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પ્રસ્તાલના 

                ગજુયાત યાજમ ળૈક્ષણણક વળંધન અને તારીભ  રયદ (જી.વી.ઈ.આય.ટી.) 

ગાધંીનગયના વીધા ભાગગદળગન શઠે જજલ્રા  શળક્ષણ અને તારીભ બલન વરિમ યીતે કામગયત યશી 

પ્રાથશભક શળક્ષણકે્ષત્રે વળંધન , શળક્ષણના નતૂનપ્રલાશ, 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 

નાભાકંન, સ્થામીકયણની વાથવાથ ગણુલત્તાયકુત શળક્ષણ શલદ્યાથીઓને પ્રાપ્ત થામ એલા પ્રમા વ 

કયે છે. જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સયુત દ્વાયા કેલણી શનયીક્ષકશ્રી , ફી.આય.વી.કો-

ઓરડિનેટયશ્રી, વી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટયશ્રી, શળક્ષકશ્રીઓ વાથે ચચાગ કયી વભગ્ર લગ દયમ્માન થતા  

વેલાકારીન મજના શઠેના વળંધન, તારીભ કામગિભ શલસ્તાય તેભજ જરૂયીમાતના આધાયે ચચાગ 

કયીને  ભારશતી ભેલલાભા ંઆલેર છે. તેભજ કામગિભ વરાશકાય વશભશત(ી.એ.વી.) ફેઠકભા ંચચાગ 

શલચાયણા અને જી.વી.ઈ.આય.ટી. કચેયીના સચૂનને ધ્માને  રઈ તારીભ કામગિભનુ ંઆમજન 

તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે. જે ગણુલત્તાયકુત પ્રાથશભક શળક્ષણ ભાટે ઉમગી ફની યશળેે. 

 

 

 

(આઈ.લી.ટેર) 

           પ્રાચામગ 
                                                                  જજલ્રા શળક્ષણઅનેતારીભબલન, 

            સયુત 
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અનિુભણણકા 
િભ  શલગત  ાના નફંય  

1 ડીસ્રીક્ટ ભે 4-5 

2 ડીસ્રીક્ટ પ્રપાઇર 6-16 

3 કામગિભ વરાશકાય વશભશત (ી.એ.વી.) 17-19 

4 વસં્થા રયચમ 20 

5 ડામેટના શતેઓુ 21 

6 ડામેટના કામો 22 

7 ડામેટની ળાખાઓ 23 

8 ડામેટનુ ંભશકેભ 24 

9 સ્ટાપ ણરસ્ટ 25-26 

10 અન્મ વસં્થાઓ વાથ ેવકંરન 27 

11 ડામેટન રેફએયીમા 28 

12 પંક્ળન મજુફ કાભગીયી અશલેાર 29-115 

13 ફાભેા  116 

14 શલજ્ઞાન ભેા  117-118 

15 યભતત્વલ 119 

16 તાકુાના રામઝન ઓરપવયની ભારશતી અને અન્મ કાભગીયી   
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જજલ્ર:                 સયુત 

શલસ્તાય :                 7451.1રક.ભી 

કુર લયવાદ :                 1000 થી 1200ભી.ભી 

તાકુા:      09 

અક્ષય જ્ઞાનન દય (કુર) :    86.65  

અક્ષય જ્ઞાનન દય (સ્ત્રી) :    81.02  

અક્ષય જ્ઞાનન દય (રુૂ) :   91.02  

કુરગાભ:      745  

ગ્રાભચંામતનીવખં્મા:    619  

ભશાનગયાણરકા:     01  

 

  

ડીસ્ટ્રીક્ટ પ્રપાઈર 

સયુત જિલ્રાની બોગલરક ભાહશતી 
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• નભગદ રામબ્રેયી 
• વયથાણા નેચય ાકગ 
• એકલેરયમભ (ાર) 
• વામન્વ વીટી 
• વજંીલકુભાય ઓરડટરયમભ 

• ફાયડરી સ્લયાજ આશ્રભ 

• ફાયડરી સગુય પેકટયી 
• લાઘÅેલય ભશાદેલ ભરંદય, લાઘેચા 
• કોશળકવકૃ્ષ ભરંદય, કદયાભા 
• યણછડયામ ભરંદય,કૂડવદ 

• શજીયા ફદંય 

• વાઈં ાલનધાભ,વયરી 
• ઈક ટુયીઝભ,કેલડી 
• દાદા બગલાન ભરંદય, કાભયેજ 

• ગામ ગરા ં,કાભયેજ 

• શવઘ્ધેÅલય ભશાદેલ ભરંદય,વયવ 

• ેયભીર ફયફધન 

• ભહુલા જૈન ભરંદય 

શત્રમશૂતિ ભરંદય દાદા બગલાન  

સ્લયાજ આશ્રભ ફાયડરી  

શજીયા ટગ   

સ્લાભીનાયામણ ભરંદય સયુત  

સયુત જિલ્રાના િલારામક સ્ટ્થ :- 
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જજલ્ર : તાી  તાી  
આફશલા :  વભઘાત, ઉષ્ણ  
શલસ્તાય :  3434.64 

કુર લયવાદ :  1000 થી 1200ભી.ભી. 
તાકુા :  07 

 

અક્ષય જ્ઞાનન દય (કુર): 69.23 

અક્ષય જ્ઞાનન દય (સ્ત્રી): 61.69 

અક્ષય જ્ઞાનન દય (રુૂ): 76.86 

કુર ગાભ:  521 

 

ગ્રાભ ચંામતની વખં્મા: 254 

 

નગયાણરકા: 01 

 

  

  

  

ડીસ્ટ્રીક્ટ પ્રપાઈર 

તાી જિલ્રાની બોગલરક ભાહશતી  
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• કાકયાાય ડેભ 

• કાકયાાય અણભુથક 

• દભ ડુગંયી, ઈકટુયીઝભ  

• વનગઢન રકલ્ર 

• ગોમખુ- વનગઢ 

• ઘાટાન લડ 

• ેય ભીર- વનગઢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વનગઢ હકલ્ર 

દભ ડુાંગયી ઈક ટુયીઝભ  

ગો મખુ વનગઢ  

કાકયાાય શવિંચામ મિના  

તાી જિલ્રાના િલારામક સ્ટ્થ 

:- 
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૧.પ્રાથશભક ળાાઓ (જજલ્રા ચંામત)          980 

૨.પ્રાથશભક ળાાઓ (ન.પ્રા.શળ.વશભશત સયુત.)    323 

૩.આશ્રભળાાઓ       35  

૪.આંગણલાડી       2629  

૫.ભાઘ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાઓ   774  

૬.ફી.એડૌ .કરેજ       32 

૭.વામન્વકરેજ       03  

૮.ડી.એર.એડૌ .કરેજ      16  

૯.કભવગ કરેજ       13  

૧૦.આટગવ,કભવગઅનેવામન્વકરેજ    01  

૧૧.આટગવ કરેજ       04  

૧૨.આટગવઅનેકભવગકરેજ     09  

૧૩.ભેરડકરકરેજ       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.જજલ્રાશળક્ષણઅનેતારીભબલન    01  

૨૦.ફી.આય.વી.કૉ.ઓ.      09  

૨૧.વી.આય.વી.(જજલ્રા ચંામત)     126 

૨૨.ય.ુઆય.વી.કૉ.ઓ.      04 

૨૩.વી.આય.વી.( ન.પ્રા.શળ.વશભશત સયુત)     42 

સયુત જિલ્રાની ળૈક્ષલણક 
વાંસ્ટ્થાઓ  
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1 પ્રાથશભક ળાાઓ(જજલ્રા ચંામત}  797 

2 આશ્રભળાાઓ  58  

3 આંગણલાડી       1048 

4 ભાધ્મશભક ળાાઓ અને ઉ.ભાધ્મશભક ળાાઓ   69 

5 જી.ફી.ટી.વી. કરેજ      01 

6 વામન્વકરેજ      01 

7 ડી.એર.એડ. કરેજ      02 

8 આટગવ એન્ડ કભવગ કરેજ    01 

9 ફી.આય.એવ. કરેજ      01 

10 આટગવ કરેજ       01 

11 ફી.વી.એ. કરેજ                               01 

12 શશભમેથી કરેજ      01 

13 ફી.આય.વી.કૉ.ઓ.     07 

14 વી.આય.વી.કૉ.ઓ.     81  

 

તાી જિલ્રાની ળૈક્ષલણક વાંસ્ટ્થાઓ  

 



 12 

 

 

 કાનજીબાઈ દેવાઈ રસ્ટ,સયુત. 

 સરુૂચી રસ્ટ , ફાયડરી. 

 અંધજન ભડં ,સયુત. 

 જીલનબાયતી રસ્ટ, ટીભરીમાલાડ,સયુત . 

 શશત વેલાવઘં , ફાયડરી . 

 નલવજૉન રસ્ટ, સયુત. 

 શયેરિષ્ના ચેયીટેફર રસ્ટ,સયુત. 
 

 

 

 

 ગ્રાભ વેલા વભાજ, વ્માયા. 

 નેસવુેલા ભડં , ઉચ્છર. 

 તાી ણૂાગ કાઠંા વ્માયા. 

 સ્લયાજ આશ્રભ, લેડછી. 

 ઉકાઈ નલશનભાગણ રસ્ટ,વનગઢ. 
 

 
 

 

 

 

 

સયુત જિલ્રાભાાં ળૈક્ષલણક કાભગીયી કયતીએન.જી.ઓ. 

તાી જિલ્રાભાાં ળૈક્ષલણક કાભગીયી કયતીએન.જી.ઓ 
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સયુત જિલ્રાની ળૈક્ષલણક વાંસ્ટ્થાઓ, શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓની વાંખ્મા 

 

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

 

તાી જિલ્રાની ળૈક્ષલણક વાંસ્ટ્થાઓ ,શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓની વાંખ્મા 
 

 

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

 
 

 

 

 

િભ  વસં્થા વસં્થાનીવખં્મા 
(ખાનગી + 
વયકાયી ) 

શળક્ષકનીવખં્મા  શલદ્યાથીઓનીવખં્મા 

રુૂ  સ્ત્રી  કુર  કુભાય  કન્મા  કુર 

1 પ્રાથશભકળાાઓ 

(જજ..ંસયુત ) 
1224 2886 5740 8356 117510 98484 215994 

2 પ્રાથશભકળાાઓ 

(ન.પ્રા.શળ.વ.સયુત) 
1355 6085 12725 18810 406835 325304 732139 

3 ડી.એર.એડ.વસં્થા  2 2 6 8 11 101 112 

િભ  વસં્થા વસં્થાનીવખં્મા શળક્ષકનીવખં્મા  શલદ્યાથીઓનીવખં્મા 

રુૂ  સ્ત્રી  કુર કુભાય  કન્મા  કુર 

1 પ્રાથશભકળાાઓ 

( જજ..ંતાી  ) 
836 1906 1799 3705 44787 45023 89810 

2 ડી.એર.એડ.વસં્થા 2 5 1 6 33 61 94 
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     સયુત જિલ્રાની તાલકુાલાય ળાાઓ, શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓની વાંખ્મા 
 

સ્ત્રત: વલગશળક્ષા અણબમાનશભળન,સયુત જજલ્રાલગ :૨૦૧૬-૧૭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િભ  તાકુાનુ ંનાભ  ળાાઓની 
વખં્મા  

શળક્ષકની  વખં્મા  શલદ્યાથીઓની વખં્મા  
રુુ  સ્ત્રી  કુર  કુભાય  કન્મા  કુર  

1 ફાયડરી 109 191 395 586 7321 7353 14674 

2 ચમાગવી 57 107 315 422 6058 5940 11998 

3 કાભયેજ 70 171 275 446 6120 6105 12225 

4 ભહુલા 140 224 290 514 5708 5520 11228 

5 ભાડંલી 206 234 293 527 8856 8777 17633 

6 ભાગંય 124 294 397 691 9563 9261 18824 

7 ઓરાડ 122 167 404 571 6345 6473 12818 

8 રવાણા 46 114 183 297 3896 3973 7869 

9 ઉભયાડા 106 227 204 431 5896 5841 11737 

કુર ( જજ..ં) 980 1729 2756 4485 59763 59243 119006 

10 સયુત(ન.પ્રા.) 323 1440 2657 4097 77908 79511 157419 

વભગ્ર કુર 1303 3169 5413 8582 137671 138754 276425 
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તાી જિલ્રાની તાલકુાલાય ળાાઓ, શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓની વાંખ્મા 

 

તાી જિલ્રાની ધયણલાય શલદ્યાથીઓની વાંખ્મા 

સ્ત્રત: વલગશળક્ષા અણબમાનશભળન,તાી જજલ્રા -લગ :૨૦૧૬-૧૭   

િભ  તાકુાનુ ં
નાભ  

ળાાઓની 
વખં્મા  

શળક્ષકની વખં્મા  શલદ્યાથીઓની વખં્મા  
રુુ  સ્ત્રી  કુર  કુભાય  કન્મા  કુર  

1 ડરલણ 109 214 189 403 4325 4341 8666 

2 કુકયમુડંા  65 100 154 254 3607 3654 7261 

3 શનઝય 47 151 135 286 4387 4554 8941 

4 વનગઢ 257 544 491 1035 11907 12126 24033 

5 ઉચ્છર 85 200 245 445 5814 6114 11928 

6 લારડ 79 185 105 290 3229 3284 6513 

7 વ્માયા 155 405 230 635 6886 6988 13874 

smg\k&l 797 1799 1549 3348 40155 41061 81216 

િભ  ધયણ  શલદ્યાથીઓની વખં્મા  
કુભાય  કન્મા  કુર  

1 1 5012 4840 9852 

2 2 4573 4634 9207 

3 3 5259 5240 10499 

4 4 5012 5031 10043 

5 5 5938 5672 11610 

6 6 4972 4797 9769 

7 7 5033 4850 9853 

8 8 5292 5091 10383 

વભગ્ર કુર  41061 40155 81216 
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      સયુત જિલ્રાના ધયણ લાય શલદ્યાથીની વાંખ્મા  

 

    સ્ત્રત: વલગશળક્ષા અણબમાન શભળન, સયુત જજલ્રાલગ :૨૦૧૬-૧૭ 

સયુત કોયેળનના ધયણલાય શલદ્યાથીની વાંખ્મા 

િભ  ધયણ  શલદ્યાથીઓની વખં્મા  
કુભાય  કન્મા  કુર  

1 1 16267 14015 30282 

2 2 14714 12569 27283 

3 3 15802 13634 29436 

4 4 15853 13871 29724 

5 5 16981 14456 31437 

6 6 16751 13561 30312 

7 7 16317 13247 29564 

8 8 15835 12909 28744 

વભગ્ર કુર  128520 108262 236782 

િભ  ધયણ  શલદ્યાથીઓની વખં્મા  
કુભાય  કન્મા  કુર  

1 1 9313 9810 19123 

2 2 8538 9133 17671 

3 3 9442 9810 19252 

4 4 9564 10263 19827 

5 5 10216 10357 20573 

6 6 10362 10292 20654 

7 7 10637 10409 21046 

8 8 9836 9437 19273 

વભગ્ર કુર 77908 79511 157419 
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કામષક્રભ વરાશકાય વશભશત (PAC) 

  ગજુયાત  યાજમ ળૈક્ષણણક વળંધન અને તારીભ રયદ (જી.વી.ઈ.આય.ટી.) 

ગાધંીનગય પ્રેરયત ડામેટ ગાઈડ રાઈન  મજુફ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ગજુયાત 

યાજમભા ંપ્રાથશભક શળક્ષણની ગણુલ ત્તા  સધુાયણા ભાટે  પ્રમત્નળીરછે. જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ 

બલન દ્વાયા  મજાતા ળૈક્ષણણક કામગિભ અને  પ્રવશૃત્તઓની વભગ્ર શ્રેણીના આમજન અને વચંારન 

અંગે વરાશ અને ભાગગદળગન ભાટે કામગિભ વરાશકાય વશભશતની  યચના કયલાભા ંઆલી છે. આ 

વશભશતની ફેઠક લગભા ંઓછાભા ંઓછી ફે લાય ભે એ જરૂયીછે. 

         કામગિભ વરાશકાય વશભશત શળક્ષણ શલબાગના ઠયાલ 

િભાકં:જળબ/૧૦૯૩/૨૮૨૬/ન,વણચલારમ, ગાધંીનગય તાયીખ:૨૯/૧૦/૧૯૯૩થી અભરભા ં

આલી છે. આ વશભશતઓના વભ્મશ્રીઓના સચૂન ભેલીને જજલ્રા  શળક્ષણ અને તારીભ બલન 

ળૈક્ષણણક કામગિભનુ ંઆમજન અને અભરીકયણ કયે છે. 

કામગિભ વરાશકાય વશભશત (ી.એ.વી.)ના કામો નીચે મજુફ છે. 

  જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા મજાતા કામગિભ અને પ્રવશૃતઓ અંગે વરાશ 

અને ભાગગદળગન આે છે. 

  જજલ્રા શળક્ષણ  અને તારીભ બલન દ્વાયા થમેરા કામગિભ અંગે વરાશ અને ભાગગદળગન 

આે છે. 

  જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા થતા Innovative કામગિભ અંગે ભાગગદળગન અને 

વરાશ આે છે. 
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  જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા મજાતા કામગિભની અવયકાયકતા લધાયલા   

ભાગગદળગન અને વરાશ આે છે. 

 ૫ જજલ્રા  શળક્ષણ અને તારીભ બલન  દ્વાયા થતા કામગિભની ભારશતી જનવમદુામ સધુી 

શોંચાડે છે. 

  કામગિભ વરાશકાય વશભશત શળક્ષક તારીભકામગ, વળંધન જેલા શલશલધ પ્રકાયના કામગિભને 

તાવલા ેટા વશભશત યચી ભાગગદળગન આે છે. 

  જજલ્રા શળક્ષણ અન ેતારીભ બલન ચંલીમ અને લાશિક ગાા ભાટેના કામગિભ અને 

પ્રવશૃતઓ ભાટેની  રૂયેખા તયીકે કાભ આે  તેલી ચંલીમ અને લાશિક ગાા મદુતની 

વસં્થાકીમ મજનાઓ તૈમાય કયે છે. 

  જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનભા ંઆ કામગની મખુ્મ જલાફદાયી આમજન અને 

વ્મલસ્થાન ળાખાની યશ ેછે. જે વેલા અંતગગત કામગિભ કે્ષશત્રમ આંતયરિમા અને નાશલન્મ 

વકંરન ળાખાના વશમગથી આ જલાફદાયી અદા કયળે. 

  ગજુયાત વયકાય શળક્ષણ શલબાગે ઠયાલ િભાકં.જળબ:/૧૨/૨૦૧૩-૮૯૧૩૩૫/ન-ં

વણચલારમ, ગાધંીનગય. તા.૧૫/૧/૧૪ના યજ આ કશભરટની નલયચના કયલાભા ંઆલી 

છે.જે નીચે મજુફ છે. 
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   કામષક્રભ વરાશકાય વશભશતના વભ્મની માદી 

૧.જજલ્રા કરેકટયશ્રી         અધ્મક્ષ 

૨. જજલ્રા શલકાવઅશધકાયીશ્રી        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 વસં્થાના પ્રશતશનશધ       વભ્મશ્રી 

૯. વાભાજીક શલકાવ વસં્થાના પ્રશતશનશધ       વભ્મશ્રી  

૧૦. રઘભુશત વસં્થાનાપ્રશતશનશધ        વભ્મશ્રી  

૧૧. સ્ત્રી અને ફા શલકાવ વસં્થાનાપ્રશતશનશધ      વભ્મશ્રી  

૧૨. ફી.આય.વી. કઓરડિનેટયશ્રી (૧)       વભ્મશ્રી  

૧૩વી.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. જીવીઇઆયટીભાથંી પ્રશતશનશધ (૧)       વભ્મશ્રી  

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

૧૯. શલદ્યાથી, ીએવટીઇ.(એક શવશનમય અને એકજુશનમય)   વભ્મશ્રી  

૨૦.પ્રાચામગ ડામટ         કન્ન્લનયશ્રી  
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                જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સયુત તયીકે કામગયત વસં્થા જી.વી.ઈ.આયટી , 

ગાધંીનગય દ્વાયા વચંાણરત છે. જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સયુતનુ ંનવુ ંઅદ્યતન ભકાન 

બેસ્તાન ( સયુત ) ખાતે આલેર છે. જજલ્રા શળક્ષણ અને  તારીભ બલન, સયુત ાવે શલળા કેમ્વ 

છે. જેભા ંયભતનું  ભેદાન તથા ગાડગન તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે. આ કેમ્વને  વકૃ્ષથી શયુગબયુું 

ફનાલલા તભાભ કભગચાયીઓ કામગળીર છે. આ વસં્થાભા ંઈન્ડય વામન્વાકગ  અને એનજી ાકગ 

તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે.આ ાકગન રાબ પ્રાથશભક અને  ભાધ્મશભક તેભજ ઉચ્ચતય  ભાધ્મશભક 

ળાાના શલદ્યાથીઓ અને શળક્ષકને ભે છે . આ વસં્થાભા ંજુદી જુદી વાત  ળાખાઓ કામગયતછે. 

ડી.એર.એડ્ના તારીભાથીઓ ભાટે લગગખડં , સ્ટાપરૂભ, કમ્પ્યટુયરેફ,વામન્વરેફ, ટી.એર.એભ રૂભ 

આલેર છે. અને કમ્પ્યટુય શળક્ષણ  ભાટે ૩૦કમ્પ્યટુય ધયાલતી રેફ છે, જેભા ંતારીભાથીઓ ઉયાતં 

શળક્ષકને કમ્પ્યટુયને રગતી તારીભ આલાભા ંઆલે  છે. તથા તારીભાથીઓને નતૂન પ્રલાશથી 

લાકેપ કયી તેભના વલાુંગી શલકાવ ભાટે તભાભ ળાખા કામગ કયે છે. આગાભી લગથી જજલ્રા શળક્ષણ 

અને તારીભ બલન સયુતભા ંફી.એડ.ન અભ્માવિભ ળરૂ થનાય છે. જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ 

બલન, સયુત દ્વાયા પ્રાથશભક શળક્ષણની ગણુલત્તા સધુાયણા ભાટે સયુત અને તાી જજલ્રાના 

શળક્ષકશ્રી, ફી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટવગ, વી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટવગ તેભજ કેલણી શનયીક્ષકશ્રીઓ 

ભાટેના તારીભ કામગિભ મજલાભા ંઆલે છે. તથા ફાકના વલાુંગી શલકાવ ભાટે ફાભેા , 

યભતત્વલ, શલજ્ઞાન ગણણત પ્રદળગન અને માગલયણ અંગેની જાગશૃત ભાટે ઈકકરફ જેલી પ્રવશૃતનુ ં

આમજન કયે છે.  વળંધન, યરપ્રે, રકનતૃ્મ અને ગણુત્વલ કામગિભ અંતગગત શલશલધ ળૈક્ષણણક  

સ્ધાˆઓનુ ંઆમજન શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓ ભાટે કયલાભા ંઆલે છે. વસં્થાભા ંશાર  ૨૨ ઓયડાઓ 

વાથ ેપ્રાથગનાશર આલેર છે. વેલાકારીન તારીભભા ંજડાનાય શળક્ષકના શનલાવ ભાટે છાત્રારમનુ ં

ફાધંકાભ વયકાયશ્રી દ્વાયા કયામેર છે. જેભા ંકુર ૩૯ ઓયડાઓ , પ્રાથગના શર ,યવડુ ં, બજન ભાટે 

શર, ગશૃશત શનલાવ ભાટે ક્લાટગય ,શલદ્યાથીઓ ભાટે ટી.લી. રૂભ જેલી સશુલધાઓ ઉયાતં ચલીવ 

કરાક ાણીની સશુલધા ણ છે. 
  

