયા. ફીડબેક 
સબિીટ કરી સહટિહફકેટ િેળવ્ર્.ુ 

29/9/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

Two day online national 
consultative google meeting. 10 to 
16:00. NCERT દ્વારા Water Auditing 
and Calculation of Carbon foot 
Print પર આધાહરત Rashtriya 
Aavishkar Saptah-2020. 
િોટાભાગના મિજ્ઞાન સલાહકાર 
િોડાયા હતા. સહભાગી થયા તથા 
ફોલોઅપ કાયથ કરી GCERT િા ં
અહિેાલ િિા કયો. 

17 િેબીનાર 18/7/2020 ડાયટ સરુત  
Home 

National Webinar on Learn 
Mathematics Easily By Zoom 
Meeting NCERT-GCERT 
ગણણત મશક્ષણ-િોડેલ/TLM દ્વારા 
સહભાગી થયા. 

24/7/2020 ડાયટ સરુત  
Home 

18th National Webinar On 
Education and Youth (11 to 12:30) 
(અિરોલી કોલેિ) સહભાગી થયા. 

15/9/20 થી 
16/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

IITE દ્વારા B.ed. પ્રમશક્ષણ અંતગથત 
િેણબનાર (1 to 2) િા સહભાગી થયો. 

18 VC 4/4/2020 
થી 

29/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT દ્વારા મિમિધ કાયો િાટે VC 
નુ ંઆયોિન કરી િખતો િખત 
Online િાહહતી અને િાગથદશથન 
આપિાિા આવ્ર્.ુ 
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-અંદાજે 26 જેટલી VC િા સહભાગી 
થયા. 

19 પુ્ તક િાચંન 20/4/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

દસ પુ્ તકોન ુિાચંન કર્ુું. 
1. અંગદનો પગ- હરેશ 

ધોળહકયા 
2. મિદેશ યાત્રા પે્રરક પ્રસગંો- 

્િાિી સચ્ચ્ચદાનદં 
3. આઇન્ટાઇન કહ ેછે- ઇિરાન 

હોથી 
4. લાગણીનો સિંાદ- જેક 

કેંડ્હફલ્ડ િાકથ મિક્સટર 
5. સહુના ્િાિી મિિેકાનદં- 

રાિકૃષ્ણ િઠ 
6. ચીન િારી નિરે- ્િાિી 

સચ્ચ્ચદાનદં 
7. મશક્ષણ િગંલ- ફાધર િાલેસ 
8. િદેં ગણણતિ- 

પ્રો.બી.બી.કાય્થ 
9. ‘ધ મિલેમનયલ િેંટલ- આમશષ 

પટેલ 
10. અગન પખં- એ.પી.જે.અબ્દુલ 

કલાિ 
B.ed. મશક્ષણ તથા અન્સય કાયથ િાટે  
1. ગણણત પા.પ.ુ ધોરણ ૩ થી ૧૦ નુ ં   
   િાચંન કર્ુથ.  
2. B.ed. ના અભ્યાસક્રિના સદંભથ   
   પુ્ તકો 
3. NEP-2020 ની ગિુરાતી તથા 
હહિંદી  આવ્રિુી 
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20 ટેક્સનીકલી 
સપોટથ 

1/4/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

GCERT દ્વારા મનમિિત મિમિધ 
મિષયના ઓનલાઇન કોષથના કંટેન 
અને મલુ્યાકંન દીક્ષા પોટથલ પર 
અપલોડ કરિાન ુકાયથ 

1/5/2020 
થી  

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

જિલ્લા કક્ષાએ ઓનલાઇન કોષથના 
કો.ઓહડિનેટરોને ટેક્સનીકલી સહાય પરુી 
પાડી અને િાગથદશથન આપિાિા 
આવ્ર્.ુ  

જુન 2020 ડાયટ સરુત  
Home 

ડાયટના લેક્સચરરને Team અંગે 
પ્રેક્સટીકલી િાગથદશથન આપિાિા 
આવ્ર્.ુ 

સપ્ટે 2020 ડાયટ સરુત  
Home 

B.ed. FY ને ICT અંગે િાગથદશથન 

1/4/2020 
થી 

30/9/2020 

ડાયટ સરુત  
Home 

કચેરીના તિાિ કાયોિા ટેકનીકલ 
સહાય પરુી પાડિાિા આિી. 
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WE શાખા 
 અધ્યાપક: શ્રી રશ્મીકાતં એમ.પટેલ 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 બાળિેળા 

અને 
લાઈફક્્કલ 
બાળિેળા 

ઓગષ્ટ-20 ડાયેટ સરુત બાળિેળા અને લાઈફક્્કલ 
બાળિેળાની ગ્રાન્સટ જિલ્લાની દરેક  
શાળાને ફાળિિાિા ંઆિી. 

2 પયાથિરણ 
પ્રયોગશાળા 

સપ્ટેમ્બર 20 ડાયેટ સરુત પયાથિરણ પ્રયોગશાળાિા ંકરિાિા ં
આિેલ પ્રવમુિ અતગથત તાલકુાની 
પયાથિરણ પ્રયોગશાળાિા ંકરિાિા ં
આિેલ પ્રવમુિની મિગત અને ફોટા 
િેળિિાિા ંઆવ્યા. તે પરથી જિલ્લા 
કક્ષાનો પયાથિરણ પ્રોયાગ શાળાની 
પ્રવિુીનો અહિેાલ તૈયાર કરિાિા ં
આવ્યો. 

3 ECO CLUB સપ્ટેમ્બર 20 ડાયેટ સરુત - ECO CLUB અંતગથત કેમ્પસના 
ગાડથન ફરત ેતથા નાળીયરેીની 
આસપાસની િાટી ગોરિાિા ંઆિી.  

-ફળાઉ વ્રકુ્ષના ંબગીચાિા ંકલ્ટીિેટર 
િરાવ્ર્ુ.ં 
- ઓષધ ગાડથન બનાિિા િાટે 
િિીન કલ્ટીિેટર કરાિી િિીન 
તૈયાર કરિી.   
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ECO CLUB અંતગથત કેમ્પસના ગાડથન ફરત ેતથા નાળીયેરીની આસપાસની િાટી ગોરિાિા ં
આિી.  

 

 

 

 

 

 

 

ફળાઉ વ્રકુ્ષના ંબગીચાિા ંકલ્ટીિેટર િરાવ્ર્ુ.ં 
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- ઓષધ ગાડથન બનાિિા િાટે િિીન કલ્ટીિેટર કરાિી િિીન તૈયાર કરિી.   
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  CMDE શાખા 
 અધ્યાપક: (i) શ્રીમતી ગીતા વાતં્તસયા  (ii) શ્રી આર એમ પટેલ 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 એકિ કસોટી 

મનિાથણ  
( અન્સય 
િાધ્યિ) 

19/6/20 
 

23/7/20 
 

19/8/20 
 

17/9/20 
 

16/10/20 

ડાયેટ સરુત  િરાઠી, ઉડીયા, તેલગુ,ુ 
િાધ્યિના ધોરણ 3 થી 8 ના 
પ્રશ્નપત્રોની બ્લમુપ્રિંટ મિુબ જે તે 
િાધ્યિના મશક્ષકો પાસે 
પ્રશ્નપત્રોનો અનિુાદ કરાિિો.  

 જે મિષયનો અભ્યાક્રિ અલગ 
હોઈ તે મિષયના પ્રશ્નપત્રોની 
રચના કરાિિી. 

  તિજ્ઞો િારફત ચકાસણી 
કરાિિી. 

 ગણુાકંન યોિના ચકાસિી. 
  જી.સી.ઈ.આર.ટી. – ગાધંીનગર 

ને પ્રશ્નો સપુ્રત કરિા. 
2 મશક્ષણનો 

ઈમતહાસ-

્થામનક સાહહત્ય 
મનિાથણ કમિટી 

બેઠક 

23/10/20 ડાયેટ સરુત શહરે અને જિલ્લાના સાર્િતિનોને 
મશક્ષણનો ઈમતહાસ અંગેની િાહહતી 
િળે તે હતેસુર અધ્યાપકો અને 
મશક્ષકોની િદદથી  સાહહત્ય તૈયાર 
કરાિિાિા ંઆવ્ર્ુ.ં 

3 મશક્ષણનો 
ઈમતહાસ-

્થામનક સાહહત્ય 
મનિાથણ બેઠક 

 

9/11/20  
થી 

12/11/20 

ડાયેટ સરુત  મશક્ષકો િારફતે  'એકિ   : વ્યક્ક્સત 
મિશેષ'નુ ંસાહહત્ય મનિાથણ 

કરાિિાિા ંઆવ્ર્ુ.ં 
 મશક્ષકો િારફતે   ‘ એકિ   : શૈક્ષણણક 

સં્ થાઓ  “ નુ ંસાહહત્ય મનિાથણ 
કરાિિાિા ંઆવ્ર્ુ ં. 

4 ઝોન કક્ષાની 
પેપર 

1/10/20  
અને   

12/11/20 

ડાયેટ સરુત - મશક્ષકો તથા અધ્યાપકો દ્વારા 
સસંોધન પેપર રજુ કરવુ.ં 
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પે્રઝન્સટેશન 
મશણબર  

(ઓનલાઈન) 

- મશક્ષણ સાથે સકંળાયેલ અન્સય 
સાર્િત- િનોને તે અંગનેી જાણકારી 
આપિી તારણોનો પ્રચાર પ્રસાર કરિો. 

5 જિલ્લા કક્ષાની 
એન.ઈ.પી. 

સદંભે ઈ-કન્સટેન્સટ 
પે્રઝન્સટેશન 

મશણબર 

1/10/2020 ડાયેટ સરુત અધ્યાપકો દ્વારા િળેલ િટીરીયલનુ ં
મલૂ્યાકંન કરી બે શે્રષ્ઠ કૃમત રાજ્ય 
કક્ષા એ િોકલી.  (ઓનલાઈન કરી) 

6 સશંોધનના 
તારણોનુ ંશેરીંગ 

12/12/20 ડાયેટ સરુત (અ) જજલ્લા કક્ષાનુ ંસશંોધન  
Gujarat Achivement Survey (GAS) 

- સશંોધકો   :  

(1) શ્રીિતી ગીતા િામંસયા સી .  