 

    વસં્થા રયચમ  
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૧ જજલ્રા કક્ષાએ પ્રાથશભક શળક્ષણનુ ંવલગવ્માીકયણ કયવુ.ં 

૨ પ્રાથશભક શળક્ષણની ગણુલત્તા સધુાયણા ભાટે વળંધન શાથ ધયલા. 

૩ પ્રાથશભક  ળાાના આચામગ, શળક્ષક, પ્રોઢ શળક્ષણના કેન્ર વચંારક, શનયીક્ષક, આંગણલાડી  

   તથા ફાભરંદયની મખુ્મ વેશલકાઓ લગેયે ને તારીભ યૂી ાડલી. 

૪ પ્રાથશભક શળક્ષક ભાટે શલશલધ તારીભ કામગિભનુ ંઆમજન કયવુ ંતથા સ્લશનશભિત  

   ળૈક્ષણણક વાધન તૈમાય કયલા અને તેના ઉમગ અંગ ેભાગગદળગન આવુ.ં           

૫ જજલ્રાના વી.આય.વી.ક.ઓ., ફી.આય.વી.કો-ઓરડિનેટયને તારીભ યૂી ાડલી. 

૬ ફી.આય.વી.ક.ઓ, વી.આય.વી.ક.ઓની વ્માલવાશમક વજ્જ્તાભા ંઉતયત્તય શલકાવ કયલ. 

૭ શલજ્ઞાન-ગણણતપ્રદળગન, યભતત્વલ, ફાભેા, ઈકકરફને રગતી પ્રવશૃત્તઓનુ ં 

   આમજન કયવુ.ં 

૮ શલદ્યાથીઓ અને શળક્ષક ભાટે શલશલધ સ્ધાગઓ જેલી કે યભતગભત, રડફેટ, કશલઝનુ ં

   આમજન કયવુ.ં  

૯ જજલ્રાભા ંશળક્ષક દ્વાયા શળક્ષણભા ંથતા નલાચાયને પ્રત્વાશન આવુ ં-ભાગગદળગન આવુ.ં 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના શતેઓુ 
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૧ પ્રાથશભક શળક્ષણની ગણુલત્તા સધુાયણા ભાટે કામગિભ મજલા, પ્રાથશભક શળક્ષકની ળૈક્ષણણક અને  
   વ્માલવાશમક વજજતા લધે તેલા પ્રમાવ કયલા, વેલાકારીન તારીભ અને વલગશળક્ષા અણબમાન  
   દ્વાયા  મજાતા કામગિભભા ંવશકાય આલ. 
૨ પ્રવશૃત્તરક્ષી, તયંગ ઉલ્રાવભમ શળક્ષણ અને ળાા તત્યતા જેલા કામગિભના અભરીકયણ અંગે  
   તારીભ અને ભાગગદળગન આવુ.ં 
૩ શળક્ષણ ક્ષેત્રની વભસ્માઓને ધ્માનભા ંરઈ પ્રમગ અને વળંધન શાથ ધયલા અને ઉકેરલા.  
૪ પ્રાથશભક શળક્ષણનુ ંવાલગશત્રકયણ કયવુ.ં 
૫ શળક્ષક, મખુ્મ શળક્ષક, વી.આય.વી.ક.ઓ ,ફી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટય, શનયીક્ષકને નશલન 

   અણબગભથી  ભારશતગાય કયલા.     
૬ પ્રાથશભક કક્ષાએગણણત, શલજ્ઞાન, કામાગનબુલ, કરાશળક્ષણ, મગશળક્ષણ, જેલા શલમની વજજતા  
   લધાયલા ભાટે વેશભનાય,લકગળ મજલા. 
૭ ડામેટ રેકચયય,શળક્ષક,વી.આય.વી.ક.ઓ,ફી.આય.વી.ક-ઓરડિનેટય,પ્રાથશભક શળક્ષણને રગતી 
   વભસ્માઓ યત્લે રઘવુળંધન, રિમાત્ભક વળંધન શાથ ધયે તેલા પ્રમત્ન કયલા. 
૮ મલૂ્માકંન દ્વાયાશલદ્યાથીઓએશવધ્ધ કયેર ક્ષભતાઓ અને કાચી યશી ગમેર ક્ષભતાઓને ઓખીને 

   ઉચાયાત્ભક કામગશાથધયલા જરૂયી ભાગગદળગન આવુ.ં 
૯ ડામેટ, વી.આય.વી.ક.ઓ, ફી.આય.વી. ક-ઓરડિનેટયવગ, કેલણી શનયીક્ષક, અને SSA ના  
   વશમગથી ગણુલત્તા સધુાયણા ભાટેના કામગિભ શાથ ધયલા, સ્લશનશભિત વાધન તૈમાય કયલા 
   અને કયાલલા અને શળક્ષણભા ંભશતભ ઉમગ થામ તે જવુ.ં 
૧૦ પ્રવશૃતરક્ષી શળક્ષણને વપ ફનાલલા   મલૂ્માકંન અને ભાગગદળગન આવુ.ં 
૧૧ સ્થાતંય કયેર ફાક ભાટે લૈકલ્લ્ક ળાાઓની મરુાકત રઈ ભાગગદળગન આવુ.ં 
૧૨ SMCની મરુાકાત રઈ ભાગગદળગન આવુ.ં 
૧૩ અલૈશધક શળક્ષણ ભાટેના કામગિભ શાથ ધયલા. 
૧૪ રેકચયય દ્વાયા વી.આય.વી.કક્ષાની ફેઠકની મરુાકાત રઈ ભાગગદળગન આવુ.ં 
૧૫ વી.આય.વી., ફી.આય.વી.કક્ષાએ મજાતા ગણણત-શલજ્ઞાનપ્રદળગન, યભતત્વલ લગેયેનુ ં   
    આમજન કયવુ ં
 

 
 

જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના કામો 
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1 લૂગ વેલા શળક્ષક પ્રશળક્ષણ{PSTE} :Pre Service Teacher Education. 

2 વેલા અંતગગત કામગિભ, ક્ષેત્રીમ આંતયરિમા અને નાલીન્મ વકંરન 
{IFIC}:InservicePrgrammesField Interection,Innovation And 

Coordination. 

3 ળૈક્ષણણક પ્રોદ્યણગકી {ET}:Educational Technology 

4 ાઠયિભ, વાભગ્રી શલકાવ અને મલૂ્માકંન  {CMDE}:Curriculum Material 

Development And Evaluation. 

5 જજલ્રા વવંાધન એકભ {DRU} :District Resource Unit. 

6 કામાગનબુલ {WE}:Work And Experience. 

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

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

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનની ળાખાઓ  
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િભ  જગ્માનુ ંનાભ  ભજુંય ભશકેભ  બયામેર 
જગ્મા  

ખારી જગ્માની 
શલગત  

1 પ્રાચામગ 01 01 00 

2 શવશનમય રેકચયય 07 06 01 

3 જુશનમય રેકચયય 16 10 06 

4 ટેકશનશળમન 01 01 00 

5 રામબ્રેયીમન 01 00 01 

6 ઓરપવ સશુપ્રન્ટેન્ડન્ટ 01 01 00 

7 મખુ્મ કરાકગ  02 01 01 

8 શવશનમય કરાકગ  03 01 02 

9 જુશનમય કરાકગ  02 01 01 

10 કમ્પ્યટુય ઓયેટય 01 00 01 

11 યેકટય 01 00 01 

12 ટાલાા 03 03 00 

13 લચભેન 01 00 01 

કુર  40 26 13 

 
 

 

 

જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુતના ભશકેભની શલગત  
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િભ  નાભ  શદ્દ  ળાખા  રામકાત  જન્ભ 
તાયીખ  

આ 
બલનભા ં
દાખર 
તાયીખ  

ખાતાભા ં
દાખર 
તાયીખ  

1 શ્રી આઇ.લી ટેર પ્રાચામગ 
{લગગ -૧ } 

 PTC, M.A,  M.Ed.  20/6/63 10/02/11 6/1/82 

2 શ્રીજે.એર.ટેર શવ.રેકચયય  ET M.Sc.,M.Ed. 5/9/64 30/10/10 4/3/97 

3 શ્રી જી.એન .લાવંીમા શવ.રેકચયય CMDE M.Sc.,M.Ed. 3/12/67 5/7/2002 3/5/97 

4 શ્રી એવ.એ.દેવાઇ શવ.રેકચયય DRU M.Com,M.Ed 14/6/71 20/8/98 20/8/98 

5 શ્રીી.એવ.ચોધયી શવ.રેકચયય WE M.R.S,M.Ed. 1/7/73 7/9/98 7/9/98 

6 શ્રીએવ.એ.ફાયડ શવ.રેકચયય PSTE M.Sc.,M.Ed,Ph.D 19/9/75 25/11/10 25/11/10 

7 શ્રીફી.કે.અગ્રલાર (કાભગીયી 
પેયપાય-કઠરાર) 

શવ.રેકચયય 
IFIC M.A.M.Ed,M.Phil,Ph.D 28/12/70 25/1/11 25/1/11 

8 શ્રીએચ.ફી.ડંમા રેકચયય PM M.Sc.,M.Ed. 20/7/66 3/3/97 3/3/97 

9 શ્રીવી.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 

11 શ્રીજે.ટી.રદણક્ષત રેકચયય PSTE M.Sc.M.Ed,Ph.D. 17/9/64 24/11/10 7/5/99 

12 શ્રીઆય.એભ.ટેર રેકચયય CMDE M.Sc.,M.Ed. 9/5/71 22/1/11 26/4/99 

13 શ્રીઆય.જી.ચોધયી રેકચયય WE M.A,M.Ed. 25/11/72 1/7/05 1/6/99 

14 શ્રીડી.જી.ચોધયી રેકચયય IFIC 
PTC,M.A,M.Ed., 

Ph.D 
28/2/79 25/11/10 25/11/10 

15 શ્રીએવ.ફી.ભકલાણા 
(અનઅશધકૃત ગે.શા.) 

રેકચયય 
ET M.Sc.M.Ed,Ph.D. 10/8/78 21/1/11 21/1/11 

16 શ્રીએ.એચ.જી 
(કાભગીયીપેયપાય-GCERT) 

રેકચયય 
PSTE M.A.M.Ed,M.Phil. 21/8/81 18/1/11 18/1/11 

17 શ્રીએવ.ફી.સયુાણી રેકચયય PSTE M.Com,M.Ed. 10/7/80 29/11/10 29/11/10 

18 શ્રીફી.લી.મશૂતિ ટેકશનશળમન ET Dip in Computer tec. 23/8/66 2/6/10 1/12/99 

જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુતના સ્ટ્ટાપની શલગત (ળૈક્ષલણક) 
 {S]x(NkATif} 
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િભ નાભ શદ્દ ળાખા રામકાત 

જન્ભ 
તાયીખ 

આ 
બલનભા ં
દાખર 
તાયીખ 

ખાતાભા ં
દાખર 
તાયીખ 

1 શ્રીભશત વગંીતાઆય.નામક ઓરપવ સશુપ્ર. ADM S.S.C 12/5/58 1/5/13 18/3/78 

2 શ્રી એવ.જી.અજભેયા શડે ક્રાકગ  ADM S.S.C 1/6/67 8/10/15 24/10/89 

૩ શ્રીરકળયબાઇટેર શવશનમયકરાકગ  ADM SSC 18/3/63 6/9/10 2/8/89 

4 શ્રી રદપ્તીફેન એ.ટેર 
જુશનમય 
કરાકગ  

ADM P.T.C 4/6/93 6/3/14 6/3/14 

5 શ્રીલવતંબાઇ ઢડીમા  ટાલાા  SSC 4/4/57 2/7/81 2/7/81 

6 શ્રીદક્ષાફેન ડી.વનાલારા ટાલાા  8
th

 19/1/65 24/7/12 19/7/90 

7 શ્રીજનકફેન ી. દયજી ટાલાા  5
th

 1/6/64 22/11/10 27/7/04 

જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુતના સ્ટ્ટાપ નીશલગત(લહશલટી સ્ટ્ટાપ ) 
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યાષ્ટ્રકક્ષાની વાંસ્ટ્થાઓ:- 

 NCERT : National  Council for Educational Research and Training-  

               NEWDELHI 

 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 વાંસ્ટ્થાઓ:- 

 ગજુયાત ળૈક્ષણણક વળંધન અને તારીભ રયદ,ગાધંીનગય(જી.વી.ઈ.આય.ટી.) 
 ગજુયાત પ્રાથશભક શળક્ષણરયદ,ગાધંીનગય. 
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની કચેયી,ગાધંીનગય. 
 શળક્ષણક શભળનયશ્રીની કચેયી,ગાધંીનગય. 
 ગજુયાત યાજમ ળાા ાઠમસુ્તકભડં,ગાધંીનગય. 
 યાજમ યીક્ષા ફડગ,ગાધંીનગય. 
 ભાધ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફડગ.  

જિલ્રા કક્ષાની વાંસ્ટ્થાઓ:- 

 જજલ્રા ચંામત શળક્ષણ વશભશત, સયુત અનેતાી. 
 નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશત,સયુત. 
 જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની કચેયી ,સયુત અને તાી. 
 નામફ શનયંતય શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની કચેયી, સયુત/તાી. 
 લીયનભગદ દણક્ષણ ગજુયાતયશુનલશવિટી, સયુત. 
 ડી.એર.એડૌ .કરેજ, ફી.એડૌ .કરેજ. 
 ભારશતી શનમાભકશ્રી , ભારશતી શલબાગ,સયુત. 
 કરેકટય કચેયી, સયુત. 

જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનનુાં અન્મ વાંસ્ટ્થાઓ  વાથે વાંકરન 
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 જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સયુતન રેફ એયીમા ડી.એર.એડૌ . ળાખા  છે. જેભા ં

પ્રશળક્ષણાથી તયીકે અભ્માવ કયતા તારીભાથીઓને વાથે યાખી નલીનધ્ધશતઓ ,પ્રશલશધઓની 

અજભામળ કયલાભા ંઆલે છે. તથા વેલાકારીન તારીભ કામગિભની વાથે વાથે તેભા ંણ શલળે 

કામગિભ મજલાભા ંઆલે છે.  

 આ ઉયાતં રામઝન અશધકાયીઓ તાના તાકુાનીપ્રાથશભકળાાઓની ગણુલત્તા 

સધુાયણા ભાટેનીકાભગીયીળાામરુાકાત દયમ્માન કયેછે. 

રેફ એયીમા ભાટેના કામગિભ: 

 શલમ લસ્ત ુવજજતા તારીભ 

 આંતય કરેજ સ્ધાગઓ 

 યભત,લકતતૃ્લ,શનફધં,ણચત્ર,રકલઝ સ્ધાગઓ 

 શળક્ષકરદનની ઉજલણી 

 આંતય કરેજ સ્ધાગઓ 

 ભરશરારદનની ઉજલણી 

 લવશતરદનની ઉજલણી 

 વાક્ષયતારદનની ઉજલણી 

 તભાકુ શનેધરદન 

 જ વચંમ ભાટેની પ્રવશૃત્ત.

જિલ્રા શળક્ષણ તારીભ બલન સયુત ન રેફ એયીમા  
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જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત ભાાં લષ ૨૦૧૫-૧૬ 

દયમ્માન મજામેર   

વેલાકારીન તારીભી કામષક્રભ. 

EDN -12 અંતગષત તારીભી કામષક્રભ  

અન્મ તારીભી કામષક્રભ  
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કામગિભનુ ંનાભ : ડી.એર.એઙૌ . કરેજના  
તારીભાથીઓની સ્ધાગ  
૧. ભાતબૃાા ૨. રશન્દીબાા      
તાયીખ:  ૧૪-૯-૨૦૧૫  
સ્થ : નઈ તારીભ અધ્માન ભરંદય,, લેડછી  
લગગ  : ૧  
રાબાથી : ૧૭  
   

રાબાથી જૂથ: ડી.એર.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓ  
                અને શળક્ષક                

કામગિભન શતે ુ: તારીભાથીઓ ભાતબૃાા અને  
રશન્દીબાાનુ ંભશત્લ વભજે અને લકતતૃ્લ ળન્ક્ત  
શલકવાલ.ે  

કામગિભની શલગત : સયુત અને તાી જજલ્રાની  
ડી.એર.એઙૌ . કરેજના તારીભાથીઓએ લકતતૃ્લ  
સ્ધાગભા ંબાગ રઈ ભાતબૃાા અને રશન્દીબાાની  
શલળેતા ફાફતે લક્તવ્મ યજુ કયુું શત ુ.ં શનણાગમકએ  
બાગ રીધેર તારીભાથીઓને લકતતૃ્લ ળન્ક્ત ફાફતે  
ભાગગદળગન આપ્યુ ંશત ુ.ં લેડછી આશ્રભનુ ંભશત્લ  
અને તેની કાભગીયી ફાફતે આશ્રભના વચંારક  
શ્રીભાધબુાઈએ તારીભાથીઓને ભારશતી આી 
ગાધંીજીના ભાતબૃાા અંગેના શલચાય યજુ કમાગ શતા.   
પરશ્રશુત : તારીભાથીઓના આત્ભશલશ્વાવભા ંલધાય  
થમ. યજૂઆતની ળૈરીભા ંશલકાવ થમ. 
 

 

 

 

 

 

A  -  શપ્ર –વશલિવ તારીભી કામષક્રભ  
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 કામગિભનુ ંનાભ : ડી.એર.એડૌ . કરેજના  
તારીભાથીઓની સ્ધાગ  
૧. ણચત્ર ૨. નાટય  
તાયીખ:  ૫-૧૦-૨૦૧૫  
સ્થ : કસ્તયુફા અધ્માન ભરંદય, 

 ફયખડી . જજ. તાી.    
લગગ : ૧ 

રાબાથી : ૩૦ 

રાબાથી જૂથ: ડી.એર.એડૌ . કરેજના  
તારીભાથીઓ અને શળક્ષક  
કામગિભના શતે ુ:   

૧. તારીભાથીઓ થકી જાન જાગશૃત્ત થામ  
  અને તેભની કરાને પ્રત્વાશન ભે.  

૨. તારીભાથીઓ  રદકયીઓને અભ્માવ  
  કયાલલાથી વભાજ અને કુટંુફને થતા  
  પામદાથી લાકેપ થામ. 

             

કામગિભની શલગત : સયુત અને તાી જજલ્રાની  
ડી.એર.એડૌ . કરેજના તારીભાથીઓની જજલ્રા 
કક્ષાની સ્ધાગ યાખલાભા ંઆલેર શતી. જેભા ં 
૧. ફેટી ફચાલ ણચત્ર સ્ધાગ  
૨. ફેટી ઢાલ નાટય સ્ધાગ  
દ્વાયા બાગ રેલાભા ંઆવ્મ શત. તારીભાથીઓએ  
ઉત્વાશલૂગક બાગરઈ તાના શલચાય યજુ કમાગ શતા.   
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પરશ્રશુત : તારીભાથીઓના આત્ભશલશ્વાવભા ં 
લધાય થમ તેભજ શલમ ફાફતે વભાજન  
શલકાવ થમ.  
સચૂન: તારીભાથીઓને પ્રત્વાશન અને તક  
ભે તે ભાટે જુદાજુદા શલમ ય સ્ધાગ યાખલી.  
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ળાખા દ્વાયા થમેર વળંધન  
િભ વળંધનનુ ંશળગક ળાખાનુ ંનાભ 
૧ સ્થાશનક વસં્થાઓની મરુાકાત અને પ્રલાવની ળૈક્ષણણક 

ગણુલત્તા ય થતી અવયન અભ્માવ. 
WE 

૨ ળાા કક્ષાએ SCE અભરીકયણ એક અભ્માવ. CMDE 
૩ પ્રજ્ઞા અણબગભ ળાા અને પ્રજ્ઞા અણબગભ ન ધયાલતી 

ળાાઓ તરુનાત્ભક અભ્માવ 
IFIC 

૪ લાચંન, રેખન, ગણન કામગિભભા ં ઉચાયાત્ભક શળક્ષણની 
અવયકાયકતાન અભ્માવ 

DRU 

૫ પ્રાથશભક ળાાભા ંલાચંન, રેખન, ગણન કોળલ્મભા ંફાક 
નફા યશલાના કાયણન એક અભ્માવ 

PSTE 

૬ સયુત ળશયેની વયકાયી પ્રાથશભક ળાા અને ખાનગી 
ળાાઓન તરુનાત્ભક અભ્માવ 

PM 

૭ IBALA ળાાઓભા ંથતી ળૈક્ષણણક પ્રવશૃત્તઓની અવયકાયકતા 
એક અભ્માવ 

ET 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

B -જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન દ્વાયા થમેર વાંળધન  
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                          શવદ્ધિ વલે વાંળધન 
 1.G-LAS(Gujarat Learning Achievement Survey) ધયણ ૩,૫,૮ પ્રથભ   
વત્ર(CMDE) 

 2.G-LAS (Gujarat Learning Achievement Survey )ધયણ ૩,૫,૮ દ્વદ્વતીમ વત્ર 
(CMDE) 
 3. G-LAS રયણાભ આધારયત સયુત જજલ્રાના નીચી શવલ્ધ્ધ ધયાલતા તાકુાના 
જે-ત ેશલમના કરઠન ણફિંદુ યત્લ ેસધુાયા રક્ષી કામગિભની યચના અને 
અજભામળ. 
 

વ્મક્ક્તગત વાંળધન 
1.દત્તક ળાાઓભા ંમરુાકાત અને ભાગગદળગન - એક અભ્માવ  

(તભાભ રેક્ચયય દ્વાયા )  
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GSLAS  અંતગષત વાંળધન  
1. સયુત જજલ્રાના રવાણા તાકુાના ધયણ-૬ ના ગણણત શલમના  
  કરઠનણફિંદુઓ ય આધારયત સધુાયારક્ષી કામગિભની યચના અન ે

  અજભામળ.  
 

 2.સયુત જજલ્રાના કાભયેજ તાકુાના વધયણ -૮ના ગજુયાતી શલમના 
  G-SLAS વત્ર -૨ ના કરઠન ણફિંદુ આધારયત સધુાયારક્ષી કામગિભની    
  વયંચના અને તેની અવયકાયકતા. 
    .  
3. સયુત જજલ્રાના ચમાગવી તાકુાના ધયણ -૭ના અંગે્રજી શલમના G- 

   SLAS વત્ર -૨ ના ંકરઠન ણફિંદુ આધારયત સધુાયારક્ષી કામગિભની વયંચના 
   અન ેતેની અવયકાયકતા. 
  
4. સયુત જજલ્રાના ભહલુા તાકુાના ધયણ-૬ના વાભાજજક શલજ્ઞાન શલમના    
    G-SLAS વત્ર -૨ ના ંકરઠન ણફિંદુ આધારયત સધુાયારક્ષી કામગિભની    
   વયંચના અને તેની અવયકાયકતા. 
 

5.સયુત અન ેતાી જજલ્રાના ધયણ-૮ના ફાકના ગજુયાતી,ગણણત,  
  શલજ્ઞાન અને વાભાજજક શલજ્ઞાનની ળૈક્ષણણક શવલ્ધ્ધ જાણલી  . 
 