           (વ્યાખ્યાતા, અ.મ.ુ શાખા) 
(2) શ્રી આર એિ પટેલ 

જુ.વ્યાખ્યાતા (અ.મ.ુશાખા) 
- સહાયક   : જિ.મશ.તા.ભિન-સરુતના ં

તિાિ વ્યાખ્યાતા , 
- બી.આર.સી. તિાિ તાલકુા, 

હફલ્ડ ઇન્સિે્ટીગેટર    
“સરુત જિલ્લાની સરકારી પ્રાથમિક 
શાળાઓિા ંધોરણ 4, 6 અને 7 ના ં
બાળકોની મખુ્ય મિષયોિા ંશૈક્ષણણક  
મસદ્ધિનુ ં્તર જાણવુ.ં” 
 મશક્ષકોને આ અંતગથત તાલીિ  
 અિલીકરણ ,િોનીટેરીંગ  
 અહિેાલ લેખન  
જૂથ સશંોધન : 
(અ) ગ્રપુ–A 

 શ્રી જે એલ પટેલ  
 શ્રી આર એિ પટેલ 
 શ્રી િદંના બી મમૂતિ  
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મશષથક : સરુત જિલ્લાની ઉચ્ચ 
પ્રાથમિક શાળાઓિા ંએનર્જરાઈઝ 
ટેક્સ્ટ બકુ (ATB) ના ંઉપયોગનો 
અભ્યાસ  
(બ) ગ્રપુ–B 

 શ્રી ણચરાગ સેઈલર 
 ડી આર જી ગ્રપુ –પ્રજ્ઞા 

મશષથક :સરુત જિલ્લાની સરકારી 
પ્રાથમિક શાળાઓિા ંપ્રજ્ઞા 
અણભગિની અિલીકરણની ક્્થતી 
નો અભ્યાસ. 

(ક) ગ્રપુ–C  
હક્રયાત્િક સશંોધન  
હતે ુ: મશક્ષકોને હક્રયાત્િક સશંોધન 
અંગેની સિિ આપિી તથા સશંોધન 
કાયથ  હાથ ધરિાિા અંગ ે િાગથદશથન  

આપવ.ુ 
7 ધોરણ 6 થી 8 

મિજ્ઞાન 
્િાધ્યાયપોથી 
ડીટીપી કાયથ 

ઓગ્ટ થી 
ઓક્સટોબર 

ડાયેટ સરુત  ધોરણ  6  થી 8 મિજ્ઞાન મિષયની 
્િાધ્યાયપોથીિા ં,જે તે 

અધ્યયન  મન્પમિ આધાહરત 
પ્રશ્નનુ ં ડીટીપી કાયથ કરાિવુ ં
અને ભાષાદોષ  ચકાસિા.  

 ધોરણ 6 થી 8 મિજ્ઞાન મિષયની 
તૈયાર કરેલ ્િાધ્યાયપોથીિા ં,
જે તે અધ્યયન મનષ્પમિ 
આધાહરત પ્રશ્ન રચના ,પ્રશ્ન 
રચના મિધાનની ચકાસણી 
કરિી. તથા ્િાધ્યાય પોથીને 
આખરી ્િરૂપ આપવુ.ં 
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8 ધોરણ 6 થી 8 
મિજ્ઞાન 

્િાધ્યાયપોથી 
સિીક્ષા   

26/10/20 
થી 

28/10/20 

અને 
2-3/11/20 

11-
12/11/20 

ડાયેટ સરુત - ધોરણ  6  થી 8 મિજ્ઞાન મિષયની 
તૈયાર કરેલ ્િાધ્યાય પોથીિા ં,જે તે 

અધ્યયન મનષ્પમિ આધાહરત પ્રશ્ન 
રચના ,પ્રશ્ન રચના મિધાનની 
ચકાસણી કરિી . ભાષાદોષ, 

મિગતદોષ ચકાસી  ્િાધ્યાય પોથીને 
આખરી ્િરૂપ આપવુ.ં 

9 
 

ધોરણ 6 થી 8 
મિજ્ઞાન મિષય 

નુ ં
ઈ-કન્સટેન્સટની 

સિીક્ષા કરિી 
અને નવુ ં

ઈ-કન્સટેન્સટ તૈયાર 
કરવુ ં

6/12/20 

અને 
12/12/20 

ડાયેટ સરુત - ધોરણ 6 થી 8 મિજ્ઞાન મિષયના ં
પુ્ તકિા ંમકેુલ QR કોડની 
અધ્યાપકો અને એસ.આર.જી. 
તથા મશક્ષકો િારફત મિષય 
િ્તનુી ચકાસણી કરાિિી. 

- સિીક્ષા બાદ રદ થએલ ઈ-

કન્સટેન્સટની પનુઃ રચના કરાિિી. 

10 ધોરણ 6 થી 8 
મિજ્ઞાન મિષય 
નુ ંઈ કન્સટેન્સટનુ ં
મિડીયો શટુીંગ 

કરાિવુ ં  

14-
15/10/20 

 

ડાયેટ 
નિસારી 

ધોરણ 6 થી 8 મિજ્ઞાન મિષયના ં
પુ્ તકિા ંમકેુલ QR કોડની સિીક્ષા 
બાદ રદ થએલ ઈ-કન્સટેન્સટની ફેર 
રચના કરેલ સાિગ્રીનુ ંમિડીયો શટુીંગ 
કરાિવુ.ં 
 

11 ઉચ્ચ ્તરીય 
સિિ દશાથિતા 
પ્રશ્નોની રચના 

13/12/20 ડાયેટ સરુત ધોરણ ૩ થી ૮ ગણણત મિષય 

આધાહરત ઉચ્ચ ્તરીય સિિ 
દશાથિતા પ્રશ્નોની રચના અંગે ની 
સિિ આપી. મશક્ષકો પાસે ઉચ્ચ 
્તરીય સિિ દશાથિતા પ્રશ્નોની 
રચના કરાિડાિી.  
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અન્ય કામગીરી : 

અધ્યાપક કાિગીરી   / ભાગ લીધેલ ઓન લાઈન 
તાલીિ 

એિન્સસી   / ભાગ લેનાર 

શ્રીિતી 
ગીતા િામંસયા 

ધોરણ 7  - િાહહતીનુ ંમનયિન એકિનુ ં
પી.પી.ટી. તૈયાર કરવુ.ં 

એસ.એસ.એ.-ગાધંીનગર 

ધોરણ 5 – ગણણત મિષયનુ ંહોિ લમનિંગ 
િાટેનુ ંઇ-િટીહરઅલ ચકાસવુ.ં 

એસ.એસ.એ.-ગાધંીનગર 

ધોરણ 7  –  ગણણત મિષયના ંપાઠય 
પુ્ તકની એન.ઈ.પી. ના ંસદંભે 

ચકાસણી કરિી. 

જી.સી.ઈ.આર.ટી–ગાધંીનગર 

મિશન ્કુલ ઓફ એક્ષેલેન્સસ 

તા : 13/10/20 થી 19/10/20 
જી.સી.ઈ.આર.ટી–ગાધંીનગર 

િેન્સટેલ કોષથ ફોર બીએડ ..તા : 12/10/20 હદે્રાબાદ િેન્સટેલ સં્ થા 
IITE – ગાધંીનગર િીટ IITE – ગાધંીનગર 
સશંોધન િાગથદશથન બી.એડ. તાલીિાથી 
રીજીઓનલ િીટ 

18/8/20 થી 19/8/20 
એન.સી.ઈ.આર.ટી. અને 
આર.આઈ.ઈ. ભોપાલ 

ઓન લાઈન કોષથ – ગણણત સાહહત્ય 
મનિાથણ 

જી.સી.ઈ.આર.ટી–ગાધંીનગર 
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એકમ કસોટી ત્તનમાયિ ( અન્ય માધ્યમ) 

ત્તશક્ષિનો ઈત્તતહાસ - સ્થાત્તનક સાહહત્ય ત્તનમાયિ કત્તમટી બેઠક 
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ત્તશક્ષિનો ઈત્તતહાસ - સ્થાત્તનક સાહહત્ય ત્તનમાયિ  બેઠક 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઝોન કક્ષાની પેપર પે્રઝન્ટેશન ત્તશણબર   (નઈ તાલીમ) 
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જજલ્લા કક્ષાની એન.ઈ.પી. સદંરે્ભ ઈ-કન્ટેન્ટ પે્રઝન્ટેશન ત્તશણબર (નઈ તાલીમ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ધોરણ 6 થી 8 ત્તવજ્ઞાન સ્વાધ્યાયપોથી સમીક્ષા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ધોરણ 6 થી 8 ત્તવજ્ઞાન ત્તવર્યના ંપસુ્તકમા ંમકેુલા QR કોડની ત્તવર્યવસ્તનુી ચકાસિી 
કરવી 
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 અધ્યાપક: શ્રી રશ્મીકાતં એમ.પટેલ 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 HOT પ્રશ્ન રચના 

-ધોરણ 7 
મિજ્ઞાન: 

 

એમપ્રલ-20 ડાયેટ સરુત ધોરણ 7 મિજ્ઞાનના ંમિષય િ્ત ુ
પરથી હાયર ઓડથર પ્રશ્ન રચના 
કરિાિા ંઆવ્યા અને GCERTને 
સપુરત કયાથ. 

2 ગિુરાત ગૌરિ 
હદિસ ઓન 
લાઈન ્પધાથ 

 

િે-૨૦૨૦ ડાયેટ સરુત ગિુરાત ગૌરિ હદિસ ઓન લાઈન 
્પધાથ અંતગથત મનબધં ્પધાની 
આિેલ એન્સરીની મનણાથયક િારફત 
ચકાસણી કરાિી પ્રાથમિક શાળા અને 
િધ્યમિક શાળાની શે્રષ્ઠ કૃમત GCERTને 
િોકલી. 

3 મિજ્ઞાન મશક્ષણ 
(પ્રાથમિક શાળા) 

ઓન લાઈન 
કોષથ સાહહત્ય 

મનિાથણ 

 

િે-2020 ડાયેટ સરુત ધોરણ 6 થી 8 મિજ્ઞાન ઓન લાઈન 
કોષથ િાટે અધ્યયન મનષ્પમિ 
આધાહરત િગથ મશક્ષણ કાયથ કેિી રીતે 
કરાિવુ ંિોઈએ તે અંતગથત લેખ 
સાહહત્ય તૈયાર કરિાિા ંઆવ્ર્ુ ંતથા 
પ્રવમુિનુ ંમનદથશન કાયથનો મિહડયો 
તૈયાર કરી GCERTને સપુરત કયો. 

4 મિજ્ઞાન મશક્ષણ 
(િાધ્યમિક 
શાળા) ઓન 
લાઈન કોષથ 

સાહહત્ય મનિાથણ 

 

જુન 2020 ડાયેટ સરુત 

તથા ડાયેટ 
નિસારી 

ધોરણ 9 થી 10 ના મિજ્ઞાન ઓન 
લાઈન કોષથ િાટે અધ્યયન મનષ્પમિ 
આધાહરત િગથ મશક્ષણ કાયથ કેિી રીતે 
કરાિવુ ંિોઈએ તે અંતગથત લેખ 
સાહહત્ય તૈયાર કરિાિા ંઆવ્ર્ુ ંતથા 
પ્રવમુિનુ ંમનદથશન કાયથનો મિહડયો 
તૈયાર કરી GCERTને સપુરત કયો. 

5 BISAG િા ંતિજ્ઞ 
તરીકે 

 

15/9/20 ગાધંીનગર િાધ્યમિક શાળાના મશક્ષકોની મિજ્ઞાન 
મિષયની મશક્ષક તાલીિિા ંBISAG 
િા ંતિજ્ઞ તરીકે ઉપક્્થત રહી 
અધ્યયન મનષ્પમિ આધાહરત િગથ 
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મશક્ષણ કાયથ કેિી રીતે કરાિવુ ંિોઈએ 
તે અંતગથત પ્રયોગ કરી િગથ મશક્ષણ 
કાયથની સિિ આપી. 

6 ધોરણ 6-7-8 
મિજ્ઞાન 

્િાધ્યાયપોથી 
DTP કાયથ 

 

ઓગષ્ટ/ 

સપ્ટેમ્બર -
20 

ડાયેટ સરુત ધોરણ 6-7-8 મિજ્ઞાનની 
્િાધ્યાયપોથી કોમ્પ્ર્ટૂરાઈઝ DTP 
કરિા આપી. 
-તૈયાર થયેલ DTP ્િાધ્યાયપોથી 
ઓરીજીનલ મિુબ DTP કાયથ  કરેલ 
છે કે નહી તેની ચકાસણી કરી. અને 
GCERTને િોડણી ચકાસણી આપી. 
- GCERTએ સચૂિેલ  િોડણી  
સધુારા મિુબ DTPિા ંસધુારા 
કરાવ્યા. 

7 ધોરણ 6-7-8 
મિજ્ઞાન 

્િાધ્યાયપોથી 
સિીક્ષા 

કાયથશાળા 
 

ઓક્સટોબર- 
નિેમ્બર 

20 

ડાયેટ સરુત DTP કરેલ ધોરણ 6-7-8 મિજ્ઞાન 
્િાધ્યાયપોથીની GCERTની સચુના 
મિુબ લેકચરર,SRG અને મશક્ષક 
દ્વારા અધ્યયન મનષ્પમિ મિુબ પ્રશ્ન 
રચના, પ્રશ્નની િાક્ય રચના િગેરેની 
સિીક્ષા કરાિી. 

8 ધોરણ 6-7-8 
મિજ્ઞાન 

્િાધ્યાયપોથી 
િોડણી ચકાસણી 

કાયથશાળા 

2-
૩/11/20 

ડાયેટ સરુત ગિુરાતી ભાષાના મનષ્ણાતં મશક્ષકો 
િારફત ધોરણ 6-7-8 મિજ્ઞાન 
્િાધ્યાયપોથીની િોડણી ચકાસણી 
કરાિિાિા ંઆિી. 

9 ધોરણ 6-7-8 
મિજ્ઞાન 

્િાધ્યાયપોથી 
DPT કાયથશાળા 

 

નિે-2020 ડાયેટ સરુત ધોરણ 6-7-8 મિજ્ઞાન ્િાધ્યાયપોથી 
સિીક્ષા તથા િોડણી ચકાસણી  
કાયથશાળાિા ંસચૂિેલ સધુારા મિુબ 
સધુારા કરિા િાટે ફરીથી DTP કાયથ 
િાટે આપી. 
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10 ધોરણ 6-7-8 
મિજ્ઞાન 

્િાધ્યાયપોથી 
DPT કાયથ 
ચકાસણી 

 

11-
12/11/20 

ડાયેટ સરુત - ધોરણ 6-7-8 મિજ્ઞાન 

્િાધ્યાયપોથીિા ંસચૂિેલ સધુારા 
મિુબ િરુરી સધુારા યોગ્ય રીતે કાયથ 
છે કે નહી તે ચકાસિા આવ્યા. 
- તૈયાર થયેલ ધોરણ 6-7-8 મિજ્ઞાન 
્િાધ્યાયપોથીની સોફ્ટ કોપી  
GCERTને  સપુરત કરી. 

11 સાિમયક કસોટી 
પ્રશ્નપત્ર મનિાથણ  

(િાસ) 

 

જુન 2020 ડાયટે સરુત િાસિા ંલેિાનાર  ધોરણ 8 મિજ્ઞાન 
મિષયની સાિમયક કસોટીનુ ંપ્રશ્ન પત્ર 
તૈયાર કરિાિા ંઆવ્ર્ુ ંઅને 
GCERTને સપુરત કર્ુું. 

12 સાિમયક કસોટી 
પ્રશ્નપત્ર મનિાથણ  

(િાસ) 

 

સપ્ટે-2020 ડાયેટ સરુત િાસિા ંલેિાનાર  ધોરણ 8 મિજ્ઞાન 
મિષયની સાિમયક કસોટીનુ ંપ્રશ્ન પત્ર 
તૈયાર કરિાિા ંઆવ્ર્ુ ંઅને 
GCERTને સપુરત કર્ુું. 

13 સત્રાતંકસોટી 
પ્રશ્નપત્ર મનિાથણ 

(િાસ) 

 

19 થી 
23/11/20 

 

ડાયેટ સરુત આગાિી સત્રાતં કસોટી િાટે ધોરણ 8 
મિજ્ઞાન મિષયની સત્રાતં કસોટીનુ ં80 
ગણુનુ ંપ્રશ્ન પત્ર GCERTની સચુના 
મિુબ BLUE PRINT , િાળખા મિુબ 
તૈયાર કરિાિા ંઆવ્ર્ુ ંઅને 
GCERTને સપુરત કર્ુું. 

14 સત્રાતંકસોટી 
પ્રશ્નપત્ર મનિાથણ 

(િાસ) 

 

27/11/20  
થી 

4/12/20 

 

ડાયેટ સરુત અગાઉ તૈયાર કરેલ ધોરણ 8 મિજ્ઞાન 
સત્રાતં કસોટી પ્રશ્નપત્ર રદ કરી દરેક 
મિષયના પેપેર અધ્યયન મનષ્પમિ 
આધાહરત તૈયાર કરિા િણાવ્ર્ુ.ં  તે 
મિુબ ફરી ધોરણ 8 મિજ્ઞાન મિષયની 
સત્રાતં કસોટીનુ ં80 ગણુનુ ંપ્રશ્ન પત્ર 
તૈયાર કરિાિા ંઆવ્ર્ુ ંઅને 
GCERTને સપુરત કર્ુું. 
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15 ધોરણ- 6થી 8 
મિજ્ઞાન ના ંQR 

CODE/ ઈ 
કન્સટેઈન 
ચકાસણી 
કાયથશાળા 

 

6/10/20 ડાયેટ સરુત ડાયેટ લેકચરર, SRG તથા મિજ્ઞાન 
મશક્ષકો િારફત ધોરણ- 6થી 8 
મિજ્ઞાન ના ંQR CODE/ ઈ કન્સટેઈન 
મકુાયેલ છે કે નહી તથા મકુાયેલ 
મિષયિ્ત ુયોગ્ય છે કે  નહી તેની 
ચકાસણી કરિાિા ંઆિી. સધુરિા 
લાયક QR CODE આધાહરત નવુ ં
સાહહત્ય તૈયાર કરિાનુ ંનક્કી 
કરિાિા ંઆવ્ર્ુ ંતથા કાિની 
ફાળિણી કરિાિા ંઆિી.   

16 ધોરણ- 6થી 8 
મિજ્ઞાન ના ંQR 

CODE/ ઈ 
કન્સટેઈન મનિાથણ 

કાયથશાળા 

14/9/2020 ડાયેટ 
નિસારી 

ડાયેટ લેકચરર, SRG તથા મિજ્ઞાન 
મશક્ષકો િારફત ધોરણ- 6થી 8 
મિજ્ઞાન ના ંસધુરિા લાયક QR 
CODE આધાહરત નવુ ંસાહહત્યની 
સિીક્ષા કરિાિા ંઆિી તથા આ 
કાયથ/પ્રવુમંિના મિહડયો શહુટિંગ સિયે 
ધ્યાનિા ંરાખિાની ચચાથ કરિાિા ં
આિી. 

17 ધોરણ-6થી 8 
મિજ્ઞાનના ંQR 

CODE/ઈ 
કન્સટેઈનનુ ં

મિહડયો શહુટિંગ 
કાયથશાળા 

14-
15/10/20 

ડાયેટ 
નિસારી 

ડાયેટ લેકચરર, SRG તથા મિજ્ઞાન 
મશક્ષકો િારફત ધોરણ- 6થી 8 
મિજ્ઞાનના ંQR CODE આધાહરત 
કાયથ/પ્રવુમંિના મિહડયો શહુટિંગ 
કરિાિા ંઆવ્ર્ુ.ં 
 

18 NEP 2020 
ઓનલાઈન 

તાલીિ 

 

10/8 થી 
24/8/20 

ડાયેટ સરુત GCERT દ્વારા NEP2020 ના ંતિાિ 
પ્રકરણ આધાહરત ઓન લાઈન 
તાલીિ કાયથક્રિ િોિાિા ંઆવ્યો. 
જેથી NEP ૨૦૨૦ની મિ્તતુ 
જાણકારી િળી. 
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19 ઓન લાઈન 
NISTHA તાલીિ 

િોનીટરીંગ 

 

9/10/20 MSB શાળા-
5 ઓલપાડી 
િહોલ્લો, 
સરુત 

મશક્ષકોની ઓન લાઈન NISTHA 
તાલીિ યોગ્ય રીતે લિેાય છે કઈ 
નહી તે અથે શાળાઓ પર િઈ સદર 
તાલીિના ંિોનીટરીંગ કાિગીરી કરી, 
િોિા િળેલ કાયથનો ઓન લાઈન 
હરપોટથ  િોકલ્યા. 