6.સયુત અન ેતાી જજલ્રાના ધયણ-૮ના ફાકના ગજુયાતી,ગણણત, 

  શલજ્ઞાન અન ેવાભાજજક  શલજ્ઞાનની ળૈક્ષણણક શવલ્ધ્ધ જાણલી. 
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            National Achievement  survey (std 3&8) 
 

મખુ્મ શતે ુ: 
 જજલ્રા ના ંફાકનુ ંળૈક્ષણણક સ્તય જાણવુ ં 
ગોણ શતે ુ : 

સયુત અને તાી જજલ્રાના ધયણ- 3 ,  
અને ૮ના ફાકની ગજુયાતી, ,ગણણત  

, માગલયણ,શલજ્ઞાન , શલજ્ઞાન વાભાજજક  અને  

 જાણલી શવલ્ધ્ધ ળૈક્ષણણક ની શલમ . 
વભમ :તા  :૪-૪-૧૬ થી ૯-૪-૧૬  

એજન્ડા :   રપલ્ડ  ઈન્લેસ્ટીગેટય ની શભટીગ 

શલદ્યાથીઓની યીક્ષા , ભનીટયીગ  
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કામગિભનુ ંનાભ : કમ્પ્યટુય તારીભ 
ભડયરુ  શનભાગણ લકગળ  

ળાખા : ET 

તાયીખ : 10/9/2015 તથા  
          15 - 16/10/2015  

સ્થ : ડામટ – સયુત  
લગગ  : 02  

રાબથી  : 40 (24 + 16) 

કામગિભન શતે:ુ  

-કમ્પ્યટુય ભડયરુ યચનાના મદુ્દા નજિ કયલા 
-કમ્પ્યટુય તારીભ ભડયરુનુ ંશનભાગણ કયવુ ં 
કામગિભની શલગત : 
-કમ્પ્યટુય તારીભ ભડયરુ ભાટેના મદુ્દા નજિ 

કમાગ 
-કમ્પ્યટુય તારીભ ભડયરુ રેખન યજૂઆત 

ચચાગ -સધુાયા – લધાયા કયલાભા ંઆલી. 
 -કમ્પ્યટુય તારીભ ભડયરુનુ ંશનભાગણ 

કયલાભા ંઆવ્ય ુ 
પરશ્રશુત:  

-કમ્પ્યટુય તારીભ ભડયરુ તૈમાય થય.ુ 
-કમ્પ્યટુય તારીભ ભડયરુન ઉમગ  

 તારીભ લગગભા ંથલા રાગ્મ. 
 
 

 

 

  

C - હયવવષ વેન્ટય એન્ડ ડક્યભેુન્ટેળન  
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કામગિભનુ ંનાભ : ફાભેા- જીલન કોળલ્મ  
આધારયત ડક્યભુેન્ટ ડેલરભેન્ટ લકગળ  

ળાખા: કામાગનબુલ   
તાયીખ : ૨૮-૨૯ /૩/૨૦૧૬  

સ્થ : પ્રાથશભક ળાા નારંદડા,  
તા- ફાયડરી, જજ- સયુત 

લગગ : ૧  
રાબથી : ૪૮ શળક્ષક   
કામગિભન શતે ુ:  
-શળક્ષક જજલ્રાભા ંથામ ફાભેાની પ્રવશૃત્તઓથી 
 ભારશતગાય થામ.   
-શળક્ષક જજલ્રાભા ંથતા જીલન કોળલ્મ આધારયત  

ફાભેાની જુદી – જુદી પ્રવશૃત્તઓથી ભારશતગાય  

થામ.   
-ફાભેાની ઉજલણી ફાફતન ખ્માર આલ ે   

કામગિભની શલગત : 
-ફાભેા શલળેની વભજ  

-ફાભેાના પ્રવશૃત્તઓની માદી ફનાલલી   
-ફાભેા તથા જીલન કોળલ્મ આધારયત  

ફાભેાનુ ંઆમજન કયે   

-શળક્ષક જુદા – જુદા કામગિભન અશલેાર તૈમાય કયતા ળીખે. 
પરશ્રશૂત : 
-શળક્ષકન ેફાભેાની પ્રવશૃત્તન ખ્માર આલ ે 

-શળક્ષક ફાકન ેનલીન પ્રવશૃત્તઓ ળીખલી ળકે   

-પ્રવશૃત્તઓ દ્વાયા ફાકભા ંકોળલ્મન શલકાવ થામ  
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P & M ળાખા દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલેર વારશત્મ: 
   
એન્યઅુર લકગ પ્રાન લગ-૨૦૧૬-૧૭                  કાભગીયી અશલેાર લગ-૨૦૧૫-૧૬ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
લાશિક આમજન કેરેન્ડય  લગ-૨૦૧૬-૧૭ 
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IFIC – DRU ળાખા દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલેર વારશત્મ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kadam Project CD  

 

વઘન ભડયરુ  

ળાખાના અશલેાર  
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કામગિભનુ ંનાભ:લવશત શળક્ષણ અને તારુણ્મ  
શળક્ષણ વબાનતા તારીભ (DRU) 
તાયીખ:૭/૮/૨૦૧૫ થી ૮/૮/૨૦૧૫  
સ્થ :જે. એભ.ટેર શાઈસ્કૂર, ફાયડરી 
લગગ: ૦૧  
રાબાથી:૨૧  
રાબાથી જૂથ: સયુત અનેતાી જજલ્રાના 

 વયકાયી ભાધ્મશભક ળાાના શળક્ષક  
કામગિભન શતે:ુ 
-લવશત શળક્ષણ, વાતત્મણૂગ શલકાવ, કુટંુફ  
અને ગણુલત્તા યકુ્ત જીલનની વકંલ્ના 
વભજે. 
-તરુણાલસ્થા શળક્ષણની જરૂયીમાત, લારી, 
-શળક્ષક અને વભલમસ્કની ભશૂભકા અને  
પ્રવશૃતઓથી ભારશતગાય થામ.  
ભરશરાવળન્ક્તકયણ,વ્મવનમકુ્તળાા,   
એચ.આઈ.લી.અને યક્તદાન, ેયેનન્ટિંગ 

પય ીવ જેલા શલમની ળાા કક્ષાએ  
જરૂયીમાત અને  વબાનતા કેલે. 
 
 
 
 
 

 

 

  D  -  રેશનગ પ્રગ્રામ્વ  
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કામગિભની શલગત: 
વયકાયી ભાધ્મશભક ળાા સયુત અને  
તાીની તભાભ ળાાના આચામોને  
તારીભભા ંઆયગ્મ શળક્ષણ અને  
જીલન કોળલ્મ, લવશત શળક્ષણ, 
તરુણાલસ્થા-વરાશ અને ભાગગદળગન  
એચ.આઈ.લી. અંગેની ભારશતી  
તજજ્ઞ દ્વાયા આલાભા ંઆલી. 
પરશ્રશુત: 
-લવશત શળક્ષણ, વાતત્મણૂગ શલકાવ,  

કુટંુફ અને ગણુલત્તાયકુ્ત જીલનની 
 વકંલ્નાની વભજ કેલી. 
-તરુણાલસ્થા શળક્ષણની જરૂયીમાત, લારી,  

 શળક્ષક અને વભલમસ્કની ભશૂભકા અને  

પ્રવશૃતઓથી ભારશતગાય થમા. 
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કામગિભનુ ંનાભ: દત્તક ળાા પ્રજેક્ટ  
અભરીકયણ ફેઠક (DRU) 
તાયીખ: ૮/૯/૨૦૧૫  
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ  
બલન,  સયુત  

લગગ: ૦૧ 

રાબાથી: ૨૪  
રાબાથી જૂથ: સયુત કોયેળનના C  
અને  D ગે્રડ ધયાલતી ળાાના આચામો  
કામગિભન શતે:ુ 
-સયુત કોયેળનના ગણુત્વલ-૫ભા C 
અને  
D ગે્રડ ધયાલતી ળાાઓને દત્તક રેલી.  
-વ્માખ્માતાઓ દ્વાયા રીધેર દત્તક ળાાના   
આચામોને દત્તક ળાા પ્રજેક્ટ શલે  
ભારશતી    આલી.  
-ળાાઓને અગે્રડ કયલા જરૂયી  
ભાગગદળગન આવુ.ં 
કામગિભની શલગત: 
સયુત કોયેળનના ગણુત્વલ-૫ભા C અને  
D ગે્રડ ધયાલતી ળાાઓના ંઆચામોને  
દત્તક ળાા પ્રજેક્ટ અને તે વદંબે શલકવાલેર 
ત્રક તેભજ તેભને ળાા શલકાવ ભાટે  
કયલાના થતા કામોની ભારશતી આલી.તેભજ ળાા શલકાવ  
ભાટે તેભને અડચણરૂ રાગતા પ્રશ્નની ચચાગ કયલાભા ંઆલી. 
પરશ્રશુત:દત્તક ળાા પ્રજેક્ટ અંતગગત આચામોને તાની ભશૂભકા  
શલળે  સ્ષ્ટતા ભેલી . 
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કામગિભનુ ંનાભ: ભાતબૃાા રદનની ઉજલણી 
તાયીખ: ૨૧/૦૨/૨૦૧૬ (DRU) 
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

લગગ : ૧ 

રાબાથી : ૬૨  
રાબાથી જૂથ: નલશનયકુ્ત મખુ્મ શળક્ષક 
કામગિભન શતે:ુ 
-શળક્ષક ભાતબૃાાનુ ંભશત્લ વભજે. 
-ળાાભા ંભાતબૃાા રદનની ઉજલણી  
દ્વાયા શલદ્યાથીઓ ને ણ ભાતબૃાાના ં  
ભશત્લ શલે વભજ આે.  
કામગિભની શલગત: ૨૧ભી પેબ્રઆુયી ના ંયજ 

 શડે ટીચય તારીભભા ં ભાતબૃાા રદન ના 
 રદલવે તજજ્ઞ દ્વાયા ભાતબૃાાના ંભશત્લ  
શલે ભારશતી આલાભા ંઆલી. તેભજ  
ભાતબૃાાના ભશત્લ શલે શનફધં સ્ધાગ  
મજલાભા ંઆલી. એકથી ત્રણ નફંય ભેલનાય  
તારીભાથીઓને પ્રત્વારશત કયલાભા ંઆવ્મા. 
શનફધં સ્ધાગના શલમ 
(૧) ભાતબૃાા નુ ંભશત્લ  
(૨) શળક્ષણનુ ંભાધ્મભ ભાતબૃાા કે અંગે્રજી ? 
પરશ્રશુત:ભાતબૃાા રદનની ઉજલણીની અગત્મતા 
વભજી ળક્યા 
સ્ધાગભા ંનફંય ભેલેર તારીભાથીઓ : ૧. 
ડૉ.ધભી ટેર ૨. શભેાફેન ગરશર 

૩. રઢમાય અભીતવીંગ ૪. ભનીાફેન ઠંુભય ૫. જળી શતેરફેન  
૬. યજનીળબાઈ ચોધયી  

શળક્ષક દ્વાયા રખામેર શનફધં  
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કામગિભનુ ંનાભ : આંતયયાષ્રીમ ભરશરા રદનની 
ઉજલણી (DRU) 
તાયીખ:૩/૩/૨૦૧૬  
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,   
સયુત 

લગગ વખં્મા: ૧ 

રાબાથી વખં્મા: ૬૨ 

રાબાથી જૂથ: નલશનયકુ્ત મખુ્મ શળક્ષક  
કામગિભન શતે:ુ 
-ભરશરા શળણક્ષકાન ુસ્ત્રી વળન્ક્તકયણ કયવુ.ં  
-ભરશરા શળણક્ષકાઓને પ્રત્વારશત કયલા. 
કામગિભની શલગત: શનફધં સ્ધાગ 
(૧) આજની ભરશરા અફા કે વફા?  

(૨) ભરશરા શલકાવ થકી યાષ્ર શલકાવ  

(૩)   દીકયી ઘયનુ ંઆભુણ  
 

પરશ્રશુત:ભરશરા શળણક્ષકઓને પ્રત્વાશન ભળયુ.ં 
સ્ધાગભા ંનફંય ભેલેર તારીભાથીઓ  
(૧) રકળયબાઈ જી. ટેર  

(૨) શભેાફેન ગરશર  

(૩) યંજનફેન યભાય  
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કામગિભનુ ંનાભ: IEDSS અંતગગત  
શલશળષ્ટ શળક્ષકની તારીભ (DRU) 

તાયીખ: ૨૧/૩/૧૬ થી ૨૨/૩/૧૬  
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

લગગ : ૦૧  
રાબાથી : ૬૦  
રાબાથી જૂથ: IEDSSઅંતગગત કામગયત 

 તભાભ જજલ્રાના MR કેટેગયીના શળક્ષક  
કામગિભન શતે:ુ 
-શલશળષ્ટ ફાકના શળક્ષણભા ંડતી મશુ્કેરીઓ  
 અંગે ભાગગદળગન રંુૂ ાડવુ.ં  
-આઈઈી ળાા કક્ષાએ કઈ યીતે અભરીકયણ  
કયી ળકામ તે અંગેની વભજ આલી. 
કામગિભની શલગત: 
રદવ્માગં ફાક ભાટે અભરી મજનાઓ  
કામદાઓ અંગે શલળે વભજ આલાભા ંઆલી.           
એભઆય ફાકના આઈી અંગે શલસ્તતૃ  
વભજ આલાભા ંઆલી અને તેભા ંડતી  
મશુ્કેરીઓ અંગે ચચાગ દ્વાયા ઉકેર ભેલલાભા ં 
આવ્મ. ૨૦ જેટરા MR ફાકને તારીભ  
લગગભા ંરાલી તારીભાથીઓએ પ્રેક્ટીકર લકગ કયુું 
પરશ્રશુત: 
આઈઈી અંગે સ્ષ્ટ વભજ ભેલી ળક્યા.  
વભગ્ર લગ દયશભમાનનુ ંઆમજન કયલાભા ં 
આવ્યુ.ંICT ના ંઉમગ શલે વભજ ભેલી. 
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કામગિભનુ ંનાભ: વઘન અંગે્રજી બાા  
તારીભ Phase-1 (IFIC) 

તાયીખ: ૬/૧૦/૧૬ થી ૮/૧૦/૧ ભાડંલી  
 અને ૧૨/૧૦/૧૫  થી  ૧૪/૧૦/૧૫ ભાગંય  
સ્થ :(૧) શળક્ષક વશકાય બલન, ભાડંલી  
  (૨) ફી.આય.વી.બલન, ભાગંય  

લગગ: ૨  
રાબાથી: ઉભયાડા-૪૯, ભાગંય -૪૬  
રાબાથી જૂથ:ઉભયાડા તેભજ ભાગંય  
તાકુાના ધયણ ૫ના ંશળક્ષક  
કામગિભન શતે:ુ પ્રાથશભક ળાાભા ંઅંગે્રજી  
ળીખલતા યંત ુઅંગે્રજી જેભન શલમ નથી  
તેલા શળક્ષકને અંગે્રજી ભાટે ઓયીએન્ટ  
કામગિભની શલગત: 
-પ્રાથશભક ળાાભા ંઅંગ્રજી ળીખલતા  
યંત ુઅંગે્રજી જેભન શલમ નથી તેલા  
શળક્ષકને અંગે્રજી શલમભા ંડતી મશુ્કેરીઓ  
જાણી અને અંગે્રજી શળક્ષણઅવયકાયક કઈ  
યીતે કયાલવુ ંતે ભાટેની પ્રયનુ્ક્તઓ તેભજ  
શલશલધ યભત કયાલલાભા ંઆલી. તેભજ   
તેભને આેર વીડીન ઉમગ કેભ કયલ  
તેની વભજ આલાભા ંઆલી. 
પરશ્રશુત: 

-પ્રાથશભક ળાાભા ંઅંગ્રજી ળીખલતા યંત ુઅંગે્રજી જેભન શલમ નથી 
તેલા શળક્ષકની મશુ્કેરી દૂય થઈ. અંગે્રજી શળક્ષણ અવયકાયક કઈ યીતે 
કયાલવુ ં- તે ભાટેની પ્રવશૃતઓ તેભજ શલશલધ યભતથી ભારશતગાય થમા. 
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કામગિભનુ ંનાભ: વઘન અંગે્રજી બાા  
તારીભ phase-2 (IFIC) 
તાયીખ: ૭/૧૨/૧૫ થી ૯/૧૨/૨૦૧૫  ભાગંય   
   અને ૧૦/૧૨/૧૫ થી ૧૨/૧૨/૨૦૧૫ ભાડંલી   
સ્થ : (૧) શળક્ષક વશકાય બલન, ભાડંલી  
   (૨) ફી.આય.વી. બલન, ભાગંય   

લગગ: ૨  
રાબાથી: ઉભયાડા-૪૨ , ભાગંય -૪૩   
રાબાથીજૂથ: ઉભયાડા તેભજ ભાગંય તાકુાના 
 ધયણ ૫ના ંશળક્ષક  
કામગિભન શતે:ુ પ્રાથશભક ળાાભા ંઅંગે્રજી ળીખલતા 
યંત ુઅંગે્રજી જેભન શલમ નથી તેલા શળક્ષકને 
અંગે્રજી ભાટે ઓયીએન્ટ કયલા. 
 

કામગિભની શલગત: 
પ્રાથશભક ળાાભા ંઅંગ્રજી ળીખલતા યંત ુ

અંગે્રજી જેભન શલમ નથી તેલા શળક્ષકને અંગે્રજી 
શલમભા ંડતી મશુ્કેરીઓ જાણી અને અંગે્રજી 
શળક્ષણ અવયકાયક કઈ યીતે કયાલવુ ંતે ભાટેની 
પ્રયનુ્ક્તઓ તેભજ શલશલધ યભત કયાલલાભા ંઆલી. 
પરશ્રશુત: 
-પ્રાથશભક ળાાભા ંઅંગ્રજી ળીખલતા યંત ુ

 અંગે્રજી જેભન શલમ નથી તેલા શળક્ષકની 
 મશુ્કેરી દૂય થઈ. 
-અંગે્રજી શળક્ષણ અવયકાયક કઈ યીતે કયાલવુ ંતે ભાટેની પ્રવશૃતઓ તેભજ શલશલધ 
યભતથી ભારશતગાય થમા. વીડીન કેભ ઉમગ કયલ તેની વભજ કેલી. 
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કામગિભનુ ંનાભ: કદભ પ્રજેક્ટ લકગળ વત્ર-૨ 

તાયીખ: ૧૩/૧/૨૦૧૬  
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  સયુત  

લગગ: ૧ 

રાબાથી: ૩૭  
રાબાથી જૂથ :ધયણ ૫ ના ંશળક્ષક(SMC અને 
ફાયડરી) 
કામગિભન શતે:ુ 
-શળક્ષક ધયણ-૫ અંગે્રજી શલમને પ્રવશૃત્ત દ્વાયા  
ળીખલલાની વભજ કેલે.  
-અંગે્રજી શલમલસ્ત ુઅધ્માન અન ે

વભસ્માન ઉકેર ભેલ ે                                    .  
કામગિભની શલગત: 
કદભ પ્રજેક્ટ વદંબે ભારશતી આલાભા ં 
આલી. 
-અંગે્રજી શળક્ષણ વદંબે શલશલધ  

પ્રવશૃત્ત અને પ્રયનુ્ક્ત દ્વાયા શલમલસ્તનુ ે 

કેલી યીતે ળીખલવુ ંતેની ચચાગ કયલાભા ં આલી. 

-શળક્ષકને પ્રજેક્ટ વદંબે કયલાની  

કાભગીયીની વભજ આલાભા ંઆલી. 

-શળક્ષકને કદભ પ્રજેક્ટનુ ંવારશત્મ આલાભા ં 

આવ્યુ.ં 
પરશ્રશુત: શળક્ષકએ  પ્રજેક્ટ વદંબે તેભને થમેર અનબુલની ચચાગ કયી. 
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કામગિભનુ ંનાભ: ઇનલેળન યાઈટ અ લકગળ 

તાયીખ:૧૯/૧/૧૬ થી ૨૦/૧/૧૬  સયુત અને  
સયુત કોયેળન 

૨૧/૧/૧૬ થી ૨૨/૧/૧૬ તાી  
સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત  
ફી.આય.વી.બલન, વ્માયા જજ: તાી  
લગગ: ૨  
રાબાથી: સયુત:૩૬,     તાી: ૩૨  
રાબાથી જૂથ:ઇનલેરટલ શળક્ષક  
કામગિભન શતે:ુ જજલ્રાના ઇનલેળન પેય  
ભાટે શળક્ષકએ કયેર નલતય પ્રમગને  
યાઈટ-અ સ્લરૂે ઢાલા. 
કામગિભની શલગત: જજલ્રાભા ંપ્રથભલાય  
થલા જઈ યશરે ઇનલેળન પેય વદંબે  
વભજૂતી આી.ઇનલેરટલ બકુરેટ ભાટે જરૂયી  
યાઈટ-અ કેલી યીતે કયવુ ંતેની વભજ આી. 
શળક્ષકએ તે કયેર ઇનલેરટલ કામગન ુ ં 
યાઈટ-અ કયી ચકાવણી ફાદ પાઈનરાઝેળન  
કયુું. શળક્ષકએ તે કયેર ઇનલેરટલ કામગન ુ ં 
પ્રેઝન્ટેળન ણ ફનાવ્યુ.ં 
 

પરશ્રશુત:ઇનલેરટલ શળક્ષકએ કયેર કામગનુ ંયાઈટ-અ તેભજ પ્રેઝન્ટેળન તૈમાય 
થયુ.ં 
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કામગિભનુ ંનાભ : આટગ િાપટ અને વગંીત  
રયવવગ ડેલરભેન્ટ લકગળ (WE) 

તાયીખ : ૧૭/૮/૨૦૧૫ થી ૧૯/૮/૨૦૧૫   

સ્થ : પ્રાથશભક ળાા નારંદડા,  
તા- ફાયડરી,  જજ- સયુત  
લગગ : ૧  
રાબાથી  : ૪૮  શળક્ષક   
કામગિભન શતે ુ:  
-શળક્ષકન ેવજૉન ળન્ક્તન શલકાવ થામ  
-શળક્ષકન ેકાની એક ફીજા શળક્ષક લચ્ચે    

આ – રે થામ  
-શળક્ષક જુદા – જુદા આટગ િાપટ ળીખી ળાાભા ં
તેન ઉમગ કયતા થામ  
-વગંીત દ્વાયા નલા ગીતન વગં્રશ થામ  
કામગિભની શલગત : 
-વમશૂ પ્રાથના, વમશૂ ગાન  
-જુદા – જુદા ગીતના યાગની વભજ  
-ગ્રુભા ંતભાભ શળક્ષકન ેઆટગ િાપટની પ્રવશૃત્ત  
-ણચત્ર દ્વાયા શલશલધ TLM ન શનભાગણ  

પરશ્રશૂત : 
-ળાાભા ંફાક નલી પ્રાથના અને ગીત 
ળધતા થામ  
-ફાકભા ંઆટગ િાપટની વભજ શલકવ ેઅન ેજુદી 
– જુદી પ્રવશૃત્ત કતાગ થામ  
-ણચત્ર દ્વાયા ફાકની કલ્ના ળન્ક્ત ન શલકાવ 
થામ  
-ફાક દ્વાયા જુદા – જુદા TLM ન શનભાગણ થામ   
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કામગિભનુ ંનાભ : આટગ િાપટ અને વગંીત  
રયવવગ ડેલરભેન્ટ લકગળ (WE) 
તાયીખ : ૧૫/૯/૨૦૧૫ થી ૧૭/૯/૨૦૧૫  

સ્થ : BRC બલન વ્માયા, તા- વ્માયા, જજ- તાી  
લગગ : ૧  
રાબથી : ૫૦  શળક્ષક   
કામગિભન શતે ુ:  
-શળક્ષકન ેવજૉન ળન્ક્તન શલકાવ થામ  
-શળક્ષકન ેકાની એક ફીજા શળક્ષક લચ્ચે  

આ – રે થામ  
-શળક્ષક જુદા – જુદા આટગ િાપટ ળીખી  
ળાાભા ંતેન ઉમગ કયતા થામ  
-વગંીત દ્વાયા નલા ગીતન વગં્રશ થામ  
કામગિભની શલગત : 
-વમશૂ પ્રાથના, વમશૂ ગાન 

-જુદા – જુદા ગીતના યાગની વભાજ  
-ગ્રુભા ંતભાભ શળક્ષકન ેઆટગ િાપટની પ્રવશૃત્ત  
-ણચત્ર દ્વાયા શલશલધ TLM ન શનભાગણ  