20 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક પસન્સદગી 

કાયથ 
 

17/7 થી 
30/7/20 

ડાયેટ સરુત મશક્ષણ મિભાગ દ્વારા શ્રેષ્ઠ મશક્ષક 
પસન્સદગી  એિોડથ અંતગથત ઓલપાડ 
તાલકુા તથા URC1ના ંદરેક CRC 
િાથંી આિેલ ત્રણ મશક્ષકો િાથંી 
મશક્ષકોની કાિગીરીની ખરાઈ કરી 
પહરણાિ GCERTને સપુરત કરિાિા ં
આવ્ર્ુ.ં 

21 સાિમયક કસોટી 
પ્રશ્ન પત્ર મનિાથણ 
કાયથશાળા (અન્સય 

િાધ્યિ) 

 

જુન, 
જુલાઈ, 
ઓગષ્ટ, 
સપ્ટે, 

ઓક્સટોબર 

2020 

ડાયેટ સરુત અન્સય િાધ્યિ સાિમયક કસોટી પ્રશ્ન 
પત્ર મનિાથણ કાયથશાળાિા ંિરાઠી, 
ઉહડયા,તેલગુ ુિાધ્યિના ધોરણના ૩ 
થી 8 ના ંસાિમયક કસોટીના પ્રશ્નપત્ર 
મનિાથણ કરાિિાિા ંઆવ્યા અને 
GCERTને સપુરત કરિાિા ંઆવ્યા. 

22 હક્રયાત્િક 
સશંોધન ઓન 
લાઈન કોષથ 
કન્સિીનર 

ઓગષ્ટ- 
2020 થી 

ડાયેટ સરુત હક્રયાત્િક સશંોધન ઓન લાઈન 
કોષથના ં જિલ્લા કન્સિીનર  તરીકેની 
કાિગીરી  ચાલ ુછે.   
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  PSTE શાખા 
 અધ્યાપક: ડૉ.સજંયત્તસિંહ એ. બારડ 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 બી.એડ. જુન, 2020 

થી હાલ સધુી 

 1. બી.એડ. દર સપ્તાહનુ ંઅભ્યાસક્રિ 
અંગેન ુસિયપત્રક બનાિવ.ુ 
1. સેિ.-1 પ્રિેશની સિગ્ર િહીિટી 
કાિગીરી અને પ્રિેશ બાબતે IITE 
સાથ ે
સકંલન 
3. તાલીિાથીઓ સાથે પ્રિેશ 
અભ્યાસક્રિ અને પરીક્ષા બાબત ે
સકંલન 

  10,12, 
14/5/20 

ડાયટ–સરુત સેિ.2 ના મિદ્યાથીઓની એકિ કસોટી 
google Class 

  18/5/20 થી 
31/5/20 

ડાયટ–સરુત સેિ.2 તાલીિાથીઓના પ્રાયોણગક 
કાયથ, ગ્રથં સિીક્ષાનુ ંમલુ્યાકંન 

  15/6/20 થી 
20/6/20 

ડાયટ–સરુત બી.એડ. સેિ-2 ઑનલાઇન પરીક્ષા 
google Class 

  25/6/20 થી 
27/6/20 

 IITE સેિ.-4ની આંતરીક પરીક્ષા 
ઓનલાઇન 

  28/6/20 થી 
30/6/20 

ડાયટ–સરુત VNSGU બી.એડ. તાલીિાથીઓના 
બાહ્યમલુ્યાકંનની કાિગીરી 

  20/7/20 થી 
28/7/20 

ડાયટ–સરુત IITE સેિ.-2 ની પરીક્ષા ઓનલાઇન 

  1/9/20 થી 
10/9/20 

ડાયટ–સરુત બી.એડ. પરીક્ષાના પ્રશ્ન પત્રો 
તપાસિાની કાિગીરી 

  ઓક્સટોબર થી 
ડીસેમ્બર 

ડાયટ–સરુત બીએડ. ની શૈક્ષણણક કાયથ િાટે 
પી.પી.ટી. 
તૈયાર કરિાિા આવ્યા 



31 
 

  10/8/20 
થી હાલ સધુી 

ડાયટ–સરુત 1. બી.એડ. સેિ.3 મશક્ષણકાયથ 
P.E.-4 : મશક્ષણનો અમધકાર 

2. હક્રયાત્િક સશંોધન કાયથ 
તાણલિાથીઓને િાગથદશથન 

3. ગધ્ય પધ્યની સિીક્ષા પ્રાયોગીક 
કાયથ 
તાણલિાથીઓને િાગથદશથન  
4. Internship કાયથક્રિ કાિગીરી 
િાગથદશથન 

  28/9/20 થી 
9/10/20 

ડાયટ–સરુત IITE સેિ.-2 થી 4 અભ્યાસક્રિ અંગ ે
ઓનલાઇન િાગથદશથન કાયથક્રિ 

  1/9/20 થી 
હાલ સધુી 

ડાયટ–સરુત - સેિ.-1 અને સેિ.3 ના 
તાણલિાથીઓને Online Diksha કોષથ 
િાટે િાગથદશથન આપી તૈયાર કયાથ 
અને લગભગ 25 જેટલા અલગ-
અલગ કોષથિા રસ મિુબ રજિ્રેશન 
કરાવ્ર્.ુ 

  15/9/20 થી 
28/9/20 

ડાયટ–સરુત 1. સેિ-1 પ્રથિ િષથ તાલીિાથીઓન ે
બી.એડ. પહરચય અને પ્રિેશોત્સિ 
2. સેિ-1 LS 1 : Psychology of 

Learner તેિિ PS 1 01: General 

Pedagogy for 
Mathematics and Science 

3. િાઈક્રો પાઠ અને મસમ્ર્લેુશન 
આયોિન અને િાગથદશથન 

2 Online 
Webinar 
Trainig 

and 
Course 

14/4/20 ડાયટ–સરુત - Bhart Ratna Dr. Babasaheb 

Ambedkarji’s Life, Thoughts and 

Social Harmony (Dr. Babasaheb 

Ambedkar Open University, 

Ahmedabad) 

  28/4/20 ડાયટ–સરુત - INDIAN EDUCATION 4.0 (Govt. 

College Netrang) 
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  1/5/20 ડાયટ–સરુત - Use of ICT in Higher Education 

(Govt. College Netrang) 
  5,6/5/20 ડાયટ–સરુત - Impacts of COVID19 Pandemic on 

Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSME) and Social 

Structure (Safeguarding our Lives 

and Livelihoods) (Saurashtra 

University, Rajkot) 

  22,23/9/20 ડાયટ–સરુત Vocational Education-Nai Talim 

Experiential Learning (VENTEL) 

(Mahatma Gandhi National Council 

of Rural Education, Hyderabad) 

  25/9/20 ડાયટ–સરુત NAAC Assessment and 

Accreditation Process for Teacher 

Education Institutes (Indian Institute 

of Teacher Education and National 

Assessment and Accreditation 

Council, Banglore) 

3 Online Diksha 
Course 

(તાલીિાથી) 

  Diksha Portal પર GCERT દ્વારા 
મકેુલ 
મિમિધ 12 કોષથિા રજિ્રેશન કરાવ્ર્ ુ
અને મનચેના કોષથ પણુથ કયાથ. 

  1/4/20 થી 
14/4/20 

ડાયટ–સરુત Certificate Course on Basic 
Educational 
Statistics 

  28/4/20 થી 
8/8/20 

ડાયટ–સરુત Online Certificate Course on 

Content Presentation Skill 

Development 
  1/5/20 થી 

31/7/20 

ડાયટ–સરુત PISA Orientation 2021 - Gujarat 
Batch 

  16/7/20 થી 
30/9/20 

ડાયટ–સરુત Online Course on GUNOTSAV 2.0 

  6-9-2020 to 
till today 

ડાયટ–સરુત એક્સશન હરસચથ : શૈક્ષણણક સશંોધનની 
સકંલ્પના 

  14-9- 2020 

to 

till today 

ડાયટ–સરુત NEP 2020 - પ્રારંણભક બાળસભંાળ 
અને 
મશક્ષણ અધ્યયનનો આધારભતુ 
તબક્કો 



33 
 

  25-09-2020 
to 31-10- 

2020 

ડાયટ–સરુત મશક્ષકો િાટેનો હોિ લમનિંગ 
ઓનલાઈન કોષથ 

  01-10-2020 

to 

till today 

ડાયટ–સરુત NEP 2020 - પાયાની સાક્ષરતા અને 
સખં્યાજ્ઞાન: અધ્યયનની 
અમતઆિશ્યક પિુથશરત 

  18-10-2020 ડાયટ–સરુત NEP 2020 - પ્રારંણભક બાળસભંાળ 
અને 
મશક્ષણ અધ્યયનનો આધારભતુ 
તબક્કો 

  25-10-2020 
to 30-10- 

2020 

ડાયટ–સરુત રોજિિંદા જીિનિા ભગુોળ 

  29/10/20 ડાયટ–સરુત NEP 2020 - પાયાની સાક્ષરતા અને 
સખં્યાજ્ઞાન: અધ્યયનની 
અમતઆિશ્યક પિુથશરત 

 Online Diksha 
Course 

( જિલ્લા 
કો.ઓ.) 

1/7/20 થી 
1/10/20 

ડાયટ–સરુત કોસથ ઓન ટીણચિંગ ઓફ ગિુરાતી ફોર 

સેકન્સડરી ટીચસથ – દીક્ષા કોષથિા ંમશક્ષકો 
સાથ ેસકંલન અને ્િાધ્યાય તપાસિા 
તેિિ િાહહતી GCERT િોકલિી 

4 સશંોધન  ડાયટ–સરુત 1. તાપી જિલ્લાની પાથમિક 
શાળાઓના 
ધોરણ 6 અને 8 ના પ્રમતભાશાળી 
મિદ્યાથીઓની મખુિાચન ઝડપ અને 
અથથગ્રહણ સહહતની િાચન ઝડપન ુ
િાપન 
2. ધોરણ 3 થી 8 ના બાળકોની 
િાચન 
ઝડપ ત્યી અથથગ્રહણ સહહતની િાચન 
ઝડપન ુિાપન – એક અભ્યાસ 

 સશોધન 
સિીક્ષા 

11 થી 
17/7/20 

ડાયટ–સરુત ડાયટ સરુત ખાતે થયલે 4-
સશંોધનની 
સિીક્ષા કરિાિા આિી. 
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5 ICT કાિગીરી 23/6/20 થી 
25/6/20 

ડાયટ–સરુત Virtual Class િાટે ધોરણ-૧૦ િાટે 
આદશથ પાઠનુ ંPPT તૈયાર કરવ.ુ 

  12 થી 
15/10/20 

ડાયટ–સરુત, 
નિસારી 

ધોરણ : 6 થી 8 ડીજીટલ શૈક્ષણણક 
કાયથશાળા 

  19 થી 
20/11/20 

ડાયટ– 
નિસારી 

ધોરણ : 6 થી 8 ડીજીટલ શૈક્ષણણક 
કાયથશાળા (મિહડઓ શહુટિંગ) 

6 IITEના 
કાયથક્રિ 

1/7/20 થી 
12/8/20 

ડાયટ–સરુત ઝૂિ પર 59 કોલેિોનો પહરચય 
પહરિાર અંતગથત પહરચય િેળવ્યો. 

  9 થી 
11/9/20 

ડાયટ–સરુત IITE સેિ.-2ની પરીક્ષા ઓનલાઇન 
આંતહરક પરીક્ષા 

  15 થી 
17/9/20 

ડાયટ–સરુત IITE સેિ.-1 અભ્યાસક્રિ અંગ ે
ઓનલાઇન િાગથદશથન કાયથક્રિ 

  27/10/20 ડાયટ–સરુત IITEના િી.સી. સાથ ેરાષ્રીય મશક્ષણ 
નીમત : 2020 અંગ ેસચુનો િાટે બેઠક 
કરિાિા આિી અન ેડાયટનો પહરચય 
આપિાિા આવ્યો. 

  1/7/20 થી 
3/7/20 

ડાયટ–સરુત પહરચય પહરિાર કાયથક્રિ અંગ ે
પી.પી.ટી. તૈયાર કરવ.ુ 

7 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક 

પસદંગી 
કાયથક્રિ 

16-7-2020 
to 4-8- 
2020 

ડાયટ–સરુત પ્રમતભાશાળી મશક્ષક પસદંગી 
મલુાકાત કાયથક્રિ િાટે બે તાલકુાના 
38  મશક્ષકોના 1-1 કલાક ઇંટવ્ર્ુથ તથા 
મલુ્યાકંન કાયથ. 

 V.C. 4-4-2020 
to 30-9- 

2020 

ડાયટ–સરુત GCERT દ્વારા મિમિધ કાયોના 
આયોિન 
િાટે યોજાતી ઓનલાઈન અંદાજે 20 
જેટલી િી.સી.િા ંસહભાગીતા. 

 તાલીિ 
online 

12/6/20 ડાયટ–સરુત 1. BISAG : ઘરે ભણીએ નિા 
અભીગિ  
બાબત ેરજુ થયેલ કાયથક્રિિા ં
સહભાગી. 
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  24 થી 
28/8/20 

ડાયટ–સરુત 2. GCERT : NEP : 2020 સગંોષ્ઠી 
િદેં ગિુરાત ચેનલ પર ડાયટ 
પ્રાચાયથના કાયથક્રિ મનહાળિો.  

  5/9/20 ડાયટ–સરુત 3. મશક્ષક પિથ તબકકો -1 NEP : 
2020 
બાયસેગ િદેં ગિુરાત ચેનલ પર 
કાયથક્રિ મનહાળિો. િાન.મશક્ષણ 
િતં્રીશ્રી, િાન. 
સણચિશ્રી, િગેરે...  

  8 થી 
24/9/20 

ડાયટ–સરુત 3. GCERT અન ેમશક્ષણ મિભાગ દ્વારા 
મશક્ષક પિથ તબકકો -2 NEP:2020 
બાયસેગ િદેં ગિુરાત ચેનલ ચેનલ-
5 પર 8:30 થી 10:00 કાયથક્રિ 
મનહાળિો. 

  10 થી 
21/9/20 

ડાયટ–સરુત 4.બાઇસેગ : NEP : 2020 ની 
NCERT ના કાયથક્રિિા ંસહભાગી. 

  21 થી 
25/9/20 

ડાયટ–સરુત 5. મનષ્ઠા કાયથક્રિિા ંડાયટ પ્રાચાયોની 
ચચાથિા સહભાગી.  

8 ્પધાથ 28 થી 
30/9/20 

સરુત શહરે NEP : 2020 અંતગથત મિમિધ ્પધાથ 
(CMDE) િા ંકાિગીરી, ટીિ દ્વારા 
કૃમત િોઈ શે્રષ્ઠ કૃમત જિલ્લાિાથી 
પસદંગીની કાિગીરી 

9 સાહહત્ય 
મનિાથણ 

20/8/20  

થી 10/9/20 
સરુત શહરે સરુત જિલ્લાની કેળિણીનો ઇમતહાસ : 

સરુત જિલ્લાની શૈક્ષણણક સં્ થાઓની 
સાથે સકંલન અને રૂબરૂ મલુાકાત લઇ 
િાહહતી િેળિિાિા આિી અને િરુરી 
મિગતો લખી CMDE ને આપિાિા 
આિી. 
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 અધ્યાપક: શ્રી  ણચરાગ જી. સેઇલર 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 ણચત્ર ્પધાથ 16/5/20 

થી 
27/5/20 

ડાયટ સરુત  
 

ણચત્ર ્પધાથના  મનણાથયક તરીકે 
કાિગીરી 

2 યોગ હદિસ 21/6/20  ડાયટ સરુત  
 

યોગ હદિસની ઉિિણી 

3 પહરચય 
પહરિાર 

1/7/20 થી  ડાયટ સરુત  
 

પહરચય પહરિારને IITE સાથે િીહડયો 
તૈયાર કયાથ 

4 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક 

22/7/20 
થી 

10/8/20 

ડાયટ સરુત  
 

પ્રમતભાશાળી મશક્ષકો સાથ ેઓનલાઇન 
િીટીંગ 

5 NEP-2020 8/9/20 થી 
21/9/20 

ડાયટ સરુત  
 

NEP-2020 
જી.સી.ઈ.આર.ટી.ગાધંીનગર સાથે 
ઓનલાઇન તાલીિ 

6 મનષ્ઠા તાલીિ 21/9/20 
થી 

28/9/20 

ડાયટ સરુત  
 

િોડયલુ-3 મનષ્ઠા તાલીિ રચના, 
સિીક્ષા અને મિહડયો રેકોહડિંગ િાટે 
િતા 

7 મનષ્ઠા તાલીિ 29/9/20 
થી 

2/10/20 

ગાધંીનગર મનષ્ઠા તાલીિ િોડયલુ-3 ની સિીક્ષા 
અને ભાષાશદુ્ધિ અને ઓનલાઈન િાટે 
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 અધ્યાપક:  શ્રી જોયકુમાર ટી. દીણક્ષત 

ક્રમ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 

1 F.y.B.Ed. િા ંઅભ્યાસક્રિ રચના ના મસિાતંોિા ંપ્રકરણ અભ્યાસક્રિના પ્રકારો 
અને અણભગિો Online Teaching દ્વારા પણૂથ કર્ુું. 

2 ડાન્સસ અને ડ્રાિા પૈકી ડ્રાિા મિશેની સિિણ F.y.B.Ed. િા આપી. 

3 S.y.B.Ed. િા ંપયાથિરણિા ંસોંપાયેલી કાિગીરી 70% પણૂથ કરી. 

4 મિજ્ઞાનના પ્રયોગો અંગે િાગથદશથન આપ્ર્ુ.ં 

5 Science Online Primary Education course ની કાિગીરી પણૂથ કરી. 

6 GCERT અને ડાયટ દ્વારા સોંપાયેલી કાિગીરી અને િીટીંગ અટેન્સડ કરી પણૂથ 
કરી. 

7 શ્રેષ્ઠ શાળા ના બે સશંોધનો પણૂથ કયાથ. 

8 ડી.એલ.એડ.ના પેપર ચકાસણીની કાિગીરી રાજ્ય પરીક્ષા બોડથ ની પણૂથ કરી. 
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 અધ્યાપક:  શ્રીમતી શોર્ભના સરુાિી 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 ્પધાથ 19/5/20 

થી 
26/5/20 

આઇ.પી. 
સિાણી 
્કુલ, 

દાણળયા ્કલૂ 

ગાધંી િયમંત ઉિિણી અંતગથત 
મિમિધ ્પધાથ(CMDE) િા કાિગીરી, 
જૂથ કક્ષા તથા જિલ્લાકક્ષાની મનબધં 
્પધાથના સહભાગી 

28/9/20 
થી 

30/9/20 

ડાયેટ સરુત NEP-2020 અંતગથત મિમિધ ્પધાથ 
(CMDE)િા કાિગીરી, ટીિ દ્વારા કૃમત 
મનહાળી, કૃમતની પસદંગી તેિિ શે્રષ્ઠ 
કૃમત અને જિલ્લાિાથંી પસદંગીની 
કાિગીરી. 

2 ઓનલાઇન 
કોષથ કો-
ઓહડિનેટર 

2/5/20 થી 
4/9/20 

ડાયેટ સરુત - ગાધંી મશક્ષણ દશથન કોષથ 
- Psychology કોષથ બનંે કોષથિા ં

કો-ઓહડિનેટર તરીકે કાિગીરી 
- આપેલ ્િાધ્યાય કાયથ તિેિ 

પે્રઝન્સટેશન નુ ંમલૂ્યાકંન 
- અસાઈિેન્સટ નુ ંમલૂ્યાકંન 
- ગાધંી મશક્ષણ દશથન કોષથ ના 

તાલીિાથીઓ નુ ંZoom દ્વારા 
presentation 

- મિમિધ પ્રકારની િાહહતીનુ ં
એકત્રીકરણ અને મલૂ્યાકંન 

3 ઓનલાઇન 
કોષથ 

(તાણલિાથી 
તરીકે) 

21/5/20 
થી 

30/9/20 

ડાયેટ સરુત DIKSHA Portal પર મકેૂલ GCERT 
ના મિમિધ 11 જેટલા કોષથિા 
િોડાયેલ. જે પૈકી 6 કોષથ પણૂથ કરેલ 
છે. 