પરશ્રશૂત : 
- ળાાભા ંફાક નલી પ્રાથના અને ગીત  

ળધતા થામ  
- ફાકભા ંઆટગ િાપટની વભાજ શલકવે 

અને જુદી – જુદી પ્રવશૃત્ત કતાગ થામ  
- ણચત્ર દ્વાયા ફાકની કલ્ના ળન્ક્ત ન 

શલકાવ થામ  
- ફાક દ્વાયા જુદા – જુદા TLM નુ ં શનભાગણ થામ   
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કામગિભનુ ંનાભ : કામાગનબુલ શળક્ષકઆવશૃત્ત 
તારીભ લગગ (WE) 
તાયીખ : ૧૮/૧૨/૨૦૧૫થી૨૦/૧૨/૨૦૧૫   
             ૬/૧/૨૦૧૬ થી ૮/૧/૨૦૧૬     

સ્થ : પ્રાથશભક ળાા કભારછડ,  

તા- લારડ, - BRC બલન વ્માયા,  
તા- વ્માયા, જજ- તાી   
લગગ : ૨  
રાબાથી  : ૧૦૧  શળક્ષક   
કામગિભન શતે ુ:  
-શળક્ષક શળક્ષકઆવશૃત્ત  થી રયણચત થામ   
-શળક્ષકન ેળાાભા ંકયલાની જુદી – જુદી  
કયલાની પ્રવશૃત્ત અંગે ભાગગદળગન ભે   
-ળાાભા ંશળક્ષકઆવશૃત્તન ઉમગ અંગે  

ભારશતી પ્રાપ્ત થામ    
-શળક્ષકન ેકામાગનબુલ પ્રત્મેની સગુ દૂય થામ   
કામગિભની શલગત : 
-શળક્ષકઆવશૃત્ત રયચમ/ વભજ  
-ઇકક્રફ/ ફાભેા અંગે ભાગગદળગન  
-આટગ િાપટની જુદી – જુદી પ્રવશૃત્તઓનુ ં 
શનદળગન 

-જીલન કોળલ્મ આધારયત ફાભેાનુ ં 

જૂથભા ંપ્રવશૃત્ત કામગ   

પરશ્રશૂત :શળક્ષક ળાાભા ંકામગનબુલની પ્રવશૃત્ત કયાલતા થામ  
- ફાકભા ંઆટગ િાપટની વભજ શલકવે અને જુદી – જુદી પ્રવશૃત્ત કયતા થામ  
- શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓભા ંકામગન ુબંલની વભજ શલકવે  
- ફાક દ્વાયા જુદા – જુદા TLM ન શનભાગણ થામ  
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કામગિભનુ ંનાભ : ફાભેા- જીલન કોળલ્મ  
આધારયત ફાભેા ભાગગદળગન ફેઠક  
ળાખા: કામાગનબુલ   
તાયીખ : ૧૫/૨/૨૦૧૬      

સ્થ : પ્રાથશભક ળાા નારંદડા,  
તા- ફાયડરી, જજ- સયુત 

લગગ : ૧  
રાબથી : ૪૯ શળક્ષક   
કામગિભન શતે ુ:  
-શળક્ષકન ેફાભેા શલળે જાણકાયી ભેલે  
-શળક્ષકન ેપ્રવશૃત્ત શલળેન ખ્માર આલે  
-શળક્ષક જુદી – જુદી પ્રવશૃત્તઓ ળીખે અને  
  તેન ળાાભા ંઉમગ કયે   
કામગિભની શલગત : 
-ફાભેા શલળેની વભજ  
-ફાભેાના પ્રવશૃત્તઓની માદી ફનાલલી   
-ફાભેા તથા જીલન કોળલ્મ આધારયત  
-ફાભેાનુ ંઆમજન કયે   

પરશ્રશૂત : 
-શળક્ષકન ેફાભેાની પ્રવશૃત્તન ખ્માર આલ ે 
-શળક્ષક ફાકને નલીન પ્રવશૃત્તઓ ળીખલી ળકે   
-પ્રવશૃત્તઓ દ્વાયા ફાકભા ંકોળલ્મન શલકાવ થામ  
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કામગિભનુ ંનાભ :વકંરન ફેઠક  
િભ  તાયીખ                સ્થ  રાબાથી વખં્મા  
૧ ૨૩-૬-૧૫ ફી.આય.વી.બલન વ્માયા,તાી   ૧૬ 
૨ ૭-૭-૧૫ જજલ્રા ચંામત ,સયુત  ૩૩ 
૩ ૮-૮-૧૫ ડામેટ સયુત  ૨૪ 
૪ ૨૮-૯-૧૫ ડામેટ સયુત ૨૫ 
૫ ૩૦-૯-૧૫ ફી.આય.વી.બલન વ્માયા, તાી  ૧૪ 
૬ ૩૦-૧૧-૧૫ ડામેટ સયુત ૩૨ 
૭ ૪-૧-૧૫ ફી.આય.વી.બલન વ્માયા, તાી  ૧૫ 
૮ ૫-૩-૧૫ ડામેટ સયુત ૩૫ 
   ૧૯૪ 
ળાખા: P&M 

કામગિભની વખં્મા: ૮ 
રાબાથી: ફી.આય.વી. કૉ.ઓ., TPEO,  
ડામેટ રેક્ચયય 
કામગિભન શતે:ુ 
-મજાનાય કામગિભ ફાફત જજલ્રાની  
શલશલધ ળૈક્ષણણક વસં્થા વાથે વકંરન  
કયી કામગિભનુ ંઆમજન કયવુ.ં  
-કામગિભના આમજન અને  
અભરીકયણભા ંવયતા યશ.ે 
-નલીન ફાફતથી જજલ્રાની શલશલધ  
વસં્થાઓના વભ્મને અલગત કયલા. 
 
કામગિભની શલગત : સયુત અને તાી  
જજલ્રાભા ંશલશલધ તારીભ અને  
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કામગિભના આમજન અને અભરીકયણભા ં 
વયતા યશ ેતે ભાટે દય ફે ભાવે વકંરન  
ફેઠકનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં  
જેભા ંદય ભાવે મજામેર તારીભ અને કામગિભ  
ફાફતે ચચાગ  અને વભીક્ષા કયી વભ્મશ્રીઓના  
સચૂન ભેલલાભા ંઆવ્મા શતા. આગાભી  
ભાવભા ંમજાનાય તારીભ અને કામગિભની  
ચચાગ કયી આમજન કયલાભા ંઆવ્યુ ંતથા  
જજલ્રાની જરૂયીમાત મજુફના લગોની  
ચચાગ કયી. શળક્ષક, CRC Co., BRC Co.,  
કેલણી શનયીક્ષકશ્રીઓ ભાટે કામગિભનુ ં 
આમજન કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 
                યા્મ કક્ષાએથી આલરે નશલન ફાફતથી તભાભ વભ્મન ે
અલગત કયી તભાભ ળાા , શળક્ષક, CRC Co., BRC Co.,  તેભજ કેલણી 
શનયીક્ષકશ્રીઓ સધુી ભારશતી શચાડલાન પ્રમાવ કયલાભા ંઆવ્મ . વભગ્ર લગ 
દયમ્માનની ફેઠકભા ંશળક્ષક વઘંના પ્રશતશનશધઓ , BRC Co., TPEO  શ્રીઓ , કેલણી 
શનયીક્ષક્શ્રીઓ, ડામેટ રેક્ચયય , જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી સયુત -તાી,
ળાવનાશધકાયીશ્રી, પ્રાચામગશ્રી ઉન્સ્થત યહ્યા શતા. 
પરશ્રશુત: વભગ્ર લગ દયમ્માન શલશલધ તારીભ, યભતત્વલ, ફાભેા, ઈક ક્રફ , 

શલજ્ઞાન ગણણત ભડં જેલી પ્રવશૃત્તઓનુ ંવાયી યીતે આમજન અને અભરીકયણ 
થયું
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કામગિભનુ ંનાભ : કામગિભ વરાશકાય  
વશભશત ફેઠક (PAC)   ળાખા: P&M                  

તાયીખ: ૨૦-૮-૧૫ અને  ૨૦-૨-૧૬ 
સ્થ: કરેકટય કચેયી, વેલાવદન-૨, સયુત . 
કામગિભ: ૨ 
રાબાથી: ૪૦  
રાબાથી જૂથ: કામગિભ વરાશકાય વશભશતના વભ્મ. 
કામગિભન શતે:ુ  
-મજામેર કામગિભ અને તારીભની ચચાગ  
અને વભીક્ષા. 
-મજાનાય તારીભ /કામગિભ  અંગે ભાગગદળગક  
સચૂન અને લાશિક આમજનની ફશારી. 
કામગિભની શલગત: લગ ૨૦૧૫-૧૬ દયમ્માન  
શલશલધ મજના અન્લમે મજામેર તારીભ તથા  
કામગિભની ચચાગ અને વભીક્ષા જજલ્રા શળક્ષણ  
અને તારીભ બલન દ્વાયા કયલાભા ંઆલી. GCERT  
કચેયી ગાધંીનગયના સચૂન અને ભાગગદળગન મજુફ   
જજલ્રાની જરૂયીમાત, વળંધન  તેભજ શલસ્તાયન ે
ધ્માને રઈએ જરૂયી કામગિભ વશભશતવભક્ષ યજૂ કયલાભા ંઆવ્મા . વભીતીના 
વભ્મના સચૂન અને ભાગગદળગન મજુફ આગાભી લે મજલાના કામગિભની ચચાગ 
કયી લગ ૨૦૧૬-૧૭ ના કામગિભ/તારીભ લગોની ફશારી આલાભા ંઆલી. 
પરશ્રશુત: 
-જજલ્રાની જરૂયીમાત મજુફ શળક્ષક , શલદ્યાથીઓ, CRC Co., BRC Co.,  તેભજ 
કેલણી શનયીક્ષક્શ્રીઓ ભાટે કામગિભ/તારીભનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 
-ળાખાલાય કામગિભનુ ંઆમજન કયી લગ ૨૦૧૬ -૧૭ ભાટે એન્યઅુર લકગ પ્રાન 
અને ફજેટ તૈમાય કયલાભા ંઆવ્યુ.ં  
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કામગિભનુ ંનાભ : વી.આય.વી.કૉ.ઓ. ,  
ફી.આય.વી.કૉ.ઓ. ભાગગદળગન ફેઠક(P&M)   
તાયીખ:   ૨૮-૩-૧૬ 
 સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ,સયુત . 
કામગિભ: ૨         રાબાથી: ૧૩૦ 
રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી.કૉ.ઓ. ,  
ફી.આય.વી.કૉ.ઓ સયુત તભાભ  
કામગિભન શતે:ુ  
  -વી.આય.વી.કૉ.ઓ.,ફી.આય.વી.કૉ.ઓ.ને  
લશીલટી ભાગગદળગન આવુ.ં 
-શળક્ષણના  નલીન અણબગભ –ફાફતથી  
અલગત કયલા.                            
કામગિભની શલગત : જજલ્રા શળક્ષણ 
અને તારીભ બલન સયુત ખાતે 
ફી.આય.વી., વી.આય.વી. –તભાભને 
બેગા કયી એક રદલવની ફેઠકનુ ં
આમજન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં આ 
ફેઠકભા ંતેઓને કેટરીક અગત્મની 
લશીલટી ફાફતથી જ્ઞાત કયલાભા ં
આવ્મા શતા. તથા નામફ શનમાભકશ્રી 
આરદજાશતએ તેભને શલદ્યાથીઓને 
ભલાાત્ર શલશલધ શળષ્મવશૃત્તઓ 
તથા  તે ભાટે કયલાની જરૂયી 
કામગલાશી અંગે જણાવ્યુ.ં
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કામગિભનુ ંનાભ : ડી.એર.એઙૌ . કરેજના  
આચામોની લાશિક આમજન ફેઠક  

ળાખા :PSTE 

તાયીખ:  ૧૦-૮-૨૦૧૫  
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, 

સયુત  

લગગ : ૧  
રાબાથી : ૮  
રાબાથી જૂથ: ડી.એર.એઙૌ . કરેજના આચામગ     

             

કામગિભન શતે:ુ ળૈક્ષણણક અને વશઆભ્માવ  
પ્રવશૃત્તઓનુ ંલાશિક આમજન  
   

કામગિભની શલગત : જજલ્રાની કરેજના  
કામગિભભા ંએકસતુ્રતા જલામ તેભાટે  
નીચેના મદુાઓની ચચાગ કયલાભા ંઆલી. 
૧. જજલ્રાનુ ંલાશિક ળૈક્ષણણક કામગિભનુ ં 
આમજન ૨. જજલ્રાકક્ષાની સ્ધાગન ુ ંઆમજન  
૩. કરેજના લાશિક નીયીક્ષણ ફાફતે સચૂન  
૪. ઓર ઇનન્ડમા વલે ઓપ શામય એ્યકેુળન  
અંગે ભાગગદળગન ૫. ડી.એર.એઙૌ .ના નલા  
અભ્માવિભ ફાફતે ચચાગ ૬. કરેજના કભગચાયી  
અને તારીભાથીઓની ભારશતી 
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 કામગિભનુ ંનાભ:- બાયતન ધ્લજ શનમભ વગં્રશ,  

ળાયીરયક શળક્ષણ શળક્ષક આવશૃત્ત વભજ અને સ્ધાગ  
આમજનન કામગશળણફય. 

તાયીખ :- ૩૦/૧૨/૨૦૧૫ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ 

સ્થ :- ડામેટ સયુત. 

લગગ :- ૧ 

રાબાથી:- ૫૦ 

રાબાથી જૂથ :- શળક્ષક 

કામગિભન શતે ુ:- બાયતન ધ્લજ આચાય વરશતા  
થી ભારશતગાય ફને, ળાયીરયક શળક્ષણ શળક્ષક  
આવશૃત્તની વભજ તથા સ્ધાગ આમજન ભાટેન  
કામગશળણફય. 

કામગિભની શલગત :- 

 ડામેટ સયુત ખાતે ળાયીરયક શળક્ષણ શળક્ષક  
આવશૃતભા ંધ્લજ શલળેની લાત કયલાભા ંઆલેર છે  
તેને લધ ુવભજ આલા ભાટે થઈને બાયતના ં  
ધ્લજના ંશનમભથી રયણચત કયલાભા ંઆવ્મા.  
વાથે ધ- ૧ થી ૮ભા ળાયીરયક શળક્ષણ શલમના  
ઉમગ ફાફતન ખ્માર શળક્ષક્ને ભે તે ભાટેની  
વભજ આલાભા ંઆલી. વાથે યભત સ્ધાગન ુ ં 
આમજન અને વચંારન તેભજ ચંકામગ શલળેની  
વભજ તેભજ યભતત્વલભા ંચંકામગ કયાલલાભા ં 
આવ્યુ.ં  
પરશ્રશુત :- બાયતન ધ્લજ શલળે લધ ુભારશતીનુ ંસચૂન  
કયલાભા ંઆવ્યુ.ં ળાયીરયક શળક્ષણની શળક્ષક આવશૃત્તની  
પ્રવશૃતઓની પ્રામણગક યીતે વભજ પ્રાપ્ત થામ તેવુ ંસચૂલલાભા ંઆવ્યુ.ં    
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 કામગિભનુ ંનાભ: ળાાકીમ વલગગ્રાશી  
મલૂ્માકંન  ( વી.આય.વી ) 
ળાખા: CMDE  
તાયીખ : ૨૧-૭-૧૫ તથા ૨૭-૭-૧૫ 
સ્થ : ફી.આય.વી બલન ફાયડરી તથા  
ચમાગવી 
લગગ :- ૨ 

રાબાથી:- ૫૧ 

રાબાથી જૂથ :- વી.આય.વી ઓ- 
( ફાયડરી, ચમાગવી) 
કામગિભન શતે:ુ વી.આય.વી ઓન ેમલૂ્માકંન  
ના નલી અણબગભ થી લાકેપ કયલા  
કામગિભની શલગત :- 
-વ્મન્ક્તગત/વામરુશક પ્રજેક્ટ , કેવ સ્ટડી , 

અન્લેક્ષણ, નાટયપ્રમગ,પ્રશ્નઘડતય, 

-પ્રવશૃત્તઓ,ચચાગવબા,સ્ધાગઓ,પ્રમગ, 

દૈશનક અખફાય અને વાભશમકન  

ઉમગ ,ઈન્ટયનેટ અને શલરકીરડમાન  

ઉમગ, ક ન ઉમગ 
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કામગિભનુ ંનાભ: ળાાકીમ વલગગ્રાશી  
મલૂ્માકંન  ( પ્રાઈલટે સ્કુર) 
ળાખા: CMDE  
તાયીખ : ૨૨-૭-૧૫  
સ્થ : ડી ફી શાઈસ્કુર રવાણા 
રાબાથી:- ૫૧ 

રાબાથી જૂથ :- ખાનગી ળાાના શળક્ષક  
કામગિભન શતે:ુ શળક્ષકન ેમલૂ્માકંન ના  
નશલન  અણબગભ થી લાકેપ કયલા  
કામગિભની શલગત :       
-એવ.વી.ઈ ની વભજ   , ત્રક અ થી ઈ 
-યચનાત્ભક મલૂ્માકંન , કવટી યચનાના  

વાન  
-શલશલધ કવટીઓ  
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કામગિભનુ ંનાભ: અણબનલ શલજ્ઞાન શળક્ષણ 
 કામગિભ (અશલશળકા)  
ળાખા: CMDE  
 તાયીખ :૨૦-૧-૧૫ થી ૨૨-૧-૧૫  
સ્થ : તા. વ્માયા,લારડ,ઉચ્છર,શનઝય  
રાબાથી: ૧૯૭ 

રાબાથી જૂથ: નીચી શવલ્ધ્ધ લાા તાકુાના  
શળક્ષક ( તાી જીલ્ર )  
કામગિભન શતે:ુ ફાકને શલજ્ઞાન તથા ગણણત  
શલમભા ંપ્રવશૃત્તરક્ષી શળક્ષણ દ્વાયા કઠીન  
ક્ષભતાઓનુ ંવયીકયણકયવુ.ં 
-શલજ્ઞાન તથા  ગણણત શલમ ના ંશળક્ષકનાં  
રયવવગ વગન તૈમાય કયલા  
-શલજ્ઞાન તથા ગણણત શલમના ંશળક્ષકન ે 
તારીભ આલી  
કામગિભની શલગત :   ( કઠીન એકભની વભજ  )    
(૧) ગણણત : ક્ષેત્રપ ,ઘનપ ,ભશૂભશત,દળાળં 
અણૂાકનાગણુાકાય,બાગાકાય  
(૨) શલજ્ઞાન: દફાણ,ધ્લની ,પ્રકાળ,ઉજાગ 
વાભગ્રી: ગ્રાપ ેય , સ્ત્ર,લતુગ,ખારીફટર, 
ાઈ, દય,કેભીકર ,ટ્ટી ,ાણી 
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જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન  
સયુત અને નલવાયી દ્વાયા  

 જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ભિુની ળૈક્ષલણક મરુાકાત  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તાયીખ ૧૭-૩-૨૦૧૬ થી ૨૧-૩-૨૦૧૬  
 

 

 

 

 

 

E  -   પ્રગ્રામ્વ કન્ડક્ટ પય પેકલ્ટી ઓપ 
ડામેટ   
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એક્ક્ષઝય શલઝીટ – ભિુ 

 

િભ  તાયીખ  મરુાકાત રીધેર 
સ્થ  

મરુાકાતનુ ંભશત્લ  

૧ ૧૭-૩-૧૬ ડામેટ નલવાયી  પ્રાથશભક શળક્ષણભા ંળૈક્ષણણક ગણુલત્તા 
સધુાયણા અંગે ચચાગ.  

૨ ૧૮-૩-૧૬ ડામેટ ભજૂ  ડામેટની વાયી ફાફતનુ ંઆદાન-પ્રદાન, 
કચ્છ જજલ્રાના જલારામક સ્થની 
ભારશતી .  

૩ “ કચ્છ મ્યઝુીમભ 
,પ્રાગભરજી ેરેવ, 
આમના ભશરે . 

કચ્છન ઈશતશાવ, શલશલધ જાશતઓના 
શયેલેળ, વ્મલવામ, જીલન ળૈરી અંગે 
જાણકાયી ભેલી. 

૪ ૧૯-૩-૧૬ પ્રા.ળાા ભેઘય  ળાાની બોશતક સશુલધાઓ, રકવશમગ , 
ફાકની ળૈક્ષણણક શવલ્ધ્ધઓ ની જાણકાયી 
ભેલી. 

૫     “ પ્રા.ળાા કઢેયાઈ BALA પ્રજેક્ટન સુદંય ઉમગ 
જમ,ઔશધ ફાગ, ફાકની સ્લમશંળસ્ત 
લગેયે જમા. 

૬     “ શલલેકાનદં યીવચગ 
રેશનિંગ ઈન્વટીટયટુ 
(VRTI) 

ાણીન વગં્રશ, કુલા યીચાજૉ, ગફય ગેવ 
પ્રાન્ટ, શને્ડીિાફ્ટ વેન્ટય , શફોલીટા 
પ્રાન્ટ લગેયે જમા, જાણકાયી ભેલી. 

૭     “ શ્માભજીકૃષ્ણ લભાગ 
સ્ભાયક  

િાશંતલીય શ્માભજીકૃષ્ણ લભાગ ના જીલન 
શલળે ભારશતી ભેલી. 

૮ ૨૦-૩-૧૬ કટેશ્વય ભરંદય, 
નાયામણવયલય,અંજાય  

ઐશતશાશવક ઘટનાઓ તથા અંજાયનુ ં
ઓજાય ફજાય (કટાય,ચપ્ ુ,કાતય,..) 
જમા. 
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કામગિભના પટગ્રાફ્વ  
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કામગિભનુ ંનાભ : બ્રગ શનભાગણ લકગળ   
તાયીખ : 20/7/2015 

સ્થ : ડામટ – સયુત  
લગગ  : 02  

રાબથી  : 60 (CRC CO.) 

કામગિભન શતે ુ: 
- બ્રગ શલળે જાણે                         

- શલશલધ ળૈક્ષણણક બ્રગ શનશાે 

- બ્રગની યચના કયે  

કામગિભની શલગત : 
- CRC CO. ને બ્રગ અને લેફવાઇટ  

શલગતે ચચાગ કયી શનદળગન કયલાભા ં
આવ્ય.ુ  

- બ્રગયચનાના ગરાનુ ંશનદળગન 
તથા  
નમનૂારૂ શલશલધ બ્રગ શનદળગન  

- જૂથભા ંબ્રગ યચના કયલાભા ંઆલી     
પરશ્રશુત:  

-CRC CO. બ્રગશલળે ળીખ્મા  
-CRC CO. બ્રગ યચના કયતા થમા  
-CRC CO. જૂથભા ંબ્રગ શનભાગણનુ ંકામગ કયુગ.  
 