4 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક 

પસદંગી 
કાયથક્રિ 

16/7/20 
થી 4/8/20 

ડાયેટ સરુત પ્રમતભાશાળી મશક્ષક પસદંગી કાયથક્રિ 
અંતગથત બે બ્લોકના 38 મશક્ષકોની 
કાિગીરી પણૂથ કરેલ છે.  
િાડંિી + URC-3 
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5 પેપર 
પે્રઝન્સટેશન 

24/9/20 
થી 

30/9/20 

ડાયેટ સરુત NEP-2020 અને “ગાધંીજીનુ ંણચિંતન” 
મિષય પર પેપર પે્રઝન્સટેશન પિૂથ 
તૈયારી તેિિ પેપર પે્રઝન્સટેશનની 
કાિગીરી 

6 ઓનલાઇન 
તાલીિ 

24/8/20 
થી 

28/8/20 

ડાયેટ સરુત NEP-2020 મદુ્દાની પ્રાચાયથશ્રી દ્વારા 
રજૂઆત, કાયથક્રિિા ંસહભાગી 

7 ઓનલાઇન 
તાલીિ 

8/9/20 થી 
24/9/20 

ડાયેટ સરુત GCERT અને મશક્ષણ મિભાગ દ્વારા 
મશક્ષક પિથની ઉિિણીિા ં NEP 
સદંભે BISAG 

8 ઓનલાઇન 
તાલીિ 

22/9/20 
થી 

23/9/20 

ડાયેટ સરુત NCERT તથા GCERT દ્વારા 
આયોજિત VENTEC Online 
Workshop િા સહભાગી થયા. 

9 પહરચય 
પહરિારનો 

1/7/20 થી 
12/8/20 

ડાયેટ સરુત મિમિધ બી.એડ. કોલેિની કાિગીરી 
તથા સં્ થા પહરચય 

10 નિા 
અભ્યાસક્રિ 

સદંભે 
િાગથદશથન 

7/9/20 થી 
19/9/20 

ડાયેટ સરુત બી.એડ.ના નિા અભ્યાસક્રિ સદંભે 
મિમિધ મિષયોના િાળખાની સિિ 

11 બી.એડ 
પરીક્ષા 

કાિગીરી 

2/6/20 થી 
18/6/20 

ડાયેટ સરુત બી.એડ. ઇન્સટનથલ િાકથ ડેટા એન્સરી, 
હક્રયાત્િક સશંોધન મલુ્યાકંન, ઇન્સટનથલ 
પરીક્ષા પેપર ચેકીંગ, ફેકટોટિ 
કાિગીરી 

12 પેપર 
મલૂ્યાકંન 

4/9/20 થી 
10/9/20 

ડાયેટ સરુત F.y.B.Ed. IITE Exam પેપર ચેકીંગ 

13 સાહહત્ય 
મનિાથણ 

જુલાઈથી 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયેટ સરુત F.y. ના  મિમિધ ટોપીક સદંભે ત્રણ 
જેટલા PPT બનાવ્યા. 
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14 બી.એડ. 
મશક્ષણકાયથ 

17/8/20 
થી 

30/9/20 

ડાયેટ સરુત F.y. અને S.y. B.Ed. ના 
તાલીિાથીઓના અઠિાડીક 4 (ચાર) 
તાસ ઓનલાઇન લીધેલા 
(અભ્યાસક્રિ, િાઇક્રોપાઠ, હક્રયાત્િક 
સશંોધન અંગે િાગથદશથન) 
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   DRU શાખા 
 અધ્યાપક: શ્રીમતી  સ્સ્મતા એ. દેસાઇ 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 સશંોધન એમપ્રલ િાસ ડાયટ સરુત  

 
સરુત જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓના 
મિદ્યાથીઓની મખુ િાચન ઝડપ અને 
અથથગ્રહણ સહહતની િાચન ઝડપ નુ ં
િાપન 

2 અહિેાલ 
લેખન 

એમપ્રલ િાસ ડાયટ સરુત  
 

- ડ્રગ્સ મનિારણ તાલીિ કાયથક્રિ 
- મનષ્ઠા તાલીિ 

3 ્પધાથ િે િાસ ડાયટ સરુત  
 

ગિુરાત ગૌરિ હદન અંતગથત ્પધાથ 
કોરોના િોરીયસથ  
- કાવ્ય-મનબધં-ણચત્ર  
- પ્રાથમિક, િાધ્યમિક,  ઉચ્ચતર 

િાધ્યમિક મિભાગ 
4 અહિેાલ િે િાસ ડાયટ સરુત  

 
શાખા DRU & IFIC ના િામષિક 
અહિેાલ 

5 સં્ થા 
મલુાકાત 

જૂન િાસ ડાયટ સરુત  
 

‘્િરાિ આશ્રિ’ કેળિણીના ઇમતહાસ 
કાિગીરી અંતગથત 

6 SI કાિગીરી જૂન િાસ ડાયટ સરુત  
 

SI કાિગીરી અંગે ચચાથ-સિીક્ષા-હોિ 
લમનિંગ કાિગીરી ઓનલાઇન શરૂ 
કરિા અંગે આયોિન 

7 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક 

પસદંગી 

જુલાઈ િાસ 
16/7/20 થી 

4/8/20 

ડાયટ સરુત  
 

પ્રમતભાશાળી મશક્ષક પસદંગી અંતગથત 
તાલકુો ઉિરપાડા અને URC-3 
કાિગીરી 
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8 B.Ed. ઓગ્ટ િાસ, 
સપ્ટેમ્બર 

િાસ 
24/8/20 

થી 
28/8/20 

ડાયટ સરુત  
 

S.y.B.ed. (Sem-3) online તાસ 
(અઠિાહડયાના-2) 

9 B.Ed. સપ્ટેમ્બર 
િાસ 

ડાયટ સરુત  
 

F.y.B.ed. (Sem-1) online તાસ 
(અઠિાહડયાના-2) 

10 B.Ed. સપ્ટેમ્બર 
િાસ 

ડાયટ સરુત  
 

Module-3, Module-4 સિીક્ષક તરીકે, 
ભાષાના મિહડઓ પે્રઝન્સટેશનની 
કાિગીરી 

11 NEP-2020 
સગંોષ્ઠી 

સપ્ટેમ્બર 
િાસ 

8/9/20 થી 
25/9/20 

ડાયટ સરુત  
 

મશક્ષણપિથ-2020 GCERT અને 
મશક્ષણ મિભાગ દ્વારા BISAG 

12 VENTEL 
workshop 

22-
23/9/20 

ડાયટ સરુત  
 

VENTEL online workshop 
ગાઘંીજીની 150 િી િન્સિ િયમંત 
મનમિિ ે(નઈ તાલીિ) 

13 મનષ્ઠા તાલીિ 22-
23/9/20 

ડાયટ સરુત  
 

મનષ્ઠા online કાયથક્રિ પ્રાચાયો દ્વારા 
તિાિ પ્રકરણ નુ ંપે્રઝન્સટેશન 

14 NEP-2020 10-
21/9/2020 

ડાયટ સરુત  
 

NEP-2020 ની NCERT દ્વારા BISAG 
પ્રસારણ (સિય 10 થી 12) 

15 િેબીનાર 15-16/9/20 ડાયટ સરુત  
 

IITE દ્વારા B.ed. પ્રમશક્ષણ અંતગથત 
(સિય 1 થી 2) 

16 શાખા અંતગથત 
પત્ર વ્યિહાર 

એમપ્રલથી 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત  
 

ડી.આર.ર્.ુ અને આઇ.એફ.આઇ.સી. 
તથા અન્સય શાખા અંતગથત મિમિધ 
કાયથક્રિો અંગે જિલ્લાિા ંકરિાના થતા 
તિાિ પત્રવ્યિહાર અને િાગથદશથન, 
સકંલન, શાળા મલુાકાત અને કચેરી 
દ્વારા સોંપાયેલ તિાિ કાિગીરી.  
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આચાયથ દ્વારા કરાયેલ ્ટાફ બેઠકિા ં
હાિર રહી સોંપાયેલી કાિગીરી પણૂથ 
કરી. 

17 Online  
Course Co-
ordinator 

િે િાસથી 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત  
 

1. Pre-school 
2. SS-primary 
3. SS-secondary 

ત્રણેય કોષિા ંિોડાઈને જીલ્લાના  
કો-ઓહડિનેટર તરીકેની કાિગીરી 

18 Online 
course અને 
િેબીનાર 

િે િાસથી 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત  
 

કુલ 40 જેટલા કૉષથિા ંિોડાયા જે 
પૈકી 22 કોષથ પણૂથ કરેલ છે બીજા કોષથ 
હાલ ચાલ ુછે 

19 V.C. 4/4/20 થી 
30/9/20 

ડાયટ સરુત  
 

GCERT દ્વારા મિમિધ કાયો િાટે V.C. 
નુ ંઆયોિન કરી િખતોિખત 
ઓનલાઇન િાહહતી અને િાગથદશથન 
આપિાિા ંઆવ્ર્ુ ંજેિા ંિોડાયા અને 
સોંપાયેલી કાિગીરી મિુબ જિલ્લાની 
કાિગીરી પણૂથ કરી. 

20 િાચંન એમપ્રલ 
િાસથી 
સપ્ટેમ્બર 

િાસ 

ડાયટ સરુત  
 

- B.Ed. મશક્ષણ અંતગથત sem-1 & 
3 ના ફાળિેલ મિષયના સદંભથ 
સાહહત્ય 

- NEP-2020 ની ગિુરાતી આવમૃિ 
- પાઠયપુ્ તક ધોરણ 6 થી 10 

સાિાજિક મિજ્ઞાન 
- સહુના ્િાિી મિિેકાનદં  

(રાિકૃષ્ણ િઠ) 
- મનષ્ઠા તાલીિ િોડયલુ 3 અને 4 
- ગિુરાતનો કેળિણી નો ઇમતહાસ 
- ગિુરાતનો સ્ત્રી મશક્ષણનો ઇમતહાસ 

(પ્રમિણા ઠક્કર) 
- િહહલા શક્ક્સત જાગમૃત  

ઉદય-ઉત્થાન-ઉન્નમત 
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- Youtube પરના િક્સતવ્ય, 
કેળિણી, તત્િજ્ઞાન, ગાધંીજી, 
ટાગોર, િહમષિ અરમિિંદ 

- ચાલો અણભગિ બદલીએ 
(્િાિી સચ્ચ્ચદાનદં) 

 
 

ફોટોગ્રાફી : 
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   IFIC શાખા 
 અધ્યાપક:  ડૉ.હદપીકા જી. ચૌધરી 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 સશંોધન એમપ્રલ-િે ડાયટ સરુત 1. સરુત જિલ્લાની લસણપોર પ્રાથમિક 

શાળા અને સેન્સટ ઝેમિયસથ પ્રાથમિક 
શાળાના ધોરણ 3  થી 8 ના 
મિદ્યાથીઓની મખુિાચન ઝડપ અને 
અથથગ્રહણ સહીતની િાચન ઝડપ નુ ં
િાપન    
2 . તાપી જિલ્લાની પ્રથમિક 
શાળાઓના ધોરણ 6  અને 7  
નાપ્રમતભાશાળી મિદ્યાથીઓના 
મખુિાચન ઝડપ અને અથથગ્રહણ 
સહહતની િાચન ઝડપનુ ંિાપન 

2 અહિેાલ 
લેખન 

એમપ્રલ-િે ડાયટ સરુત 1. IFIC શાળા િામષિક અહિેાલ      
2.  મનષ્ઠા તાલીિ 
3. એજ્ર્કેુશન ઇનોિેશન ફે્ટીિલ 

અહિેાલ 
3 અંગ્રેજી-

ગિુરાતીિા ં
ભાષાતંર 

એમપ્રલ 
17/4/20 

થી 
23/4/20 

ડાયટ સરુત રાજ્યકક્ષાની કાિગીરી PISA ટે્ટના 
િાચનના ફકરા અને પ્રશ્નોનુ ંભાષાતંર 

4 ઓનલાઈન 
ટીચીંગ 

એમપ્રલ 
1/4/20 થી 
15/4/20         
14/9/20 
(લેક્સચર) 

ડાયટ સરુત રાજ્યની IITE સલંગ્ન તાલીિ 
ભિનના B.ED કોલેિના અંગ્રેજી 
િેથડના તિાિ મિદ્યાથીઓ િાટે 
ઓનલાઈન ટીચીંગ કાયથક્રિ CPS-
103 English લેક્સચર તથા સહભાગીતા 
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5 ભાષા મશક્ષણ 
િા ંશબ્દ 
ભડંોળ ની 
સમદૃ્ધિ 

એમપ્રલ-િે 
11/4/20 થી 
19/5/20                   

ડાયટ સરુત લાયઝન તાલકુાના મશક્ષકોને 
(પલસાણા અને િાડંિી ) ભાષા 
મશક્ષણિા ંશબ્દભડંોળની સમદૃ્ધિ 
રાજ્યકક્ષાએથી આપેલ પ્રોજેક્સટ સદંભે 
બી.આર.સી. કો.ઓ. સાથે સકંલનકતાથ 
તરીકેની કાિગીરી 

6 certificate 
course on 
english 

language 
teaching 

િે-જુન-
જુલાઈ 

26/5/20 
થી 

30/7/20 
દરમિયાન 

ડાયટ સરુત ઓનલાઈન કોસથ (english) PPT, 
Vedio અને િટીરીયલ ડિેલોપિેન્સટની 
કાિગીરી 

7 PAT  
(English-7) 

જુન-જુલાઈ 
27/6/20 

થી 7/7/20 
દરમિયાન 

ડાયટ સરુત - ધોરણ 7 સત્ર-1 અંગ્રેજીની PAT 
સદંભે કાિગીરી 

- ફરીથી GCERT ની સચુના મિુબ 
આયોિન બદલાતા PAT મનિાથણ 

8 કેળિણીનો 
ઈમતહાસ 

જૂન 
26/6/20 
29/6/20 

ડાયટ સરુત સં્ થા મલુાકાત 
(ચદંગૌરી મિદ્યાલય) 

9 સશંોધન 
સિીક્ષા 

જુલાઈ 
16/7/20 

થી 
23/7/20 
દરમિયાન 

ડાયટ સરુત િષથ 2019-20 દરમિયાન 
અધ્યાપકોએ તૈયાર કરેલ સસંોધન નુ ં
સિીક્ષા કાયથ 

10 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક 

પસદંગી 

જુલાઈ 
16/7/20 

થી 4/8/20 

ડાયટ સરુત પ્રમતભાશાળી મશક્ષક પસદંગી અંતગથત 
િાડંિી તાલકુો ઓનલાઈન મલુાકાત-
ડેટા એન્સરી 

11 B.Ed. 
ઓનલાઇન 

ટીણચિંગ 

ઓગષ્ટ 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત - B.Ed 
- Sem-1 
- Unit-2 
- સકં્ષેપીકરણ, મિચાર મિ્તાર 



49 
 

- Micro teaching in english 
method 

- Sem-3 
- EPC-2 
- Unit-1 
- બહુસાં્ કૃમતક અને આંતરભાષીય 

િગથખડં 
- હક્રયાત્િક સશંોધન 

12 મશક્ષક પિથ સપ્ટેમ્બર 
8/9/20 થી 
24/9/20 

21,22,23 to 
31 ઓગષ્ટ 

ડાયટ સરુત મશક્ષણ પિથ-2020 બાયસેગ પ્રસારણ 
તેિિ પ્રકરણ-૩ નુ ંપે્રઝન્સટેશન 
બનાવ્ર્ુ.ં 

13 કોસથ 
કો.ઓડીનેટર 

તરીકેની 
કાિગીરી 

િે િાસ થી 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત 1. Online Certificate Course On 
Teaching Of Gujarati 
Language at Primary Level 

2. Online Certificate Course On 
Teaching Of Gujarati 
Language at Upper Primary 
Level 

3. Certificate course on english 
language teaching 

- ગ્રપુ બનાવ્ર્ુ ં
- મુઝંિતા પ્રશ્નોનુ ંસિાધાન 
- ્િાધ્યાય ચકા્યા 
- કોસથ કયાથ 
- કોસથ ને લગતી અન્સય તિાિ 

કાિગીરી 
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14 ઓનલાઈન 
કોસથ 

િે િાસ થી 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત ઓનલાઈન પણૂથ કરેલ કોસથ 
1. Basic of covid-19 
2. Certificate course on basic 

educational statistics 
3. કોસથ ઓન ટીચીંગ ઓફ 

ગિુરાતી ફોર સેકન્સડરી ટીચસથ 
4. Online certificate courseon 

content presentation skill 
development 

5. Online certificate course on 
teaching of gujarati 
language at primary level 

6. Online certificate course on 
teaching of gujarati 
language at upper primary 
level 

7. Online course on 
GUNOTSAV 2.1 

8. NEP 2020-પ્રારંણભક 
બાળસભંાળ અને મશક્ષણ 
અધ્યયનો આધારભતૂ તબક્કો 

15 િેણબનાર-
િકથશોપ              
VENTEL 

WORKSHOP 

22-
23/9/20 

ડાયટ સરુત - VENTEL Online workshop 
- ગાધંીજીની 150 િી િન્સિિયમંત 

મનમિતે (નઈ તાલીિ) 
17 May Economy & investment 
14 May Make india 
26 May Writing a research paper 

publishability issues & concerns 
11 May Cyber crimes during lockdown 
25 May Mental health awarness quiz 
7 June How teacher & student train... 
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   આ ઉપરાતં અન્સય િેણબનાર પણ કરેલ 
છે. 
- PISA orientation 2021-gujarat 

batch 
- How to create language 

learning content 
- કોસથ + ્િાધ્યાય કાયથ 

16 Video 
conference 

4/4/20 થી 
30/9/20 

ડાયટ સરુત GCERT દ્વારા VC નુ ંઆયોિન કરી 
િખતો િખત Online િાહહતી અને 
િાગથદશથન આપિાિા ંઆવ્ર્ુ.ં જેિા ં
િોડાયા અને સોંપાયેલ કાિગીરી 
મિુબ જીલ્લાની કાિગીરી પણૂથ કરી. 

17 િાચન એમપ્રલ થી 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત - B.Ed મશક્ષણ કાયથ સદંભે Sem 1 
અને ૩ િા ંફાળિેલ મિષયના 
સદંભે સાહહત્ય 

- NEP 2020 
- ગિુરાત નો કેળિણીનો ઈમતહાસ 
- અન્સય પુ્ તકો 

18 શાખા અંતગથત 
કાિગીરી 

એમપ્રલ - 
સપ્ટેમ્બર 

ડાયટ સરુત - શાખા અંતગથત મિમિધ કાયથક્રિો 
અંગે જિલ્લાિા ંકરિાના થતા 
તિાિ પત્ર વ્યિહાર અને 
િાગથદશથન સકંલન, શાળા 
મલુાકાત અને કચેરી દ્વારા 
સોંપાયેલ તિાિ કાિગીરી 
પ્રચાયથશ્રી દ્વારા કરાયેલ ્ટાફ 
બેઠકિા ંહાિર રહી સોંપાયેલ 
કાિગીરી પણૂથ કરી. 

- મનષ્ઠા સેકન્સડરી તાલીિ અંતગથત 
મશક્ષકોની યાદી 

- ધોરણ 6 થી 8 ના ઉચ્ચ પ્રાથમિક 
મશક્ષકોની ઓનલાઈન તાલીિ 
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- નિી રાષ્રીય મશક્ષણનીમત 
અભ્યાસ 

- મશક્ષણ પિથ – 2020 
- મનષ્ઠા તાલીિ િોડયલુ અને 

હરસોસથ િટીરીયલ્સનો અભ્યાસ 
- Surat િોડયલુ - ૩ health and 

well being in schools 
- પે્રઝન્સટેશન બનાવ્ર્ુ ં
- અન્સય ડાયેટના પે્રઝન્સટેશન 

મનહાવ્યા 
28/9               
30/9              

1/10 અને 
5/10 

ડાયટ સરુત ધોરણ 6 થી 8 ના ઉચ્ચ પ્રાથમિક 
મશક્ષકોની ઓનલાઈન તાલીિ (બીિો 
તબક્કો) 

18-19                   
22-23-24          

28-સપ્ટેમ્બર 
2020 

ડાયટ સરુત મનષ્ઠા તાલીિ કોસથના િોડયલુ અને 
હરસોસથ િટીરીયલ્સ ભાિાનિુાદ 
િકથશોપ 

19 હરસચથ પેપર 
પે્રઝન્સટેશન 

24/9/20 
થી 

30/9/20 

ડાયટ સરુત હરસચથ પેપર તૈયારી અને પે્રઝન્સટેશન 
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   P&M શાખા 
 અધ્યાપક:  શ્રીમતી હહમા બી. પડંયા 

ક્રમ કાયયક્રમ સમયગાળો સ્થળ કાયયક્રમ/પ્રવતૃ્તિની ત્તવગત 
1 સાહહત્ય 

મનિાથણ 
એમપ્રલ 13-
20/4/20 

રહઠેાણ  GCERT ના સચૂન મિુબ ધોરણ 
5 પ્રકરણ 1 અને 2 ન ુસાહહત્ય 
મનિાથણ (મિમિધ પ્રવમૃતઓ) 

23-
25/6/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 GCERT તથા SSA ના સચૂન 
મિુબ ધોરણ 7 પ્રકરણ 2 નુ ં્િાટથ  
ક્સલાસ રૂિનુ ંસાહહત્ય મનિાથણ કરી 
િિા કરાવ્ર્ુ.ં 

 GCERT ની સચુના મિુબ “ઘરે 
ભણીએ” અંતગથત ધોરણ 6 
ગણણતનુ ંમિદ્યાથી જાતે કરી શકે 
તેિા મદુ્દા અંગે સાહહત્ય તૈયાર 
કર્ુું. 