 

F -  ટેકનરજી ઈન ટીચય એજ્યકેુળન   
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કામગિભનુ ંનાભ : કમ્પ્યટુય તારીભ લગગ   
તાયીખ :22-23/12/2015,  9-10/12/2015,  

18-20/2/2016, 14-16/2/2016 

સ્થ : ડામટ – સયુત  
લગગ : 04  

રાબથી  : 97 (24+ 21+23+29) 

કામગિભન શતે ુ:  
-શલશલધ O.S તથા ઉફન્ટુ શલળે જાણ ે 

-Exercises  દ્વાયા દયેક મદુાની પ્રેક્ટીળ  

કામગિભની શલગત :  
-D  ગે્રડલાી ળાાના એક – એક શળક્ષકને  
કમ્પ્યટુયની વઘન તારીભ   

-શલશલધ O.S તથા ઉફન્ટુ શલળે ચચાગ અને  
શનદળગન થય ુ

-ઓન ઓરપવ શલળ ેચચાગ – શનદળગન અન ે
 પ્રેક્ટીળ કામગ  

 

પરશ્રશુત:  

-O.S તથા ઉફન્ટુ શલળે ળીખ્મા / રયણચત 

થમા  
-ઓન ઓરપવનીપ્રેક્ટીળ કયલાભા ં
આલી 
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કામગિભનુ ંનાભ: જજલ્રા કક્ષાની ળૈક્ષણણક સ્ધાગઓ  
તાયીખ :૮/૯/૧૧-૩-૧૬ 

સ્થ:જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત  
લગગ :૮ 

રાબથી :૧૮૫ શળક્ષક,૨૨૬ ફાક 
કામગિભન શતે ુ: ૧.ફાકને બાય  
લગયનુ ંબણતય ભે. 
૨.વશભ્માશવક પ્રવશૃત્તઓ દ્વાયા ફાકભા ં 
શલશલધ કોળલ્મન શલકાવ કયલ. 
કામગિભની શલગત : ફાક પ્રવશૃત્ત થકી  
જ્ઞાન ભેલલાન પ્રમત્ન કયે તે ભાટે તેભને  
પ્રત્વારશત કયલા જરૂયી છે.આ ભાટે જજલ્રા  
શળક્ષણ અને તારીભ બલન સયુત દ્વાયા  
શલશલધ પ્રકાયની આઠ સ્ધાગઓ ળાા  
કક્ષાથી રઈને જજલ્રા કક્ષા સધુી મજલાભા ં 
આલી શતી. 
-તા. ૮-૩-૧૬ના યજ શનફધં રેખન,  
સરુેખન તથા ગણણત- શલજ્ઞાન ન્ક્લઝ  
સ્ધાગઓ મજલાભા ંઆલી શતી. 
-તા.૯-૩-૧૬ના યજ લક્તતૃ્લ સ્ધાગ,  
ણચત્ર સ્ધાગ, તથા અંગે્રજી ન્ક્લઝ સ્ધાગ  
મજલાભા ંઆલી શતી. 
તા. ૧૧-૩-૧૬ના યજ નાટય સ્ધાગ તથા  
વાભાજજક શલજ્ઞાન ન્ક્લઝ સ્ધાગ મજલાભા ંઆલી શતી.  
 

પરશ્રશુત:૧. ઉયક્ત સ્ધાગઓ દ્વાયા ફાકભા ં 

 

 

 

  G - ઈનલેળન  
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લાચન, રેખન, ગણન,કથન, તકગ , ઝડ જેલા  
કોળલ્મ શલકવાલી ળક્યા.  
૨. ન્ક્લઝ દ્વાયા ફાકનુ ંશલમ લસ્તનુ ુ ં 
રઢીકયણ ણ થયુ.ં 
 

 

 

સ્ધાગન ુ ંરયણાભ : 
િભ  સ્ધાગન ુ ંનાભ  પ્રથભ 

િભ  

દ્વદ્વતીમ 
િભ 

તતૃીમ 
િભ 

૧ સરુેખન સ્ધાગ  ચમાગવી  ભાગંય  SMC 

૨ શનફધં રેખન  ઓરાડ  કાભયેજ  ફાયડરી  

૩ ગણણત –
શલજ્ઞાન ન્ક્લઝ  

ભાગંય  ઓરાડ  ભાડંલી  

૪ ણચત્ર સ્ધાગ  ઓરાડ ઓરાડ કાભયેજ  
૫ અંગે્રજી ન્ક્લઝ  SMC ચમાગવી  ફાયડરી  

૬ લક્તતૃ્લ સ્ધાગ  ઓરાડ SMC કાભયેજ 
,ફાયડરી  

૭ નાટય સ્ધાગ  SMC ઓરાડ કાભયેજ  
૮ વાભાજજક 

શલજ્ઞાન ન્ક્લઝ  

ઓરાડ SMC ભાગંય 
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કામગિભનુ ંનાભ: વઘન અંગે્રજી બાા                         

તારીભ ભડયરુ રેખન  
ળાખા : IFIC 

તાયીખ:૧૪/૯/૧૫ થી ૧૫/૯/૧૫ 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ  
બલન,  સયુત           
લગગ : ૧ 

રાબાથી :૧૨  
રાબાથી જૂથ: અંગે્રજી શલમના તજજ્ઞ શળક્ષક 
કામગિભન શતે:ુવઘન અંગે્રજી બાા તારીભ  
વદંબે ભડયરુ તૈમાય કયવુ.ં 
કામગિભની શલગત:વઘન અંગે્રજી બાા તારીભ  
વદંબે ધયણ-૫ના શળક્ષકને ઉમગી થામ  
એલી પ્રવશૃતઓ તેભજ અંગે્રજી બાા  
શળક્ષણના ંશતેઓુ કોળલ્મ, ધ્ધશત-પ્રયનુ્ક્તઓ,  
સુ્તકારમન ઉમગ લગેયે જેલી ફાફતની  
વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયત ુભડયરુ તૈમાય કયલાભા ં 
આવ્યુ.ં 
પરશ્રશુત:વઘન અંગે્રજી બાા તારીભ વદંબે  
ભડયરુ અને વીડી તૈમાય થઈ. 
    
  
 

 

 

 

 

 

 

કન્ટેન્ટ એન્ડ ભટીયીમર ડેલરભેન્ટ - H 
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કામગિભનુ ંનાભ:કદભ પ્રજેક્ટ લકગળ વત્ર- ૧ 

ળાખા : IFIC 

તાયીખ: ૧૫/૯/૧૫ થી ૧૬/૯/૧૫  
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  
સયુત 

લગગ : ૧ 

રાબાથી :૩૭  
રાબાથી જૂથ:ધયણ ૫ ના ંશળક્ષક 
(સયુત કોયેળન અને ફાયડરી) 
કામગિભન શતે:ુ 
-શળક્ષક ધયણ-૫ અંગે્રજી શલમને પ્રવશૃત્ત દ્વાયા 
ળીખલલાની વભજ કેલે.  
-અંગે્રજી શલમલસ્ત ુઅધ્માન અંગેની 
વભસ્માન ઉકેર ભેલે. 
કામગિભની શલગત: 
-કદભ પ્રજેક્ટ વદંબે ભારશતી આલાભા ં
આલી. 
-અંગે્રજી શળક્ષણ વદંબે શલશલધ પ્રવશૃત્ત અને  
પ્રયનુ્ક્ત દ્વાયા શલમલસ્તનુે કેલી યીતે ળીખલવુ ં 
તેની ચચાગ કયલાભા ંઆલી. 
-શળક્ષકને પ્રજેક્ટ વદંબે કયલાની કાભગીયીની  

વભજ આલાભા ંઆલી. 

-શળક્ષકને કદભ પ્રજેક્ટનુ ંવારશત્મ આલાભા ંઆવ્યુ.ં 
પરશ્રશુત: શળક્ષક પ્રજેક્ટ વદંબે અણબમખુ થમા. 
-અંગે્રજી શળક્ષણ વદંબે શલશલધ પ્રવશૃત્ત અને પ્રયનુ્ક્તઓ થી ભારશતગાય થમા. 
-લકગળીટના ઉમગ દ્વાયા વયતાથી અંગે્રજીળીખલી ળકામ તેની વભજ કેલી. 
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કામગિભનુ ંનાભ:ગણુત્વલ વરંગ્ન પ્રશ્નત્ર  
શનભાગણ કામગળાા   
ળાખા : CMDE 

 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  સયુત 

લગગ : ૧ 

રાબાથી : શળક્ષક અને એવ.આય.જી.   

રાબાથી જૂથ: ધયણ ૬ થી ૮ના ફાક 
કામગિભન શતે:ુ 
યા્મના અન્મ ભાધ્મભના ફાક  
ભાટે ગણુત્વલ  
વરંગ્ન પ્રશ્નત્ર શનભાગણ કયવુ.ં  
કામગિભની શલગત: 
૧૦૦ ગણુ નુ ંપ્રશ્નત્ર  
પ્રથભ બાા :૨૦ ગણુ  
ગણણત: ૨૦ ગણુ, અંગે્રજી: ૧૦ ગણુ  
વાભાજીક શલજ્ઞાન: ૧૫ ગણુ , 
રશન્દી : ૧૦ ગણુ  , ,વસં્કૃત: ૫ ગણુ 
ગજુયાતી: ૫ ગણુ 
શલજ્ઞાન : ૧૫ ગણુ  
ભાઘ્મભ : ભયાઠી,તેગુ,ુ ઉરડમા 
 
પરશ્રશુત: શલશલધ ભાધ્મભના ફાકનુ ંગણુત્વલ અંતગગત મલૂ્માકંન કયી ળકાયુ.ં 
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કામગિભનુ ંનાભ: રક ફરી આધારયત  
વારશત્મ શનભાગણ કામગળાા  
ળાખા : CMDE 

 

સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, 
સયુત 

લગગ : ૧ 

રાબાથી : ૩૯ 

યચશમતા જૂથ: શળક્ષક અને એવ.આય.જી.   
રાબાથીઓ:ધયણ૧ થી ૨ના ફાક  
કામગિભન શતે:ુ 
રક ફરી (ચોધયી,લવાલા,ગાભીત)  
આધારયતવારશત્મશનભાગણ કયવુ.ં  
કામગિભની શલગત:  
ધયણ૧ થી ૨ના ફાક ભાટે                 
ચોધયી,લવાલા અને ગાભીતફરી  
આધારયત  ળબ્દકળ,કાવ્મ,જડકણા,  
ગીત, લાતાગઓની યચના કયલી . 
પરશ્રશુત: ધયણ૧ થી ૨ના શળક્ષક ને  
વશામક વાભગ્રી યૂીાડલી. 
પ્રશતબાલ: ળાા તત્યતા કામગિભ  
ભાટે જરૂયી  
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કામગિભનુ ંનાભ: પ્રશ્નત્ર શનભાગણ કામગળાા  
ળાખા : CMDE 

તાયીખ: ૧૦-૧૨-૧૫ થી ૧૨-૨-૧૫ 

           ૧૫-૧૨-૧૫ થી ૧૭-૧૨-૧૫ 

સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

ફીઆયવી બલન વનગઢ, ન.પ્રા.ળા.િ.-૩૮/૩૯  
લગગ : ૧ 

યચશમતા: શળક્ષક અને એવ.આય.જી.  
રાબાથી : ધયણ૩ થી ૮ના ફાક 
કામગિભન શતે:ુ 
-શળક્ષક ને રેણખત મલૂ્માકંન અંગે  
ભાગગદળગન આવુ ં. 
-પ્રશ્નત્ર શનભાગણ કયવુ.ં 
 એજ્જન્વી :  
જજ ..શળ.વશભશત  સયુત, ન.પ્રા..શળ.વશભશત,   
જજ ..શળ.વશભશત તાી (૬૬નન પ્રજ્ઞા  
+ ૨૨ પ્રજ્ઞા)શળક્ષક 
અન્મ ભાઘ્મભ : ૧૩૭શળક્ષક 
કામગિભની શલગત:  
-રેણખત મલૂ્માકંન અંગે ભાગગ દળગન આવુ ં. 
પ્રશ્નત્ર શનભાગણ કયવુ.ં 
-પ્રશ્નત્ર ચકાવણી કયલી જે તે એજન્વી ન ેસપુ્રત કયલા  

પરશ્રશુત: ધયણ ૩ થી ૮ ના ફાકના મલૂ્માકંન ભાટે પ્રશ્નત્ર તૈમાય કયી ળક્યા. 
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કામગિભનુ ંનાભ: સ્થાશનક વારશત્મ શનભાગણ  
કામગળાા   (સયુત) 
ળાખા : CMDE 

તાયીખ: ૮-૧૨-૧૫ થી ૯-૧૨-૧૫ 

સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત  

લગગ : ૧ 

 યચશમતા: શળક્ષક અને એવ.આય.જી.  
રાબાથી : ધયણ ૬ થી ૮ના ફાક     
કામગિભન શતે:ુ 
-ફાક ભાટેનુ ંસ્થાશનક વારશત્મ શનભાગણ કયવુ.ં 
કામગિભની શલગત:  
લાશ યે સયુત લાશ, યદેળીઓની દાદાગીયી, 
ભશાન અકફય, સમુગયુ, ત ુગગીઝનુ ંઆગભન, 
ડચ પ્રજા ,સયુતની જાશજરારી, લેાયીથાણા,  
સયુતન શલકાવ, જૂનુ ંસયુત, ાયવીઓ સયુતભા,ં 
યાદેંય, કભનીજ ,ફાયડરી, તયવાડા,ભાડંલી નગય 
 
પરશ્રશુત: ધયણ ૬થી ૮ ના ફાક ભાટે  
 સ્થાશનક વારશત્મ તૈમાય કયી ળક્યા. 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

કામગિભનુ ંનાભ: સ્થાશનક વારશત્મ શનભાગણ  
કામગળાા   (તાી) 
ળાખા : CMDE 

તાયીખ: ૮-૧૨-૧૫ થી ૯-૧૨-૧૫ 

સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, 
સયુત 

લગગ : ૧ 

 યચશમતા: શળક્ષક અને એવ.આય.જી.  
રાબાથી : ધયણ ૬ થી ૮ના ફાક     
કામગિભન શતે:ુ 
-ફાક ભાટેનુ ંસ્થાશનક વારશત્મ શનભાગણ કયવુ.ં  
કામગિભની શલગત:  
નલ યણચત તાી જીલ્ર , 
રશભાયીઓ દેલ, કાા વ્માયા, વનગઢ,  
જુદા જુદા નાતજાત , હુ ુ,ં તાણા,  
આના દેલરા ,ખી , ભહુડ,ગલા દેલ, 
કારાલ ભેઘ, અખાત્રી જાત્ર  
 
પરશ્રશુત: ધયણ ૬થી ૮ ના ફાક ભાટે  
સ્થાશનક વારશત્મ તૈમાય કયી ળક્યા. 
 
 

 

 

 

 
 

                

http://www.google.co.in/imgres?imgurl=http://www.gujarattourism.com/file-manager/photo-gallery/vansda_entrance_pd.jpg&imgrefurl=http://www.gujarattourism.com/destination/details/5/137&h=539&w=718&tbnid=M0hcE67EMIDwHM:&docid=tqCxYbfAhbg0uM&ei=ii3tVfqiFMu_uATs8LzoBA&tbm=isch&ved=0CHYQMyhSMFJqFQoTCPqPkOGk5McCFcsfjgodbDgPTQ
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િભ શલગત કાભગીયી 
૧ ગણુત્વલ  ભાગંય તાકુા –ળાા મરુાકાત ,ભાગગદળગન 

,મલૂ્માકંન  
૨ દત્તક ળાા  રવાણા તાકુાની લયેરી પ્રા.ળા. તથા SMC ની ળા.િ.-

૧૮૪-૧૮૧ ની મરુાકાત ,ભાગગદળગન,પ્રેયણા ,પ્રત્વાશન . 

૩ શળક્ષક તારીભ 
ભનીટયીંગ  

તારીભ કેન્ર ય મરુાકાત, ભાગગદળગન, પ્રત્વાશન  

૪ શલજ્ઞાન ભેા, 
ફાભેા ,યભતત્વલ  

મરુાકાત, ભાગગદળગન, પ્રત્વાશન, પ્રેયણા 

૫ વળંધન કાભગીયી  ળાા મરુાકાત , ડેટા એકત્રીકયણ  
૬ રામઝનીંગ  ળાા મરુાકાત, ભાગગદળગન, પ્રત્વાશન, પ્રેયણા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

યભતત્વલ  ગણુત્વલ  

ઓન વાઈટ વટષ  - I 



 79 

 

કામગિભનુ ંનાભ :સ્ભાટગક્રાવ વફ્ટ 
ભટીયીમર ડેલરભેન્ટ લકગળ 

 (ધયણ – 8 – ગણણત) – ET  
તાયીખ : 15 – 17/7/2015  

સ્થ : ડામટ – સયુત  

લગગ : 01  

રાબથી :શળક્ષક (20) 

કામગિભન શતે ુ:  

-ધયણ – 8 – ગણણત ના એકભની 
ાઠનોંધ તૈમાય કયલી 
-ધયણ – 8 – ગણણત ના તભાભ એકભ નુ ં 

વફ્ટ ભટીયીમર તૈમાય કયવ ુ 

કામગિભની શલગત : 
-ધયણ – 8 – ગણણત ના એકભની 
ાઠનોંધ તૈમાય કયી યજૂઆત ચચાગ – 

સધુાયા – લધાયા કયલાભા ંઆવ્મા. 
-ાઠનોંધન ેઆધાયે વફ્ટ ભટીયીમર 
 (PPT) તૈમાયકયી યજૂઆત ચચાગ – સધુાયા  
– લધાયા સચુલલાભા ંઆવ્ય.ુ 

-ધયણ – 8 – ગણણતના તભાભ ાઠનુ ં
વફ્ટ  ભટીયીમર તૈમાય કયુગ.   
પરશ્રશુત: ધયણ – 8 ન ુવફ્ટ ભટીયીમર 
તૈમાય થય.ુ   

 
 

 

  EDN- કામષક્રભ  
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કામગિભનુ ંનાભ: ઇનલેળન પેય  
ળાખા :IFIC  

તાયીખ: ૧/૨/૧૬ થી ૨/૨/૧૬ અને  
૪/૨/૧૬ થી ૫/૨/૧૬ 

સ્થ:જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત 

 અને ક્ભારછડ પ્રાથશભક ળાા, લારડ  
લગગ: ૦૨                            

રાબાથી : સયુત-૩૬  તાી-૩૨  
રાબાથી જૂથ: ઇનલેટીલ  શળક્ષક 
કામગિભન શતે:ુજજલ્રાના ઇનલેટીલ  
શળક્ષકને પ્રત્વાશન રંુૂ ાડવુ ં. 
જજલ્રાના અન્મ શળક્ષકને ઇનલેટીલ  
કામગ કયલા ભાટે પ્રત્વારશત કયલા 
 

કામગિભની શલગત:જજલ્રાભા ંઇનલેટીલ  
કામગ કયનાય શળક્ષકને પ્રત્વાશન રંુૂ  
ાડલા વો પ્રથભ જજલ્રાભા ંફે રદલવ  
ઇનલેળન પેયનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆલેર  
શત ુ.ં આ પેયની મરુાકાત રેલા ભાટે જજલ્રાભાથંી  
શળક્ષક તેભજ ફી.આય.વી. ક. -વી.આય.વી.ક.  
આલેર શતા.ઇનલેટીલ કામગ કયનાય શળક્ષકને  
િભ ણ આલાભા ંઆલેર  શતા. 
પરશ્રશુત: શળક્ષકને તેભને ળાા કક્ષાએ ડતી  
વભસ્માના ઉકેર ભળમા. 
-મરુાકાતી શળક્ષક ણ ઇનલેટીલ કામગ કયલા પ્રેયામા. 
 

 

 



 81 

કામગિભનુ ંનાભ: શડે ટીચય તારીભ 
ળાખા : IFIC 

તાયીખ:૧૫/૨/૧૬ થી ૫/૩/૧૬                         
સ્થ:જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, 
 સયુત  
લગગ : ૨  
રાબાથી :૬૨                   
રાબાથી જૂથ:સયુત, તાી અને સયુત  
કોયેળનના નલશનયકુ્ત મખુ્મ શળક્ષક 
કામગિભન શતે:ુ 
-મખુ્મ શળક્ષક તાની ભશૂભકાથી  
ભારશતગાય થામ , લશીલટી કાભગીયીની 
દ્ધશતથી લાકેપ થામ. 
-મખુ્મ શળક્ષક ળાાભા ંશળક્ષણની ગણુલતા 

સધુાયલા ભાટેના કામગિભ મજી ળકે. 
કામગિભની શલગત: 
-૧૮ રદલવીમ મખુ્મ શળક્ષક તારીભભા ં૬  
ભડયરુની તારીભ આલાભા ંઆલી જેભા ં 
    (૧) ઓપીવ રકશિંગ  
    (૨) વફ્ટ સ્કીર  
    (૩) ટટર રશનિંગ ેકેજ 

    (૪) શળક્ષણનુ ંભાખુ ંઅને મજનાઓ 

    (૫) ેડાગજી 

    (૬) કમ્પ્યટુય શળક્ષણ 

 

-તારીભ દયશભમાન પ્રી-ટેસ્ટ, સ્ટ ટેસ્ટ  
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રેલાભા ંઆલી.  

-મખુ્મ શળક્ષક દ્વાયા કામગિભનુ ંસ્લમ ંવચંારન  

-તારીભ દયશભમાન શલશલધ પ્રવશૃતઓ  

કયાલલાભા ંઆલી. 

-તારીભ દયશભમાન અશધકાયીશ્રીઓનુ ં

ભાગગદળગન 

પરશ્રશુત: મખુ્મ શળક્ષક નતૂન પ્રલાશ અને  
લશીલટી ફાફતથી ભારશતગાય થમા. 
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કામગિભનુ ંનાભ:  શડે ટીચય રયવ્ય ુ 
ળાખા : IFIC 

તાયીખ: ૨૬/૨/૧૬ થી ૨૭/૨/૧૬ 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  
 સયુત 

લગગ: ૧ 

રાબાથી:૪૭ 

રાબાથી જૂથ:સયુત જજલ્રાના ં૨૦૧૩-૧૪  
ના ંમખુ્મ શળક્ષક                             

કામગિભન શતે:ુ  
-મખુ્મ શળક્ષકએ ળાાભા ંકયેર શલશળષ્ટ  
કામગની યજૂઆત  
-ળાાભા ંલશીલટી તેભજ ળૈક્ષણણક કામગભા ં 
ડતી મશુ્કેરીઓ અંગે ભાગગદળગન. 
 

કામગિભની શલગત:મખુ્મ શળક્ષકએ ળાાભા ં 
કયેર કામગનુ ંપ્રેઝન્ટેળન યજૂ કયુું. 
-તેભની મશુ્કેરીઓની ચચાગ કયલાભા ંઆલી  
તેભજ પ્રાચામગશ્રી દ્વાયા ભાગગદળગન રંુૂ 
ાડલાભા ંઆવ્યુ.ં 
પરશ્રશુત:મખુ્મ શળક્ષકને ડતી મશુ્કેરીઓના 
ઉકેર અંગે ભાગગદળગન ભેલી ળક્યા  
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કામગિભનુ ંનાભ : ગણણત- શલજ્ઞાન ભડં ફેઠક. 
ળાખા : P&M 

તાયીખ: ૨૯-૯-૧૫ થી ૩૦-૯-૧૫ 
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ  
બલન –સયુત.  
લગગ : ૧ 
રાબાથી: ૪૯ 
રાબાથીજૂથ :સયુત જજલ્રાના ગણણત-શલજ્ઞાન  
શલમના શળક્ષક. 
કામગિભન શતે:ુ 
૧. શળક્ષક તાની ળાાભા ંશલજ્ઞાન ગણણત  
ભડંની  યચના કયે અને ફાકને તેભા ં 
યવ રેતા કયે.   
૨.ગણણત પ્રમગળાા શલકવાલી ફાકન  
ગણણત શલમ પ્રત્મેન બમ દૂય કયે. 
કામગિભની શલગત:  
સયુત જજલ્રાના ધયણ ૬ થી ૮ના   
ગણણત શલજ્ઞાનના શળક્ષકને બલનના  
વ્માખ્માતાઓ ડૉ.વજંમ ફાયડ તથા રશભા ડંયા  
અને તજજ્ઞશ્રી ડૉ. વશતબાઈ ાઠક અને  
ડૉ.વજંમ ળાશ  દ્વાયા ગણણત -શલજ્ઞાન ભડં ,  
ભડંની યચના, તેના વભ્મ, કામો, તેનાથી  
થતા પામદાઓ તેભજ ગણણત પ્રમગળાાની  
યચના અને તેના પામદાઓ અંગે શલસ્તતૃ  
વભજ આી. 
પરશ્રશુત: શળક્ષકએ તાની ળાાભા ંશલજ્ઞાન ગણણત ભડંની યચના  
કયલાની અને  ગણણત પ્રમગળાા શલકવાલલાની ફાશંધેાયી આી.                 
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કામગિભનુ ંનાભ : અંગે્રજી ક્લીઝની તારીભ. 
ળાખા : P&M 

તાયીખ: 13-10-15 અને 14-10-15 
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન –સયુત. 
લગગ : ૧ 
રાબાથી :  ૩૮ 
રાબાથી જૂથ: સયુત જજલ્રાના અન ે 
ન. પ્રા. શળ વશભશતના  શળક્ષક 
કામગિભન શતે:ુ  
 ૧. શળક્ષક ફાકને યભત દ્વાયા શળક્ષણ  
કામગ કયાલ.ે    
૨. શળક્ષક ફાકની કચાળ ળધી ળકે  
અને ઉચાય કયી ળકે. 
૩. શળક્ષક ફાકને પ્રત્વારશત કયી ળકે. 
તકગ ળન્ક્ત શલકવાલી  ળકામ. 
કામગિભની શલગત: સયુત જજલ્રાના અને  
ન. પ્રા. શળ વશભશતના પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને  
ન્ક્લઝ અંગેની વાભાન્મ વભજ આલાભા ંઆલી  
તથા તેના દ્વાયા ફાકને કેલી યીતે પ્રત્વારશત  
કયલા તે જણાલલાભા ંઆવ્યુ.ં શલશલધ પ્રકાયની  
ન્ક્લઝ ફતાલલાભા ંઆલી.  
પરશ્રશુત: શળક્ષકએ તાની ળાાભા ંઅંગે્રજી રકલઝ ની યચના કયલાની અને   
ફાકને તે દ્વાયા પ્રત્વારશત કયલાની ફાશંધેાયી આી.                 
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 કામગિભનુ ંનાભ : શલજ્ઞાન-ગણણત અને 
માગલયણ પ્રદળગન આમજન ફેઠક  

ળાખા : PSTE 

તાયીખ: ૧-૧૦-૨૦૧૫ 

લગગ : ૧  
રાબાથી: ૫૦ 

રાબાથી જૂથ: સયુત જજલ્રાના, 
ન.પ્રા.શળ.વશભશતના તેભજ તાી  

જજલ્રાના પ્રાથશભક શળક્ષક. 
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ 
બલન સયુત.     

      

કામગિભન શતે ુ  :  શલજ્ઞાન - ગણણત અને 
માગલયણ પ્રદળગનભા ંકૃશત પ્રદશળિત 
કયલા ફાફતે ભાગગદળગન ભે.  

કામગિભની શલગત  : સયુત જજલ્રાના ,  

નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશત -સયુતના 
અને તાી જજલ્રાના શલજ્ઞાન શળક્ષકને શલજ્ઞાન - ગણણત અને માગલયણ પ્રદળગનભા ં
કૃશત પ્રદશળિત કયલા ફાફતે  ાલય ઈન્ટ પ્રેઝન્ટેળન દ્વાયા વભજ આલાભા ં
આલી. ઈન્વામય એલડગ ભેર ફાકને પ્રત્વાશન ભે તે ફાફતે વભજ 
આલાભા ંઆલી . એવ,લી.એવ,,, વી.આય.વી.,, ફી.આય.વી. અને જજલ્રા કક્ષાના 
પ્રદળગનની તાયીખ અને સ્થ નકકી કયલાભા ંઆવ્મા . તેભજ શળક્ષક વઘંના 
શદેદાય, આચામો, શળક્ષકના અણબપ્રામ રેલાભા ંઆવ્મા. 
પરશ્રશુત : ળાા કક્ષાએથી જજલ્રા કક્ષા સધુીના કામગિભ ભાટેની રૂયેખા તૈમાય 
કયલાભા ંઆલી. 
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કામગિભનુ ંનાભ:  શલજ્ઞાન-ગણણત પ્રદળગન  
કૃશત ભાગગદળગન  
તાયીખ:  ૧-૧૦-૨૦૧૫  
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ 
બલન,સયુત. 

લગગ: ૧ 

રાબાથી : ૫૩  
રાબાથી જૂથ: પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષક  
કામગિભન શતે ુ: શલજ્ઞાન ગણણત પ્રદળગન ભાટે 
કૃશત તૈમાય કયલા ફાફતે ભારશતગાય થામ . 

       

કામગિભની શલગત  : શલજ્ઞાન- ગણણત અને 
માગલયણ - ૨૦૧૫ ભાટે  
“ વભાલેળી શલકાવ ભાટે શલજ્ઞાન અને 
ગણણત’’ શલમ ભાટે સયુત જજલ્રાની 
પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષકને  
નીચેના મદુ્દાઓ ફાફતે ભારશતી આલાભા ં
આલી. 
૧. શલમ ૨. કૃશત કેલી શલી જઈએ.  

૩. ફાકની તૈમાયી ૪ . કૃશત વદંગી 
ભાટેના ાવા- ગણુ  
લગેયે ફાફતે ભાગગદળગન આલાભા ં
આલા આવ્યુ ંશત ુ.ં 
પરશ્રશુત : પ્રદળગન ભાટે શળક્ષકની 
ગેયવભજ દુય થઇ. 
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કામગિભનુ ંનાભ: પ્રાથશભક ળાાઓ ભાટે  
જજલ્રા કક્ષાનુ ંશલજ્ઞાન ગણણત પ્રદળગન -

૨૦૧૫                            

તાયીખ:  ૭,,૮, ,૯ -૧૦-૨૦૧૫  
સ્થ: રલાછા ચમાગવી પ્રાથશભક ળાા , 

ઓરાડ.  

રાબાથી:  ૪૪ કૃશત  
રાબાથી જૂથ: પ્રાથશભક ળાાના ફાક અને 
શળક્ષક   
કામગિભના શતે ુ:   

૧. ફાકને જજજ્ઞાવા, યચનાત્ભકતા ભાટે  
ભાધ્મભ રુુ ાડવુ.ં ૨. વભાજની જાગશૃત્ત  
ભાટે ફાકન શલજ્ઞાનભા ંયવ જાગે .  

લગેયે...         

કામગિભની શલગત  : સયુત જજલ્રાની 
પ્રાથશભક ળાાની તાકુા કક્ષાએ  
૫-શલબાગભા ંપ્રથભ આલેર કૃશતને જજલ્રા 
કક્ષાએ યજૂ કયલાભા ંઆલી શતી .  કુર:- ૪૪ 
કૃશત ય જૂ થઇ શતી . કામગિભનુ ં ઉદ્દઘાટન 
સયુત જજલ્રા શલકાવ અશધકાયી  દ્વાયા 
કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ું . પ્રાચામગશ્રી અને 
ડી.ી.ઈ.ઓ.શ્રી દ્વાયા ફા લૈજ્ઞાનીક અને 
ભાગગદળગક શળક્ષકને પ્રત્વાશન આલાભા ં
આવ્યુ ંશત ુ.ં  
પરશ્રશુત : ફા લૈજ્ઞાનીક અને ભાગગદળગક શળક્ષકને  
જુદાજુદા શલમ અંગે ભારશતી અન ેપ્રત્વાશન ભળયુ.ં 
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કામગિભનુ ંનાભ : ળાા શલકાવ વ્મસ્થાન વશભશત - SMDC  

તાયીખ:  ૨૬-૮-૨૦૧૫ થી ૨૮-૮-૨૦૧૫  
સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ,, 

સયુત  
લગગ : ૧  
રાબાથી:  ૨૦  
રાબાથી જૂથ:  યશુન.ના અધ્માક, 
 ડામેટના વ્માખ્માતા,, ડી.એર.એડ.  

કરેજના અધ્માક, ફી.આય.વી., 
શળક્ષક                                                                        

કામગિભન શતે ુ: ળાા શલકાવ વ્મસ્થાન  
વશભશત - ભડયરુ તૈમાય કયવુ ં 
કામગિભની શલગત : પ્રાથશભક ળાાઓભા ં 
ળાા વ્મસ્થાન વશભશત જેભ  
ભાધ્મશભક ળાાઓભા ંસ્કૂર ભેનેજભેન્ટ  
ડેલરભેન્ટ કશભરટની યચના કયલા ભાટે  

લારીઓ અને વભાજને વજાગ કયલા તેભજ  
જાગશૃત ભાટે શલશલધ મદુ્દાઓ જેભકે યાનષ્રમ  
ભાધ્મશભક શળક્ષા અણબમાન  (RMSA)ના શતે,ુ  
ળાા શલકાવ મજના લગેયેન ેવાકંી રઈ  
ભડયરુ યચના કયલી. ભડયરુ યચના  
ભાટે સયુત ડામેટના પ્રાચામગ, જી.વી.ઈ.આય.ટી. 
તેભજ, યશુનવેપના ભાગગદળગન શઠે તૈમાય  
કયલાભા ંઆવ્યુ.ં  
પરશ્રશુત: સ્કૂર ભેનેજભેન્ટ ડેલરભેન્ટ 
કશભરટનુ ંભડયરુ તૈમાય થયુ.ં 
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કામગિભનુ ંનાભ: ડી.એર.એડૌ . પ્રથભ લગ ભડયરુ  
તારીભ - ઝન કક્ષાની  -   
તાયીખ:  ૧૫, ૧૬, ૧૭ -૧-૨૦૧૬  
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , , 

સયુત.    

લગગ : ૧  
રાબાથી :  ૭૦  

રાબાથી જૂથ:  ડી.એર.એડૌ . કરેજના  
આચામો અને વ્માખ્માતા   
કામગિભન શતે ુ: ડી.એર.એડૌ . પ્રથભ લગ  
સધુાયેર અભ્માવિભથી લાકેપ કયલા.  
       
      

કામગિભની શલગત : લગ : ૨૦૧૫-૧૬ થી  
અભરભા ંઆલેર ડી.એર.એડૌ . પ્રથભ લગના  
વેભેસ્ટય-૨ની ઝન કક્ષાની તારીભભા ં 
જુદાજુદા જીલ્રાના ડામેટના વ્માખ્માતા દ્વાયા  
સધુાયેર અભ્માવિભ ફાફતે ભારશતી આલાભા ં 
આલી શતી. જેભા ં૧. અધ્મેતા અને મલૂ્માકંન  
૨. દ્ધશતળાસ્ત્ર ૩. ળાયીરયક સ્લાસ્્મ  
૪. વજૉનાત્ભક નાટક ૫. ભારશતી પ્રત્મામન  
લગેયે શલમની ભારશતી આી ચચાગ કયલાભા ં 
આલી શતી.  લેસ્ટ લટય પ્મયીપીકેળન પ્રાન્ટની  
મરુાકાત  રેલાભા ંઆલી શતી. 
 

પરશ્રશુત: ડી .એર.એડૌ . કરેજના આચામો અને 
વ્માખ્માતા  સધુાયેર અભ્માવિભથી લાકેપ થમા. 
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કામગિભનુ ંનાભ : જજલ્રાન યભતત્વલ - સયુત  

 

તાયીખ:  ૧૨ -૧-૨૦૧૫  
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,, સયુત.    

લગગ : ૧  
રાબાથી :  ૯૨૫   
રાબાથી જૂથ: પ્રાથશભક ળાાના ફાક   
અને શળક્ષક   
કામગિભ શતે ુ: શળક્ષક તથા શલદ્યાથીઓ યભત  
યભતા થામ. 

કામગિભની શલગત :-સયુત જજલ્રાના  
યભતત્વલનુ ંઆમજન  ડામેટ સયુત  
ખાતે કયલાભા ંઆવ્મ શત. જેના ઉદઘાટનભા  
શ્રીએવ.એન.ભશતેા ડેપ્યટુી કશભશ્નય,  

ભશાનગય ાણરકા, સયુત, જજલ્રા પ્રાથાશભક  
-શળક્ષણાશધકાયીશ્રી, જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી,  

તથા ડામેટના પ્રાચામગશ્રી તેભજ અન્મ  
ભશાનબુાલ શાજય યહ્યા શતા . આ 
યભતત્વલભા ંકબ્ફડી , ખખ, મગ, અને 
એ્રેરટકવ જેલી યભતન વભાલેળ કયલાભા ં
આવ્મ શત . યભતત્વલભા ંશલદ્યાથી બાઈઓ 
અને ફશને તથા શળક્ષક બાઈઓ અને 
ફશનેએ બાગ રીધેર શત . યભતની ળરૂઆત 
ખેરાડીઓ દ્વાયા ભાચગાસ્ટ દ્વાયા કયલાભા ં
આલી ત્માય ફાદ ભશભેાન દ્વાયા ખેરાડીઓને યભત ભાટે શબુેચ્છા આલાભા ં
આલી.  
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સ્ધાગની ળરૂઆત ભશભેાન દ્વાયા દડની શયીપાઈ થી કયલાભા ંઆલી શતી . રદલવ 
દયમ્માન ખફૂ ઉત્વાશથી તભાભ ખેરાડીઓએ શરયપાઈભા ંબાગ રીધ શત 
યભતત્વલના અંતભા ંશલજેતા ખેરાડીઓને ઇનાભ આલાભા ંઆવ્માં . યાષ્રગીત 
ગાઈને કામગિભની ણૂાગહુશત કયલાભા ંઆલી. 
પરશ્રશુત :- યભતત્વલનુ ંઆમજન ળાા કક્ષાએથી રઈને જીલ્રાકક્ષા સધુીનુ ં
કયલાભા ંઆલતા તભાભ સ્તયે યભત ખફુ વાયી યીતે ખેરાડીઓ યભતા થમા શતા.. 
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કામગિભનુ ંનાભ :- તાી જજલ્રાન યભતત્વલ ૨૦૧૫-૧૬.  

તાયીખ :- ૨૧/૧૨/૨૦૧૫ 

સ્થ :- ગણુવદા પાભગ પ્રાથશભક ળાા,  
તા.વનગઢ, જી. તાી. 
લગગ :- ૧ 

રાબાથી :- ૫૦૦ 

રાબાથી જૂથ :- શળક્ષક તથા શલદ્યાથીઓ  
–તાી જજલ્ર  
કામગિભન શતે ુ:- શળક્ષક તથા શલદ્યાથીઓ  
યભત યભતા થામ. 

કામગિભની શલગત :- તાી જજલ્રાના   
યભતત્વલનુ ંઆમજન  પ્રાથશભક ળાા  
ગણુાવદા પાભગ , તા. વનગઢ, જજ-તાી  
ખાતે કયલાભા ંઆવ્મ શત. જેના  
ઉદઘાટનભા જજલ્રા શલકાવશધકાયીશ્રી,  
જજલ્રાપ્રાથાશભક શળક્ષણાધીકાયીશ્રી,  
જજલ્રા શળક્ષણાધીકાયીશ્રી, તથા  
ડામેટના પ્રાચામગશ્રી તેભજ અન્મ  
ભશાનબુાલ શાજય યહ્યા શતા.આ  
યભતત્વલભા ંકબ્ફડી, ખખ, મગ, અને  
એ્રેરટકવ જેલી યભતન વભાલેળ  
કયલાભા ંઆવ્મ શત. યભતત્વલભા ં 
શલદ્યાથી બાઈઓ અને ફશને તથા  
શળક્ષક બાઈઓ અને ફશનેએ બાગ 

રીધેર શત. યભતની ળરૂઆત ખેરાડીઓ  
દ્વાયા ભાચગાવ  દ્વાયા કયલાભા ંઆલી 
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ત્માય ફાદ ભશભેાન દ્વાયા ખેરાડીઓને યભત ભાટે શબુેચ્છા આલાભા ંઆલી . 

સ્ધાગની ળરૂઆત ભશભેાન દ્વાયા દડની શયીપાઈ થી કયલાભા ંઆલી શતી . રદલવ 
દયમ્માન ખફૂ ઉત્વાશથી તભાભ ખેરાડીઓએ શરયપાઈભા ંબાગ રીધ શત. 
યભતત્વલના અંતભા ંશલજેતા ખેરાડીઓને ઇનાભ આલાભા ંઆવ્માં . યાષ્રગીત 
ગાઈને કામગિભની ણૂાગહુશત કયલાભા ંઆલી. 
 .  

પરશ્રશુત :- યભતત્વલનુ ંઆમજન ળાા કક્ષાએથી રઈને જીલ્રાકક્ષા સધુીનુ ં
કયલાભા ંઆલતા તભાભ સ્તયે યભત ખફુ વાયી યીતે ખેરાડીઓ યભતા થમા શતા.. 
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કામગિભનુ ંનાભ : ઝન કક્ષાન યભતત્વલ    
તાયીખ :- ૧૨/૧/૨૦૧૬ 

સ્થ :- ડામેટ સયુત. 

લગગ :- ૧ 

રાબાથી:- ૭૦૦ 

રાબાથી જૂથ :- શળક્ષક તથા શલદ્યાથીઓ 

કામગિભન શતે ુ:- શળક્ષક તથા શલદ્યાથીઓ  
યભત યભતા થામ. 

કામગિભની શલગત :-  

ઝનકક્ષાન યભતત્વલનુ ંઆમજન   
ડામેટ સયુત ખાતે કયલાભા ંઆવ્યુ ં
 શત ુ.ં જેના ઉદઘાટનભા બરુચ ડામેટના  
પ્રાચામગશ્રી, તભાભ જજલ્રાના શળક્ષક વઘંના  
શદેદાય, તેભજ અન્મ ભશાનબુાલ શાજય  
યહ્યા શતા.આ યભતત્વલભા ંબરુચ, ડાગં,  

નલવાયી, લરવાડ, તાી, અને સયુતની  
ટીભે બાગ રીધેર શત. યભતત્વલભા ં 
શલદ્યાથી બાઈઓ અને ફશને તથા શળક્ષક  
બાઈઓ અને ફશનેએ બાગ રીધેર શત.  
યભતની ળરૂઆત ખેરાડીઓની ભાચગાવ  
દ્વાયા કયલાભા ંઆલી ત્માય ફાદ ભશભેાન  
દ્વાયા ખેરાડીઓને યભત ભાટે શબુેચ્છા  
આલાભા ંઆલી . સ્ધાગની ળરૂઆત 
ભશભેાન દ્વાયા દડની શયીપાઈ થી કયલાભા ંઆલી શતી.  
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રદલવ દયમ્માન ખફૂ ઉત્વાશથી તભાભ ખેરાડીઓએ શરયપાઈભા ંબાગ રીધ શત 
યભતત્વલના અંતભા ંશલજેતા ખેરાડીઓને ઇનાભ આલાભા ંઆવ્માં . યાષ્રગીત 
ગાઈને કામગિભની ણૂાગહુશત કયલાભા ંઆલી. 
 .  

પરશ્રશુત :- યભતત્વલનુ ંઆમજન ળાા કક્ષાએથી રઈને જજલ્રાકક્ષા સધુીનુ ં
કયલાભા ંઆલતા તભાભ સ્તયે યભત ખફુ વાયી યીતે ખેરાડીઓ યભતા થમા શતા.. 
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કામગિભનુ ંનાભ : -ણચત્રકરા કામગશળણફય   
તાયીખ:  ૧૪ થી ૧૮ -૧૦-૨૦૧૫  
 તથા ૩/૧૨/૨૦૧૫ થી તા. ૪/૧૨/૨૦૧૫ 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત  
લગગ : ૨  
રાબાથી: ૪ ૦ 

રાબાથી જૂથ: પ્રાથશભક શળક્ષક              

કામગિભન શતે ુ:- નલશનશભિત શસ્ટેર  
ભકાનનુ ંઉદઘાટન પ્રવગેં  શસ્ટેર  
સળુબન ભાટેન કામગશળણફય. 

કામગિભની શલગત :- 

ડામેટ સયુત ખાતે નલશનશભિત શસ્ટેરના  
ઉદઘાટન ભાટે શસ્ટેરની  રદલાર ય  
ણચત્ર દયલા તેભજ શસ્ટેરભા ંસળુબન  
કયલા ભાટેનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્યુ ં 
શત ુ ંજેભા ંરદલાર ય ડીઝાઈન, પટા,  
કુદયતી રશ્મ, તેભજ સશુલચાયનુ ંરખાણ  
કયલાભા ંઆવ્યુ ંદયેક રૂભને નફય તેભજ  
નાભ રખલાભા ંઆવ્મા. રદલારને સુદંય   
યીતે કરયથી ફરતી કયલાભા ંઆલી. 
 પરશ્રશુત :- દયેક રૂભને નફંય અને નાભ  
આલાભા ંઆવ્મા. પ્રલેળદ્વાય ય સુદંય   
ડીઝાઈન ફનાલલાભા ંઆલી. રદલાર ય  
કુદયતી રશ્મ ફનાલલાભા ંઆવ્મા. 
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કામગિભનુ ંનાભ : ઇકક્રફ MTS તારીભ  
ળાખા : કામાગનબુલ -WE 

તાયીખ : ૨૦/૭/૨૦૧૫  

સ્થ : પ્રાથશભક ળાા કશરી,  
તા- વ્માયા , જજ- તાી  

લગગ : ૧  
રાબાથી : ૫૦ શળક્ષક   
કામગિભન શતે ુ:  
૧.  શળક્ષક ઇકક્રફ ની પ્રવશૃત્ત થી લાકેપ 
થામ  
૨.  શળક્ષકને ળાા કેમ્વ ડેલરભેન્ટ  
શલળે ભારશતી ભે  
૩. શલદ્યાથીઓભા ંમાગલયણ અને વકૃ્ષ   
પ્રેભની બાલના કેલામ  
૪. વભાજભા ંમાગલયણસધુાયણા અંગે  
પ્રચાય – વાય થામ    

કામગિભની શલગત : 
-ઇક ટુયીઝભ દભડુગંયીની એક્ષ્ઝય  
શલઝીટ કયાલલાભા ંઆલી  
-પ્રદળગન શનરયક્ષણ , લનબજન  

પરશ્રશૂત : 
-શળક્ષક જુદી- જુદી ઔશધઓ ઓખાતાથામ  
-શળક્ષક ળાાભા ંઇરક્રફ પ્રવશૃત્ત કઈ યીત ે 
ચરાલલી ત ેઅંગે ભારશતગાય થામ  
-શળક્ષકભા ંમાગલયણ અંગે જાગતૃતા  
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કામગિભનુ ંનાભ :ફડગ યીક્ષાની વીડી  
શનયીક્ષણ કામગ 
ળાખા : ET 

તાયીખ : (1) 2-10 / 11/2015  (2) 7-11 / 

4/2015  

 (3) 10/3/2016 થી 28/3/2016  

સ્થ : ડામટ – સયુત તથા અન્મ ત્રણ 
સ્થ  

લગગ  : 12  

રાબથી  :ભાધ્મશભક ળાાના  
આચામો (206) 

કામગિભન શતે ુ:  
-ફડગ  યીક્ષાના કેન્રની CCTV ની   
CD નુ ંશનયીક્ષણ કયવ.ુ 

-ગેયયીતી લાા કેવ અરગ તાયલા.  
કામગિભની શલગત : 
-ધયણ – 10 – 12 ની ફડગ  યીક્ષાના  
કેન્ર યનાCCTV / ટેબ્રેટ ની CDનુ ં
આચામો દ્વાયા શનયીક્ષણ કયલાભા આવ્ય.ુ   
-ચાય સ્થે આચામો દ્વાયા વી.ડી 
શનયીક્ષણનુ ંકામગ   
-શનયીક્ષણ અન ેગેયયીતી લાા કેવ જુદા તાયલી  
DEO કચેયી ભા ંજભા કયાલલાભા આવ્મા.  
પરશ્રશુત: ધયણ – 10 – 12 ની ફડગ યીક્ષાના 
 CCTV ની CDનુ ંઆચામો દ્વાયા શનયીક્ષણ  
ગેયયીતી લાા કેવ જુદા તાયલલાભા આવ્મા. 

અન્મ તારીભ કામષક્રભ. 
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કામગિભનુ ંનાભ: ફારકશલ વભંેરન    

ળાખા :DRU 

તાયીખ:૧૯/૬/૧૫ થી ૨૦/૬/૧૫  
સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  સયુત 

લગગ : ૦૧ 

રાબાથી :૧૨ 

રાબાથી જૂથ: સયુત કોયેળન,સયુત જજલ્ર  
તેભજ તાી જજલ્રાનાપ્રાથશભક તેભજ ભાધ્મશભક  
ળાાના ફાક 
કામગિભન શતે:ુ1.ફાકભા ંયશરેી કશલત્લરૂી  
પ્રશતબા ળધલી. 
2.ફાકભા ંયશરેી કશલત્લને જાગતૃ કયી ભાગગદળગન  
આવુ.ં  
3.ફાકભા ંયશરે કશલત્લની ખીરલણી થામ. 
વભાજને વાયા કશલઓની બેટ આલી.   