23/4/20 
થી 

27/10/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 શાખા અંતગથત  જિલ્લા મશક્ષણ 
અને તાલીિ ભિનનો િષથ 2019-
20 નો િામષિક અહિેાલ તથા 
P&M શાખા નો અહિેાલ 

 કેળિણી નો ઇમતહાસ 
2 સશંોધન એમપ્રલ 13-

20/4/20 
ડાયેટ સરુત 

રહઠેાણ 
 સરુત જિલ્લાના િાગંરોળ 

તાલકુાની પ્રાથમિક શાળા 
ણલિંહડયાત અને કાિરેિ તાલકુાની 
પ્રાથમિક શાળા કાિરેિના અનકુ્રિે 
ધોરણ 3 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 
8 ના મિધાથીઓની મખુ િાચંન 
અને અથથગ્રહણ સહહતની ઝડપનુ ં
િાપન- સશંોધન 
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 3 થી 8 િષથના બાળકોના શબ્દ 
ભડંોળ અંગ ેData Collection 
(GCERT ના સચૂન અન ે
પ્રાચાયથશ્રીના સચૂન મિુબ) 

3 ્પધાથ 19-
26/5/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

ગિુરાત ગૌરિ હદન અંતગથત થયેલ 
ણચત્ર ્પધાથિા ં(CMDE) શાખા િા ં
સહભાગી થયા. 

4 ઓનલાઇન 
કોસથ (કો-
ઓહડિનેટર) 

25/4/20 
થી 4/9/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 Online Course of Basic 
Statistics- Diksha Portal પર 
GCERT દ્વારા મકુાયેલા આ 
કોસથિા ંકો-ઓહડિનેટર તરીકે કાયથ 
કર્ુું. (સરુત જીલ્લો) 

 GCERT િાથંી આિેલ યાદીિાથંી 
સરુત નુ ંગ્રપુ બનાવ્ર્ુ.ં 

 સિયાતંરે ઉપરથી િળતા ંસચૂનો 
આપ્યા. 

 અસાઈનિેન્સટ અંગે િરૂરી 
િાગથદશથન આપ્ર્ુ.ં 

 અસાઇનિેન્સટ ચેક કયાથ. 
તાલીિાથી 

તરીકે 
25/2/20 

થી આિ હદન 
સધુી 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 Diksha પર મકુાયેલ GCERT ના 
કોસથ પૈકી 3 પણૂથ કયાથ. 

 2 કોસથ અભ્યાસ ચાલ ુછે. 
1.Course on action research 
2. on guidance and counselling 

25/6/20 
થી 

30/6/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 CCRT દ્વારા આયોજિત “પાઠયક્રિ- 
મશક્ષણ અને સાં્ કૃમતક તત્િો કા 
પહરચય” મિષય પર તાલીિ 
લીધી. 
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5 પ્રમતભાશાળી 
મશક્ષક 

પસદંગી 
કાયથક્રિ  

16/7/20 
થી 

30/7/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 પ્રમતભાશાળી મશક્ષક પસદંગી 
અંતગથત બારડોલી તાલકુાના 11 
CRC ના 33 મશક્ષકોની Online 
મલુાકાત કરી મલૂ્યાકંન કાયથ કર્ુું. 

 Data Sheet િિા કરાિી. 
6 Online 

કાયથક્રિો  
10-

21/9/20 
ડાયેટ સરુત 

રહઠેાણ 
 BISAG : NEP-2020 ની NCERT 

દ્વારા ચચાથ  
GCERT તથા 

અન્સય 
સં્ થાઓ 

8/9/20 થી 
25/9/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 BISAG : NEP-2020 ની રજૂઆત 
ડાયટ પ્રાચાયથશ્રીઓ દ્વારા સિારે 
8:3૦ થી 10:00 તારીખ 16 િીએ 
પ્રકરણ-7 ‘શાળા સકુંલ/ક્સલ્ટર 
દ્વારા સસંાધનો કાયથક્ષિ ઉપયોગ’ 
અને ‘અસરકારક શાળા સચંાલન’ 
નો અહિેાલ લખી િોકલ્યો. 

17/8/20 
થી 

28/8/20 

રહઠેાણ ‘ઉઘડતી હદશાઓ’ અંતગથત IITE અને 
GCERT ના સરં્કુ્સત ઉપક્રિે યોજાયેલ 
NEP-2020 ના મિમિધ મદુ્દાઓનો 
પહરચય િોયો. (B.Ed. તાલીિાથીઓ 
સાથે) 

21-
25/9/20 

ડાયેટ સરુત 
 

NISHTHA તાલીિ કાયથક્રિ 12 થી 4 
કલાકના સિયગાળાિા ંમિમિધ 
પ્રકરણોની ડાયટ પ્રાચાયથ દ્વારા 
રજૂઆતિા ંઅનકુળૂતા મિુબ 
સહભાગી થયા. 

22-
23/9/20 

ડાયેટ સરુત 
 

 NCERT તથા GCERT દ્વારા 
આયોજિત VENTAL Online 
Workshop ગાધંીજીની 150 િી 
િન્સિ િયમંત નીિીિે નઈ તાલીિ 
અંતગથત િકથશોપ. 
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15-
17/9/20 

ડાયેટ સરુત 
 

IITE દ્વારા આયોજિત કાયથક્રિ 
‘Introduction To Curriculum’ િા 
દરરોિ 12:30 થી 3:30 સહભાગી 
થયા. 

25/9/20 ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

નેશનલ લેિલ નો િેબીનાર (NAAC) 
સદંભે 

28/9/20 
થી 

30/9/20 

ડાયેટ સરુત 
 

IITE દ્વારા આયોજિત બી.એડ. 
અભ્યાસક્રિ અંગેના Zoom App પર 
ના સેિીનાર િા ંસહભાગી થયા. 
(સિય 11 થી 12:30) 

1/7/20 થી 
25/9/20 

ડાયેટ સરુત 
 

IITE દ્વારા આયોજિત કાયથક્રિ 
‘પહરચય પહરિારનો’ િા ંઅનકુળૂતાએ 
સહભાગી થયા. તારીખ 2-7-20 ના 
રોિ ભિનના પહરચયિા ંઉપક્્થત 
રહ્યા. (11 થી 12:30) 

4/4/20 થી 
29/9/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 GCERT દ્વારા મિમિધ કાયો િાટે 
VC નુ ંઆયોિન કરી િખતોિખત 
Online િાહહતી અને િાગથદશથન 
આપિાિા ંઆવ્ર્ુ.ં અંદાજે 24 
જેટલી VC િા ંસહભાગી થયા. 

7 B.Ed. િા ં
કાિગીરી  

24/4/20 
થી 

29/9/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

 Sem-2 િા તાલીિાથીઓને CP-1 
અધ્યયનનુ ંમલૂ્યાકંન અંતગથત 
Unit 2 

 Unit Test 
 Sem-2 નુ ંઆંતહરક પહરણાિ 

તૈયાર કર્ુું.-સબમિટ કર્ુું. 
 Sem-2 આંતહરક કસોટી (Online) 

આયોિન 
 Sem-2 ના તાલીિાથીઓના 

Online પેપર ચેકીંગ 
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 Sem-1 ના તાલીિાથીઓનો 
Online પ્રિેશોત્સિ 

 Sem-3 િા ંPE-4 મશક્ષણનો 
અમધકાર તથા CP-3 અભ્યાસક્રિ 
રચનાના મસિાતંોિા ંઅધ્યાપન 
કાયથ પણૂથ કર્ુું. 

 Sem-3 િા ંર્મુનટ ટે્ટ લીધી 
 Sem-3 internship આયોિન 
 Sem-1 િા ંિાઈક્રોટીણચિંગ અંતગથત 

‘ઉદાહરણ કૌશલ્ય’ સિિ તથા 
િાઇક્રોપાઠ Online 

 Sem-1 િા ંES-1 મશક્ષણિા ં
દ્રક્ષ્ટકોણ Unit-2  

 LPC-1 ગિુરાતી ભાષા-મનબધં 
લેખન-ગદ્ય રૂપાતંર  

 PS1-01 General Pedagogy for 
Mathematics & Science િા ં
અધ્યાપનકાયથ 

 ઉપરાતં સિયાતંરે કરિાના થતા 
પત્રો (IITE ને) 

8 P&M શાખાિા ં 24/4/20 
થી 

29/9/20 

ડાયેટ સરુત 
રહઠેાણ 

- જિલ્લા મશક્ષણ અને તાલીિ ભિન 
સરુત નો િષથ 2019-20 નો અહિેાલ. 
- જિલ્લા મશક્ષણ અને તાલીિ ભિન 
નુ ંિામષિક આયોિન 2020-21 
(સધુારેલ) 
- GCERT દ્વારા સિયાતંરે 
િગંાિિાિા ંઆિતી તાલીિ અંગેની 
િાહહતી િોકલી તેિિ ફોિેટિા ં
સબિીટ કરાિી. 
- GCERT તરફથી P&M શાખા િા ં
આિતા પત્રો ના િિાબ. 
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ફોટોગ્રાફી :  
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