કામગિભની શલગત: 
પ્રાથશભક અને ભાધ્મશભક ળાાભા ંઅભ્માવ કયતા 
ફાકની પ્રશતબાને ફશાય રાલી તેનાભા ંયશરે 
કશલત્લને  
ખીરલવુ.ંતેભજ પ્રેયણા અને પ્રત્વાશન  યુા ાડલા. 
પરશ્રશુત: 
-ફારકશલઓને તાની કૃશતઓ અંગે ભાગગદળગન 
ભી યહ્ુ ં 
-આલા કામગિભ જજલ્રા કક્ષાએ મજામ ત ફાકભા ં
યશરેી  
પ્રશતબાને ફશાય રાલી ળકામ. 
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કામગિભનુ ંનાભ: ફારકશલ વભંેરન યા્મ કક્ષા 
ળાખા :DRU 

તાયીખ: ૨૯/૦૬/૨૦૧૫  
સ્થ :ટાગય શર, અભદાલાદ 

લગગ : ૦૧ 

રાબાથી :૦૯    
રાબાથી જૂથ: સયુત કોયેળન,સયુત જજલ્ર  
તેભજ તાી જજલ્રાના પ્રાથશભક તેભજ ભાધ્મશભક  
ળાાના ફાક 
કામગિભન શતે:ુ 
-ફાકભા ંયશરેી કશલત્લરૂી પ્રશતબા ળધલી 
ભાગગદળગન આવુ,ં કશલત્લની ખીરલણી કયલી. 
-વભાજને વાયા કશલઓની બેટ આલી.  
કામગિભની શલગત: 

પ્રાથશભક અને ભાધ્મશભક ળાાભા ંઅભ્માવ 
કયતા ફાકની પ્રશતબાને ફશાય રાલી તેનાભા ંયશરે 
કશલત્લને ખીરલવુ.ંતેભજ પ્રેયણા અને પ્રત્વાશન  યુા 
ાડલા. 
પરશ્રશુત: -ફારકશલઓને તાની કૃશતઓ અંગે 
ભાગગદળગન ભી યહ્ુ ં 
        - આલા કામગિભ જજલ્રા કક્ષાએ મજામ ત 
ફાકભા ંયશરેી પ્રશતબાને ફશાય રાલી ળકામ. 
 

1. શગુગનચલરટમા: યા્મકક્ષાએ ાચંભા િભેશલજેતા 

 2. શ્વેતાઝા:યા્મકક્ષાએ આશ્વાવન ઇનાભ  
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કામગિભનુ ંનાભ:યર પ્રે, રકનતૃ્મ અન ે

 સ્ટય સ્ધાગ  
ળાખા :DRU 

તાયીખ:૯/૧૦/૧૫ અને ૧૦/૧૦/૧૫  
સ્થ :(૧) શલદ્યાબાયતી ગલ્વગ શાઈસ્કૂર,  
            રૂણ જજ:સયુત  
       (૨) ફી.આય.વી. બલન વ્માયા  
            જજ: તાી  
લગગ: ૦૨  
રાબાથી :સયુત-૫૩,  તાી-૨૦ 

રાબાથી જૂથ : ધયણ-૯ ના ંવયકાયી ભાધ્મશભક 
ળાાના શલદ્યાથીઓ  
 

કામગિભન શતે:ુ 
 શલશલધ સ્ધાગઓ દ્વાયા લવશત શળક્ષણ, 

 તારુણ્મ શળક્ષણ અને જાતીમ સ્લાસ્્મ  
વફંધંી જુદી જુદી ફાફતને અવયકાયક  
યીતે યજૂ કયલી. 

 જીલન કોળલ્મના શલકાવને અનબુાલાત્ભક  
યીતે ળીખલાની તક યૂી ાડલી  

 રકનતૃ્મ અને પકડાવંની નિી કયેર  
પ્રયનુ્ક્તઓન લવશત અને તારૂણ્મ શળક્ષણ  
ભાટે ઉમગ કયલ. 
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કામગિભની શલગત: 
ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ જજલ્રા કક્ષાએ 

શલશલધ સ્ધાગભા ંબાગ રઈ લવશત લધાય, વ્મવનની 
ફદી, એઇડ્વની બમકંયતા, તરુણાલસ્થાના ામાના 
ખ્માર ફાફતે જાગતૃથામ. 
પરશ્રશુત:શલદ્યાથીઓ શલશલધ સ્ધાગભા ંઉત્વાશબેય  
બાગ રઈ જાગતૃ થમા અને બશલષ્મભા ં 
સ્લસ્થ વભાજનુ ંશનભાગણ કયલાભા ંવશબાગી  
થઈ ળકળે. 
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કામગિભનુ ંનાભ: આંફેડકય જમશંત  
ઉજલણી (યા્મ ક્ક્ષા) 
ળાખા :DRU 

તાયીખ:૧૬/૨/૧૬ થી ૧૭/૨/૧૬  
સ્થ : ભશાત્ભા ભરંદય, ગાધંીનગય  
લગગ : 1 
રાબાથી :સયુત ૬ અને તાી ૬  

રાબાથી જૂથ : જજલ્રા ક્ક્ષાએ શલજેતા થમેર 

શલદ્યાથીઓ ( લકતતૃ્લ અને શનફધં સ્ધાગ ) 
કામગિભન શતે:ુ 
-શલદ્યાથીઓ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયના  
વભાજ નલશનભાગણ ભાટેના પ્રમત્નથી 
રયણચતથામ.  
-શલદ્યાથીઓ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ં
 બાયતના ફધંાયણભા ંપ્રદાન વભજે. 
કામગિભની શલગત: 

સયુત જજલ્રાની ઉચ્ચતય પ્રાથશભક,  

ભાધ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાના 
 ફાક ભાટે જજલ્રાની ળીઘ્ર લકતતૃ્લ સ્ધાગ 
અને શનફધં સ્ધાગ શલશલધ શલમ ભાટે  
યાખલાભા ંઆલી શતી.  
ત્રણે કક્ષા ભાટે પ્રથભ, દ્વદ્વશતમ અને  
તશૃતમ િભે શલજેતાઓ જાશયે કયી ઈનાભ  
આલાભા ંઆવ્મા શતા શલજેતા થમેર  
શલદ્યાથીઓ યા્મ કક્ષાની સ્ધાગ ભાટે ગમેર. 
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પરશ્રશુત: 
શલદ્યાથીઓ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયના વભાજ નલશનભાગણ ભાટેના પ્રમત્નથી 
રયણચત થમા. 
શલદ્યાથીઓ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ંબાયતના ફધંાયણભા ંપ્રદાન વભ્મા. 
સ્ધાગભા ંશલજેતા થમેર શલદ્યાથીઓ: 
૧. યભાય જૂા અળકબાઈ - શનફધં રેખન- તશૃતમ 

૨. ાનલારા વાચી અશનરબાઈ – લક્તતૃ્લ - તશૃતમ 
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કામગિભનુ ંનાભ : ણચત્ર ભાગગદળગન કામગશળણફય  

ળાખા :PSTE 

તાયીખ: ૪/૫/૨૦૧૫ થી ૮/૫/૨૦૧૫  
સ્થ :  

૧. એચ. એભ. ટેર સ્કૂર, બયથાણા, , સયુત  

 ૨. કસ્તયુફા અધ્માન ભરંદય , ફયખડી, 
લગગ : ૨  
રાબાથી : ૨૪ 
રાબાથી જૂથ : ઘ.૧ થી ૧૨ના શલજેતા  
શલદ્યાથીઓ 

કામગિભન શતે ુ: ફાકની પ્રશતબાન  
શલકાવ કયલ.  
કામગિભ : ‘‘ભશાત્ભા ગાધંી અને વપાઈ’  
શનશભત્તે મજામેર ણચત્ર સ્ધાગભા ંસયુત  
અને તાી જજલ્રાભા ંશલશલધ શલબાગભા ં 
શલજેતા થમેર શલદ્યાથીઓ ણચત્રકરાભા ં 
આગ લધે અને ભાગગદળગન ભે તે ભાટે  
પ્રાથશભક શનમાભકશ્રીની કચેયી દ્વાયા  
આમજન કેયલાભા ંઆવ્યુ ંજેભા ંનીચે  
મજુફના મદુ્દાઓ અંગે ભાગગદળગન  
આલાભા ંઆવ્યુ.ં 
૧.મૂભતૂ કા અને ામાના ણચત્ર  
૨. યેખાકંન શલમક કામગ                                                
૩. યંગ યેખા દ્વાયા ણચત્ર  
૪. દાથગ કુદયતી વૌંદમગ  
૫. છામા પ્રકાળની કૃશત  
૬. નેચય સ્ટડી   
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  જેભા ંતારીભાથીઓને ણચત્રની કીટ,   

નાસ્ત, બજન, અને શનલાવની વ્મલસ્થા  
કયલાભા ંઆલી શતી. તારીભ ભાટે પાઈન  
આટગવ કરેજના વ્માખ્માતાઓ તજજ્ઞ તયીકે  
રેલાભા ંઆવ્મા શતા.જીવીઈઆયટી સચૂલલાભા ં 
આલેર અભ્માવિભ પ્રભાણે તજજ્ઞ દ્વાયા કામગ  
કયાલલાભા ંઆલેર શત ુ.ં 
 

પરશ્રશુત: શલશલધ શલમના સુદંય ણચત્ર તૈમાય  
થમા અને ફાકને ભાગગદળગન ભળયુ.ં  
પ્રશતબાલ : કામગિભના અંત સધુી ફાકન  
ઉત્વાશ જલામ યહ્ય આલા કામગિભને  
લારીઓએ આલકામો.  
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કામગિભનુ ંનાભ: ડૉ. આંફેડકય જન્ભજમતંી  
અન્લમે જજલ્રા કક્ષાએ લકતતૃ્લ અને શનફધં  
સ્ધાગ, સયુત  
તાયીખ:  ૨૮-૯-૨૦૧૫ - ૩૦-૯-૨૦૧૫  
 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ,, 

સયુત.  

- દણક્ષણા થ શાઈ., વ્માયા જજ-તાી 
લગગ: ૪  
રાબાથી: ૧૨૦  
રાબાથી જૂથ: પ્રાથશભક, ભાધ્મશભક, ઉચ્ચતય  
ભાધ્મશભકના ફાક અને શળક્ષક    
કામગિભન શતે ુ : ૧. શલદ્યાથીઓ ડૉ . ફાફાવાશફે 
આંફેડકયના વભાજ નલશનભાગણ ભાટેના 
પ્રમત્નથી રયણચત થામ. 

૨. શલદ્યાથીઓ ડૉ . ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ં
બાયતના ફધંાયણભા ંપ્રદાન વભજે.  

          

કામગિભની શલગત  : જીવીઇઆયટી ગાધંીનગય 
દ્વાયા ળાા કક્ષાએથી સધુીની  
લકતતૃ્લ અને શનફધં સ્ધાગન ુ ંઆમજન  
કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં સયુત જજલ્રાની ઉચ્ચતય  
પ્રાથશભક, ભાધ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક  
ળાાના ફાક ભાટે જજલ્રાની શળઘ્ર લકતતૃ્લ 
સ્ધાગ જુદા જુદા શલમ ય ફાક દ્વાયા 
ત્લરયત વભમ ભમાગદાભા ંયજૂઆત કયલાભા ં
આલી અને શનફધં સ્ધાગભા ંશલશલધ  
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શલમ જેભા ંફાકએ આેરા શલમ ય  
તૈમાય કયેર શનફધં ભાટે યાખલાભા ંઆલી 
શતી.ત્રણે કક્ષા ભાટે પ્રથભ ,, દ્વદ્વશતમ અને તશૃતમ 
િભે શલજેતાઓ જાશયે કયી ઈનાભ આલાભા ં
આવ્મા શતા .   જજલ્રાક્ક્ષાએ શલજેતા થમેર 
શલદ્યાથીઓને યા્મકક્ષાની સ્ધાગ ભાટે તૈમાય 
કયલાભા ંઆવ્મા. 
 

પરશ્રશુત : પ્રાથશભક તેભજ ભાધ્મશભક કક્ષાના 
શલદ્યાથીઓએ આત્ભશલશ્વાવલૂગક  
યજૂઆત કયી તેભજ ડૉ. ફાફાવાશફે  
આંફેડકયના વભાજ નલશનભાગણ ભાટેના  
પ્રમત્ન તેભજ બાયતના ફધંાયણભા ંપ્રદાન  
ફાફતે વભજ ભેલી. 
. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

કામગિભનુ ંનાભ :યા્મ કક્ષાન ખેરભશાકંુબ  
યભતત્વલ ૨૦૧૫-૧૬. 

તાયીખ :- ૧૦/૨/૨૦૧૬ થી તા. ૨૦/૨/૨૦૧૬ 

સ્થ :- ડામેટ સયુત. 

લગગ :- ૧ 

રાબાથી:- ૭૦૦૦ 

રાબાથી જૂથ :- શળક્ષક, તથા શલદ્યાથીઓ 

કામગિભન શતે ુ:- શળક્ષક, તથા શલદ્યાથીઓ 

યભત યભતા થામ. 

કામગિભની શલગત :- યા્મકક્ષાના ખેરભશાકંુબ   
યભતત્વલનુ ંઆમજન  ડામેટ સયુત ખાતે  
કયલાભા ંઆવ્મ શત. જેના ઉદઘાટનભા  
સયુત ભશાનગય ાણરકા સયુતના ભેમયશ્રી,  
ડામેટના પ્રાચામગશ્રી, જીલ્રાના શળક્ષક વઘંના  
શદેદાય, તથા એવ.એ.જીના. શવશનમય કચશ્રી  
તેભજ અન્મ ભશાનબુાલ શાજય યહ્યા શતા. 
આ યભતત્વલભા ંગજુયાત યા્મના તભાભ  
જજલ્રાની ટીભએ બાગ રીધેર શત.  
યભતત્વલભા ંશલદ્યાથી બાઈઓ અને ફશને  
બાગ રીધેર શત. યભતની ળરૂઆતભા ં 
ભશભેાન દ્વાયા ખેરાડીઓને યભત ભાટે શબુેચ્છા  
આલાભા ંઆલી. સ્ધાગના રદલવ દયમ્માન ખફૂ  
ઉત્વાશથી તભાભ ખેરાડીઓએ શરયપાઈભા ંબાગ  
રીધ શત. ૧૪ લગથી નાના ખેરાડીઓના  
શલજેતાઓને સ્થ ય ઇનાભ આલાભા ંઆવ્મા ં 
્માયે ૧૬ લગ અને ૧૬ લગથી ઉયના ં 
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ખેરાડીઓને ઇન્ડય સ્ટેરડમભ સયુત ખાતે  
પાઈનર યભત ભાટે રઈ જલાભા ંઆવ્મા શતા.  
યભતત્વલના અંતભા ંશલજેતા ખેરાડીઓને  
ઇનાભ આલાભા ંઆવ્મા.ં યાષ્રગીત ગામને  
કામગિભની ણૂાગહુશત કયલાભા ંઆલી. 
 .  

પરશ્રશુત :- યભતત્વલનુ ંઆમજન ળાા  
કક્ષાએથી રઈને જજલ્રાકક્ષા સધુીનુ ંકયલાભા ં 
આલતા તભાભ સ્તયે યભત ખફુ વાયી યીતે  
ખેરાડીઓ યભતા થમા શતા.. 
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કામગિભનુ ંનાભ: Innovation for Inclusive Education workshop  

ળાખા :IFIC 

તાયીખ:૯/૨/૨૦૧૬ થી ૧૦/૨/૨૦૧૬  
સ્થ :શટેર યલુયાજ, સ્ટેળન યડ, સયુત  
લગગ : ૦૧ 

રાબાથી : ૫૦ 

રાબાથી જૂથ: ઇનલેટીલ  શળક્ષક, ડામેટ  
રેકચયય, કે.ની.,ફી.આય.વી.ક. અને  
વી.આ.વી.ક. તેભજ શડે ટીચય  
કામગિભન શતે:ુ 
-જજલ્રાભા ં ઈનકઝુી  એ્યકેુળન વદંબે  

કામગ કયતા ઇનલેટીલ શળક્ષકને પ્રત્વાશન  

રંુૂ ાડવુ.ં 

-જજલ્રાના અન્મ શળક્ષક, ડામેટ રેકચયય,  

કે.ની.,ફી.આય.વી.ક.અને વી.આ.વી.ક.  

તેભજ શડે ટીચયને ઇનલેટીલ કામગ કયલા  

ભાટે પ્રત્વારશત કયલા. 
કામગિભની શલગત :સયુત, નલવાયી , ડાગં, 

લરવાડ, યાજીા, બરૂચ, અભયેરી અને 
બાલનગય જીલ્રાભા ંઈનકઝુીલ  એ્યકેુળન વદંબે કામગ કયતા ઇનલેટીલ 
શળક્ષકએ તે કયેર કામગન ુ ંપ્રેઝન્ટેળન કયુગ અને તે વદંબે જરૂયી ચચાગ કયલાભા ં
આલી. તેભજ ઈનકઝુીલ  એ્યકેુળનની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયલાભા ંઆલી. 
પરશ્રશુત: ૧.શળક્ષકને તેભને ળાા કક્ષાએ ઈનકઝુીલ  એ્યકેુળન વદંબે ડતી 
વભસ્માના ઉકેર ભળમા. 
  ૨.મરુાકાતી શળક્ષક ણ ઇનલેટીલ કામગ કયલા પ્રેયામા. 
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કામગિભનુ ંનાભ: યર પ્રે, રકનતૃ્મ સ્ધાગ  
(શલે્ અંતગગત) 
ળાખા: DRU 
તાયીખ:૪/૩/૨૦૧૬  
સ્થ: વય,લી.ડી.ટી.ગલ્વગ શાઈસ્કૂર અઠલાગેટ,  
સયુત 

લગગ : ૦૧  
રાબાથી :૧૨  
રાબાથી જૂથ: ભાધ્મશભક અને ઉચ્ચતય 

 ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ  
કામગિભન શતે:ુ 
-શલશલધ સ્ધાગઓ દ્વાયા લવશત શળક્ષણ, તારુણ્મ 
શળક્ષણ અને જાતીમ સ્લાસ્્મ વફધંી જુદી જુદી 
ફાફતને અવયકાયક યીતે યજૂ કયલી. 

-જીલન કોળલ્મ ના શલકાવને અનબુાલાત્ભક યીતે 
ળીખલાની તક યૂી ાડલી  

-રકનતૃ્મ અને પકડાવંની નિી કયેર  

પ્રયુનં્ક્તઓન લવશત અને તારૂણ્મ શળક્ષણ ભાટે 

ઉમગ કયલ. 
કામગિભની શલગત: 

ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ જજલ્રા 
કક્ષાએ શલશલધ સ્ધાગભા ંબાગ રઈ લવશત લધાય, 
વ્મવનની ફદી, એઇડ્વની બમકંયતા, 
તરુણાલસ્થાના ામાના ખ્માર ફાફતે જાગતૃ 
થામ.  
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પરશ્રશુત:શલદ્યાથીઓ શલશલધ સ્ધાગભા ં
 ઉત્વાશબેયબાગ રઈ જાગતૃ થમા  
અને બશલષ્મભા ંસ્લસ્થ વભાજનુ ંશનભાગણ  
કયલાભા ંવશબાગી થઈ ળકળે. 
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ફાભે – જીલન કોળલ્મ આધાહયત ફાભેા કામષક્રભ લષ ૨૦૧૫-૧૬ 

સ્ટ્થ :- સયુત / તાી જિલ્રાની તભાભ ળાાઓ 

તાયીખ :- ૨૯/૨/૨૦૧૬ સધુીભાાં 
િભ  જજલ્રાનુ ં

નાભ  

 

ળાાઓની 
વખં્મા ધ- 
૧ થી ૫  

ગ્રાટં 
પાલણી 
(૫૦૦) મજુફ  

ળાાઓની 
વખં્મા ધ- 
૬ થી ૮  

ગ્રાટં 
પાલણી 
(૫૦૦) મજુફ  

 

કુર ગ્રાટં પાલણી  

૧  સયુત  ૧૨૯૮  ૬,૪૯,૦૦૦/-  ૭૩૩  ૩,૬૬,૫૦૦/- ૧૦,૧૫,૫૦૦/- 

૨  તાી  ૭૯૮  ૩,૯૯,૦૦૦/- ૩૦૨  ૧,૫૧,૦૦૦/- ૫,૫૦,૦૦૦/- 

કુર   

૨૦૯૬  
૧૦,૪૮,૦૦૦  ૧૦૩૫  ૫,૧૭,૫૦૦/- ૧૫,૬૫,૫૦૦/- 

  

કામગિભના શતેઓુ :  

- ફાકભા ંવજૉન ળન્ક્તન શલકાવ થામ  
- ફાભેાને રીધે વભાજ અને ળાા લચ્ચેનુ ંઅંતય ધટે છે. 

- ફાક યવ અને ઉત્વાશથી પ્રવશૃત્તભા બાગ રેતા શમ છે. 

- ફાભેા થકી ળાાશલકાવની જુદી – જુદી પ્રવશૃત્તઓ થામ છે.   
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શલજ્ઞાન –ગણણત પ્રદળગન ૨૦૧૫-૧૬ 

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત.  
શલશલધ કક્ષાએ થમેર શલજ્ઞાન ભેાની શલગત 

િભ  શલજ્ઞાન ગણણત પ્રદળગન શલગત  કૃશતની વખં્મા  સ્થ  

૧ સયુત જજલ્રા –પ્રાથશભક શલબાગ  ૪૪  ભશાદેલ ળાસ્ત્રી 
શલદ્યારમ –ઓરાડ  

૨ સયુત જજલ્રા –ભાધ્મશભક શલબાગ  ૧૧૪  ળાતંાયાભ બટ 
અંગે્રજી ભાધ્મભ 
શાઈ.સ્કૂર -ભતા  

૩ ન.પ્રા.શળ. વશભશત –સયુત  ૧૯૯  ન.પ્રા.ળાા િભાકં-
૮/૯ –ભજૂયા ગેટ  

૪ તાી જજલ્ર –પ્રાથશભક અને 
ભાધ્મશભક  

૫૧  તાકુા ળાા વ્માયા  

  

િભ  

 

કુર 
CRC/BRC/SVSની 

વખં્મા 

કુર 
ળાાઓની 

વખં્મા  

બાગ રીધેર 
ળાાઓની 

વખં્મા  
 

યજૂ થમેર 
કૃશતઓની 
વખં્મા  

 

સયુત જજલ્ર  ૧૯૨  

 

૩૧૧૨  

 

૨૪૪૧  

 

૨૯૫૬  

 

સયુત ળશયે 
(SMC)  

૪૨  

 

૩૨૬  

 

૧૯૬  

 

૧૯૯  

 

તાી જજલ્ર  ૯૦  

 

૧૭૧૭  

 

૯૯૩  

 

૧૦૩૮  

 

કુર  

 

૩૨૪  

 

૫૧૫૫  

 

૩૬૩૦  

 

૪૧૯૩  
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Nomination List For National Level Science Exhibition-

2015  

 

ક્રભ શલબાગ  

 

કૃશતનુાં નાભ ળાાનુાં નાભ  

 

તાલકુ  

 

જિલ્ર  

 

૧ સ્લાસ્્મ, ણ 
અને સ્લચ્છતા -1  

Radiation 
Absorption 
Technique  

 

ન.પ્રા.ળા.િભાકં-
૨૦૭  

 

SMC  
 

સયુત  
 

૨ ખેતી અને ખાદ્ય 
સયુક્ષા -4  

Kalil Kheti  
 

પ્રા.ળા. શરયયુા  
 

રવાણા  
 

સયુત 

૩ ગણુલત્તા યકુત 
જીલન ભાટે ગણણત 

અને આશત્ત 
વ્મલસ્થાન -5  

Plano 
Meter  

 

ચન્નાભર વશાની 
શલદ્યાબાયતી 

ઈંગ્રીળ શાઈ.સ્કૂર  
 

સયુત સયુત 
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યભતત્વલ 

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત.  
              શલશલધ કક્ષાએ થમેર યભતત્વલ ની શલગત 

 

યભતત્વલભા ંબાગ રીધેર શલદ્યાથી 
  સયુત જજલ્ર  તાી જજલ્ર  ઝન કક્ષાન  

િભ યભતનુ ં
નાભ  

બાઈઓ  ફશને  કુર  બાઈઓ  ફશને  કુર  બાઈઓ  ફશને  કુર  

૧ કફડ્ડી  ૧૨૦ ૧૦૮ ૨૨૮ ૮૪ ૮૪ ૧૬૮ ૭૨ ૬૦ ૧૩૨ 

૨ ખ-ખ  ૧૨૦ ૧૨૦ ૨૪૦ ૮૪ ૮૪ ૧૬૮ ૭૨ ૭૨ ૧૪૪ 

૩ રાફંી કદૂ  ૧૦ ૯ ૧૯ ૭ ૭ ૧૪ ૬ ૬ ૧૨ 

૪ ગાપેંક  ૧૦ ૧૦ ૨૦ ૭ ૭ ૧૪ ૬ ૪ ૧૦ 

૫ દડ  ૧૦ ૧૦ ૨૦ ૭ ૭ ૧૪ ૬ ૬ ૧૨ 

૬ મગ  ૯ ૧૦ ૧૯ ૭ ૭ ૧૪ ૫ ૬ ૧૧ 

 કુર  ૨૭૯ ૨૬૭ ૫૪૬ ૧૯૬ ૧૯૬ ૩૯૨ ૧૬૭ ૧૫૪ ૩૨૧ 

 

 

 

યભતત્વલભાાં બાગ રીધેર શળક્ષક  
  સયુત જજલ્ર  તાી જજલ્ર  ઝન કક્ષાન  

િભ યભતનુ ં
નાભ  

બાઈઓ  ફશને  કુર  બાઈઓ  ફશને  કુર  બાઈઓ  ફશને  કુર  

૧ ગાપેંક  ૬ ૭ ૧૩ ૬ ૬ ૧૨ ૬ ૫ ૧૧ 

૨ દડ  ૧૦ ૧૦ ૨૦ ૭ ૫ ૧૨ ૬ ૬ ૧૨ 

૩ રાફંી કદૂ ૧૦ ૫ ૧૫ ૫ ૫ ૧૦ ૬ ૫ ૧૧ 

૪ મગ ૬ ૬ ૧૨ ૫ ૬ ૧૧ ૪ ૬ ૧૦ 

 કુર ૩૨ ૨૮ ૬૦ ૨૩ ૨૨ ૪૫ ૨૨ ૨૨ ૪૪ 

તાી જજલ્રા યભતત્વલ -૨૧-૧૨-૧૫          ઝન કક્ષા યભતત્વલ -૧૨-૧-૧૬ 

 

સયુત જજલ્રા યભતત્વલ-૩૧-૧૨-૧૫ 
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ઈન્સ્ામય એલડગ  
 

 

Sanction awards 

► sanction date          no.of awards 

1. 16/10/2016      Surat-286     Tapi -02 

1. 16/10/2016      Surat-23       Tapi -01  

1. 16/10/2016      Surat-71       Tapi - 08 

1. 28/10/2016      Surat- 80      Tapi - 11  

1. 28/10/2016      Surat- 09      Tapi – o2 

1. 28/10/2016      Surat- 117    Tapi – 117 

   TOTAL-       SURAT- 586  TAPI-141      
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત ખાતે આલેર 

ઈન્ડય વામન્વ ાકગ 
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જિલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુતના  
રામઝન અશધકાયીઓ 

િભ  રેકચયયનુ ંનાભ  પાલેર તાકુ  વભમ  
૧ જે.એર.ટેર  ચમાગવી (સયુત) ૨૦૧૫ 

૨ જી.એન.લાશંવમા  ભાગંય  ૨૦૧૫ 

૩ ી.એવ.ચોધયી  ભાડંલી, 
ઉભયાડા  

૨૦૧૫ 

૪ એચ.ફી. ડંયા  રવાણા  ૨૦૧૫ 

૫ વી.જી.વેઈરય  ફાયડરી  ૨૦૧૫ 

૬ જે.ટી.દીણક્ષત  ભહુલા  ૨૦૧૫ 

૭ એવ.ફી.સયુાણી   કાભયેજ  ૨૦૧૫ 

૮ ડી.જી.ચોધયી  SMC ૨૦૧૫ 

૯ એવ.એ.દેવાઈ લારડ (તાી)  ૨૦૧૫ 

૧૦ એવ.એ.ફાયડ  વ્માયા  ૨૦૧૫ 

૧૧ આય.જી.ચોધયી  વનગઢ,ઉચ્છર  ૨૦૧૫ 

૧૨ એવ.ફી.ગાભીત શનઝય  ૨૦૧૫ 
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ળાખાઓ  દ્વાયા કયલાભા ંઆલતી અન્મ કાભગીયી 
 

 અન્મ ળાખાના શલશલધ કામગિભભા ંવશબાગીદાયી. 
 અન્મ ળાખાના શલશલધ કામગિભભા ંતજજ્ઞ તયીકે કાભગીયી. 
 અન્મ ળાખાના ભડયરુ રેખન- શનભાગણભા ંભદદ –ભાગગદળગન 

 ળાખા અંતગગત વળંધન કાભગીયી  
 ગણુત્વલ, પ્રલેળત્વલ વદંબે કાભગીયી  
 ઈ-ભેગેઝીન વકંરન 

 જાશયે યીક્ષાઓ વદંબે કાભગીયી  
 રામઝન ઓરપવય તયીકેની કાભગીયી  
 શળક્ષકૌ  તારીભ ભનીટયીંગ 

 સ્કૂર પ્રેવભેન્ટ કામગિભ  
 દત્તક ળાા પ્રજેક્ટ  
 ઇનલેળન વેર વદંબે કાભગીયી  
 સ્કૂર પ્રેવભેન્ટ કામગિભ  
 ચ ૂટંણી વદંબે કાભગીયી  
 લચુગઅર ક્રાવરૂભ વદંબે કાભગીયી  
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લગ ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંતારીભ બલનના વ્માખ્માતાઓએ રીધેર 
તારીભ 

શવશનમય રેકચયય : શ્રી જે.એર. ટેર  
ળાખાનુ ં: ઇ.ટી. 
િભ  કામગિભનુ ંનાભ  તાયીખ  તારીભ આનાય 

વસં્થા   

1  સ્કરૂ રીડયળી તારીભ 
કામગિભ (રયવવગ વગન 
તારીભ) 

૪-૬/૫/૨૦૧૫ GCERT ગાધંીનગય  

2  ડી.એર.એડ. અભ્માવિભ 
તારીભ  

૧૯-૨૧/૮/૨૦૧૫ GCERTઅને જૂનાગઢ 

3  ઈ.ટી.ળાખા અંતગગત વફ્ટ 
ભટીયીમલ્વ ડેલરભેન્ટ 
લકગળ 

૨૨-૨૪/૯/૨૦૧૫ GCERT- યફદંય 

4  SMDC ભડયરુ શનભાગણ  ૩૦-૧૧/૧૦/૨૦૧૫ યભવા - ગાધંીનગય 

 

ટેકશનશળમન: ફી. લદંના મશૂતિ  
ક્રભ કામષક્રભનુાં નાભ તાયીખ તારીભ આનાય 

વાંસ્ટ્થા 
1  એકરવ્મ ળાા- ભડયરુ 

યચના  

19-22/5/2015 GCERT અંફાજી ખાતે  

2 ઇનલેળન પય ઇન્ક્ઝુીલ 
એ્યકેુળન  

10-11/12/2015 GCERT, DIET Rajkot 

3 ડી.એર.એડ. અભ્માવિભ 
તારીભ  

૧૯-૨૧/૮/૨૦૧૫ GCERTઅને જૂનાગઢ 

4 જજલ્રા કક્ષાના એ્યકેુળનર 
ઇનલેળન પેયના આમજન 
ફાફતે (DIC Co.Ordi. તયીકે) 

29-9-2015 IIM Ahmedabad-
GCERT 

5 DELL Training-KCG Campus 
Ahmedabad  

3-10-2015 SCOPE 
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શવશનમય રેકચયય : શ્રીભતીએવ.એ. દેવાઈ –ળાખા: ડી.આય.ય.ુ  
ક્રભ કામષક્રભનુાં નાભ તાયીખ સ્ટ્થ તારીભ 

આનાય વાંસ્ટ્થા 
૧ યર પ્રે પક ડાવં 

ગાઈડન્વ 

૨૭-૨૮ 
જુરાઈ ૨૦૧૫ 

ફી.આય.વી. 
બલન,ઝઘડીમા 

જજલ્રા શળક્ષણ અને 
તારીભ બલન 

બરૂચ 

૨ ડી.એર.એડ.તારીભ  ૧૧ થી ૧૩ 
ઓગષ્ટ 

૨૦૧૫ 

કેરનયુી 
લડદયા  

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય  

૩ યર પ્રે પક ડાવં ૨૭ વપ્ટેમ્ફય 

૨૦૧૫ 

જજલ્રા શળક્ષણ 
અને તારીભ 
બલન-
અભદાલાદ  

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય  

૪ આંફેડકય જમશંત 
ઉજલણી શનશભત્તે 
સ્ધાગ  

૧૬-૧૭ 
પેબ્રઆુયી 
૨૦૧૬ 

ભશાત્ભા ભરંદય 
ગાધંીનગય  

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 

૫ યર પ્રે પક ડાવં 
સ્ધાગ (શલે્) 

૨૬ ભાચગ  
૨૦૧૬ 

આત્ભીમ 
શલદ્યારમ બરૂચ  

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 
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રેક્ચયય ડૉ. ડી. જી.ચોધયી - ળાખા: આઈ.એપ.આઈ.વી. 
 

િભ કામગિભનુ ંનાભ તાયીખ સ્થ તારીભ 
આનાય વસં્થા 

૧ સ્કરૂ રીડયળી તારીભ  ૨૧/૪/૧૫ થી 
૨૩/૪/૧૫  

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 

જીવીઈઆયટી  
ગાધંીનગય 

૨ લચુગઅર ક્રાવરૂભ  પ્રજેક્ટ 
ફેઠક  

૧૬/૬/૨૦૧૫  ડામેટ -ગાધંીનગય  ડામેટ ગાધંીનગય 

૩ લચુગઅર ક્રાવરૂભ 

સ્િીપ્ટ યાઈટીંગ લકગળ 

૩૦/૬/૧૫ થી  
૧-૨/૭/૧૫  

ડામેટ -લડદયા  ડામેટ ગાધંીનગય 

૪ લચુગઅર ક્રાવરૂભ  પ્રજેક્ટ 
ફેઠક  

૨૨/૭/૨૦૧૫   ડામેટ -ગાધંીનગય  ડામેટ ગાધંીનગય 

૫ લચુગઅર ક્રાવરૂભ 

શરુટિંગ    
૧૦/૮/૧૫ થી 
૧૩/૮/૧૫  

ફામવેગ સ્ટુડીઓ 

ગાધંીનગય 

ડામેટ ગાધંીનગય 

૬  ડી.એર.એડ.અભ્માવિભ 
તારીભ  

૧૯/૮/૧૫ થી 
૨૧/૮/૧૫  

પ્રેયણાધાભ- જુનાગઢ  જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 

૭  ઇનલેળન વેર ફેઠક  ૨૯/૯/૧૫  આઈ.આઈ.એભ. 
અભદાલાદ   

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય -IIM 

૮  DELL વદંબે તારીભ  ૩/૧૦/૨૦૧૫  KCG અભદાલાદ જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય-IIM 

૯ ઇનલેળન પેય આમજન 
ફેઠક  

૨૮-
૩૦/૧૨/૧૫  

ગણત યશુનલવીટી –
ભશવેાણા  

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 

૧૦  લચુગઅર ક્રાવરૂભ 

સ્િીપ્ટ યાઈટીંગ લકગળ  
૪/૧/૨૦૧૬  ડામેટ -લડદયા  ડામેટ - 

ગાધંીનગય 

૧૧  ઇનલેળન પેય આમજન 
ફેઠક  

૧૧/૩/૧૬   એભ.ફી.ટેર કૉરેજ 
ઓપ એ્યકેુળનઆણદં 

જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 

૧૨  ટટર ક્લણરટી ઈમ્રલુભેન્ટ 
એક્ષ્ઝય શલણઝટ 

૧૮/૩/૧૬ થી 
૨૦/૩/૧૬  

ડામેટ - ભજૂ  જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 

૧૩  યા્મક્ક્ષાન ઇનલેળન પેય  ૨૮/૩/૧૬ થી 
૩૦/૩/૧૬  

ટાઉન શર ગાધંીનગય  જીવીઈઆયટી 
ગાધંીનગય 
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રેકચયય એચ.ફી. ડંયા  - ળાખા: ી.એન્ડ એભ  

 

 

 

 

 

િભ કામગિભનુ ંનાભ  તાયીખ  સ્થ  તારીભ આનાય 
વસં્થા  

૧ સ્કુર રીડયળી તારીભ  ૨૧-

૨૩/૪/૧૫ 

ગાધંીનગય  RMSA 

૨ P & M ની ફેઠક  ૨૩/૬/૧૫ તા.બલન ભશવેાણા  GCERT 

૩ P & M ની ફેઠક ૯/૭/૧૫ 

 

GCERT GCERT 

૪ ગણણત શલમના તજજ્ઞ 
તયીકે  

૧૧-

૧૨/૭/૧૫ 

આશ્રભળાા 
ટીમ્ફા,કાભયેજ.     

ગજુ. શલદ્યાીઠ  

૫ D.El.Ed. અભ્માવિભ રેખન  ૧૧-

૧૩/૮/૧૫ 

કેરનયુી , લડદયા  GCERT 

૬ Orientation Progrm. ૨૬/૮/૧૫  
૧૧/૯/૧૫ 

નલી રદલ્શી  CCRT  

૭ D.El.Ed. અભ્માવિભ રેખન  ૨૬/૧૧/૧૫ કેરનયુી , લડદયા  GCERT 

૮ D.El.Ed. અભ્માવિભ રેખન  ૯/૧૨/૧૫ અભદાલાદ  GCERT 

૯ જેન્ડય ફામવ અંગે તજજ્ઞ 
તયીકે  

૧૩/૧/૧૬ સ્ીા સયુત  સ્ીા સયુત 

૧૦ એન્યઅુર લકગ કમ્ાઈરેળન ૨૦-

૨૨/૧/૧૬ 

સ્ીા અ’લાદ  GCERT 

૧૧ જેન્ડય ફામવ અંગે તજજ્ઞ 
તયીકે  

૩૦/૧/૧૬ સ્ીા સયુત  સ્ીા સયુત 

૧૨ D.El.Ed. અભ્માવિભ રેખન  ૨૯/૨/૧૬-

૨/૩/૧૬ 

કેરાનયુી , 

લડદયા  

GCERT 
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શવશનમય રેકચયય :શ્રી ી.એવ.ચોધયી   ળાખા : કામાગનબુલ  
િભ  કામગિભનુ ંનાભ  તાયીખ  સ્થ  તારીભ આનાય 

વસં્થા  

૧ ઇકક્રફ તારીભ  ૧/૭/૨૦૧૫ થી 
૩/૭/૨૦૧૫  

અંધજન ળાા 
ભજુ, જજ- ભજુ  

GCERT ગાધંીનગય 

૨ ફાભેા 
ડક્યભુેન્ટટેવન 
તારીભ  

૨૧/૩/૨૦૧૬ થી 
૨૩/૩/૨૦૧૬  

જૈન ભરંદય 
ઉરેટા,  જજ- 

યાજકટ    

GCERT ગાધંીનગય 

 
 

 

રેક્ચયય:શ્રી આય.જી.ચોધયી  ળાખા: કામાગનબુલ 

  
િભ  કામગિભનુ ંનાભ  તાયીખ  સ્થ  તારીભ આનાય 

વસં્થા  

૧ ડી.એર.એડ. 

અભ્માવિભ 
તારીભ  

૧૯-૨૧/૮/૨૦૧૫ પ્રેયણાધાભ 
જુનાગઢ 

GCERT ગાધંીનગય 
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શવશનમય રેકચયય :ડૉ.એવ.એ. ફાયડ  ળાખા: PSTE 

 

 

 

 

િભ તારીભનુ ંનાભ તાયીખ સ્થ  આમજક વસં્થા 
૧ શલજ્ઞાન વરાશકાય 

ફેઠક  

૨૩/૬/૧૫ થી 
૨૪/૬/૧૫  

બાગ્માભશૂભ 
નબચદં ધાભ, 

ારનયુ   

ડામેટ - ભશવેાણા 
અને 
જી.વી.ઈ.આય.ટી. 

૨ SMC – ભાસ્ટય 
રેઈનય  તારીભ  

૨/૭/૧૫ થી 
૩/૭/૧૫  

STTI - 

જી.વી.ઈ.આય.ટી. 
SSA – ગાધંીનગય 

૩ ડી.એર.એડ. 

અભ્માવિભ તારીભ 
– પ્રથભ તફિ  

૧૧/૮/૧૫ થી 
૧૩/૮/૧૫  

દાદાબગલાન 
કેરયુી – 
લડદયા  

ડામેટ -લડદયા 

૪ IRT એક રદલવીમ 
કામગળાા  

૩/૯/૧૫  ગજુયાતશલદ્યાીઠ 
અભદાલાદ 

જી.વી.ઈ.આય.ટી. 

૫ SMDC – ભડયરુ 
વદંબે કામગળાા  

૩૦/૯/૧૫  ગાધંીનગય  RMSA – 
ગાધંીનગય 

૬ શલજ્ઞાન વરાશકાય 
ફેઠક  

૧/૧૨/૧૫  જજલ્રા શળક્ષણ 
અને તારીભ 
બલન, ભશવેાણા 

જી.વી.ઈ.આય.ટી. 

૭ લેફ ટગર યીવચગ 
એબ્સ્રેક યાઈટીંગ 
કામગળાા  

૧૭/૧૨/૧૫ 
થી 
૧૯/૧૨/૧૫ 

એચ.એભ.ટેર. 

કરેજ ઓપ 
શલદ્યાનગય  

જી.વી.ઈ.આય.ટી. 

૮ એન્યઅુર લકગ પ્રાન 
કમ્ાઈરેળન 
લકગળ -૨૦૧૬-૧૭  

૧૮/૧/૧૬ થી 
૧૯/૧/૧૬  

ન્સ્ા – 
અભદાલાદ  

જી.વી.ઈ.આય.ટી. 
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રેક્ચયય:શ્રી વી.જી.વેઈરય  ળાખા: PSTE 

 

િભ તારીભનુ ંનાભ તાયીખ સ્થ  આમજક 
વસં્થા 

૧ ભડેર સ્કુર તારીભ 
ભડયરુ રેખન 

૧૯/૫/૧૫ થી 
૨૩/૫/૧૫ 

અફાજી જીવીઇઆયટી 

૨ ભડેર સ્કુર તારીભ ૨/૬/૧૫  ગયા કરની –
યાજીરા  

જીવીઇઆયટી 

૩ એવ.એભ.વી. તારીભ ૨/૭/૧૫ થી 
૪/૭/૧૫ 

ગાધંીનગય  જીવીઇઆયટી 

૪ યભતત્વલ ફેઠક ૩/૮/૧૫ અભદાલાદ  જીવીઇઆયટી 

૫ ન્ય ુડી.એર.એડ. ક 
તારીભ 

૧૦/૮/૧૫ થી 
૧૩/૮/૧૫ 

કેરનયુ-લડદયા જીવીઇઆયટી 

૬ New D.El.Ed.ક 
તારીભ 

૧૯/૮/૧૫ થી 
૨૨/૮/૧૫ 

પ્રેયણાધાભ-
જૂનાગઢ 

જીવીઇઆયટી 

૭ SMDC ભડયરુ યચના ૨૬/૮/૧૫ થી 
૨૮/૮/૧૫ 

સયુત  જીવીઇઆયટી 

૮ ઝનકક્ષા ડી.એર.એડ. 
તારીભ 

૨/૯/૧૫ 

 
નલવાયી  નલવાયી  

૯ ડી.એર.એડ. ભડયરુ 
રેખન 

૭/૯/૧૫ થી 
૧૦/૯/૧૫ 

ગાધંીનગય  બરૂચ ડામેટ  

૧૦ ઝનકક્ષાડી.એર.એડ. 
યભતત્વલ 

૬/૧/૧૬ 

 
બરૂચ ડામેટ બરૂચ ડામેટ 

૧૧ ડી.એર.એડ. ભડયરુ 
રેખન 

૧૯/૧/૧૬ થી 
૨૧/૧/૧૬ 

બરૂચ ડામેટ બરૂચ ડામેટ 

૧૨ શવશલર વશલિવ તયણ કેમ્ ૩- ૧૦/૩/૧૬ ગાધંીનગય જી.એ.ડી. 
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રેક્ચયય:ડૉ.જે.ટી. દીણક્ષત  ળાખા: PSTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િભ તારીભનુ ંનાભ તાયીખ સ્થ  આમજક વસં્થા 
૧ SMDC તારીભ  ૨-૭-૧૫થી 

૩-૭-૧૫ 

STTI- ગાધંીનગય RMSA - 
ગાધંીનગય 

૨ રામફર એરયમાભા ં
કાભ કયતા ગણણતના 
KRP અંગેની તારીભ  

૧૧-૧૦-૧૫થી 
૧૫-૧૦-૧૫  

RIE બાર  RIE બાર 

૩ રામફર એરયમાભા ં
કાભ કયતા CCE ના 
KRP અંગેની તારીભ 

૧૮-૧-૧૬થી 
૨૨-૧-૧૬ 

RIE બાર RIE બાર 
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શવશનમય રેકચયય : જી.એન.લાશંવમા  ળાખા: CMDE 

 

 

િભ તારીભનુ ંનાભ તાયીખ સ્થ  આમજક વસં્થા 
૧ ગજુકેટ શભરટિંગ ૬-૫-૧૫ કરેકટય કચેયી –

સયુત  
કરેકટય કચેયી –
સયુત 

૨ EMRS –તારીભ  ૧૯-૫-૧૫ થી 
૨૩-૫-૧૫ 

એકરવ્મ શલદ્યારમ 
–અંફાજી  

જી.વી.ઈ.આય.ટી.-
ગાધંીનગય    

૩ કન્મા કેલણી  
શભરટિંગ 

૨-૬-૧૫  વસં્કાય બાયતી 
સ્કૂર  

કરેકટય કચેયી, 
ડી.ી.ઈ.ઓ.કચેયી  

૪ EMRS –તારીભ 
(ઝન ) 

૩-૬-૧૫ થી 
૫-૬-૧૫  

એકરવ્મ શલદ્યારમ 
–અંફાજી  

જી.વી.ઈ.આય.ટી.-  
ગાધંીનગય 

૫ KGBV-ફીરલણ 
ફેઝ્રાઈન વલે  

૨૮-૧૦-૧૫ KGBV-ફીરલણ SSA- ગાધંીનગય 

૬ ગણણત ભડયરુ 
રેખન(ભાધ્મશભક) 

૨૨-૧૦-૧૫થી 
૨૩-૧૦-૧૫ 

STTI- ગાધંીનગય STTI- ગાધંીનગય 

૭ ગણણત તારીભ 
(ભાધ્મશભક) 

૨-૧૧-૧૫ થી 
૬-૧૧-૧૫ 

STTI- ગાધંીનગય STTI- ગાધંીનગય 

૮ CMDE ફેઠક  ૨૧-૧૨-૧૫થી 
૨૩-૧૨-૧૫  

BRC બલન –
વાતુાયા 
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