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                                    ૧. 
પ્રલેળત્વલ કામધક્રભ  

કામધક્રભનુાં નાભ : ફી.એડૌ . િથભ લષ તારીભાથીઓન િલેળત્વલ  
તાયીખ :૧૩/૦૬/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ અને અધ્માક 

રાબાથી વાંખ્મા : ૮૨ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓને િલેળ આલલ. 

કામધક્રભની શલગત :  

કામષક્રભની ળરૂઆત ફી.એડૌ .ના દ્વિશતમ લષના તારીભાથીઓએ િાથષના 

કામષક્રભથી કયી. ત્માયફાદ ઉસ્થથત ભશભેાનશ્રી િાયા દી િાગટય 

કયલાભાાં આવયુાં. ડૉ. વાંજમશવશ ફાયડ િાયા કામષક્રભભાાં ઉસ્થથત ફી.એડૌ . 

તારીભાથીઓ અને ભશભેાનને આલકાયલાભાાં આવમા અને ભશભેાનનુાં 

થુતક િાયા અભબલાદન કયલાભાાં આવયુાં.  

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનના િાચામષ આય.જે.ભાછી િાયા િાવાંભગક 

ઉદફધન કયલાભાાં આવયુાં. ત્માયફાદ ભશભેાન લીય નભષદ દભક્ષણ ગજુયાત 

યશુન., સયુતના શળક્ષણ શલબાગના લાા ડૉ. યાજેન્દ્ર ટેર િાયા  

ફી.એડૌ .ના  તારીભાથીઓને શળક્ષકના ગણુ અને કતષવમ તેભજ શળક્ષકની 
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ટેલ અંગે ભાગષદળષન આી. તારીભાથીઓને શળક્ષક તયીકેના શલત્ર 

વમલવામભા આલકામષ શતા. ત્માયફાદ શળક્ષક તયીકે િલેળ રેનાય િથભ 

લષના તારીભાથીઓને ભશભેાન, કરેજના અધ્માક અને ફીજા લષના 

ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓ િાયા શતરક કયી કાડષ આી અને ભ ભીઠુાં કયલી 

િલેળ કયાવમ શત. અંતે હશભાફેન ાંડયા િાયા આબાય શલશધ કયલાભાાં 

આલી શતી.  

વભગ્ર કામધક્રભનુાં વાંચારન  : ળબનાફશને સયુાણી િાયા કયલાભાાં આવય ુ

શત ુાં.    

કામધક્રભની પરશ્રશુત  : શળક્ષક ફનલા તારીભ ભેલલા ફી.એડૌ . ભાાં 

જડાનાય તારીભાથીઓને િત્વાશન આી ફી.એડૌ .ભાાં િલેળ કયાવમ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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                                                            ૨. 
 શળક્ષકત્લ અંગે લક્તવ્મ  

                         (જ્ઞાન ધાયા અંતગષત) 

કામધક્રભનુાં નાભ : શળક્ષકત્લ અંગે લક્તવમ - જ્ઞાન ધાયા અંતગષત  
તાયીખ :૧૭/૦૬/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ અને અધ્માક 

રાબાથી વાંખ્મા : ૭૫ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓ શળક્ષકના કતષવમ ફાફતે વભજ કેલે.   

કામધક્રભની શલગત :  

ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓ િાયા િાથષનાથી કામષક્રભની ળરૂઆત કયલાભાાં 

આલી. ત્માયફાદ ભશભેાન િાયા દી િગટયા િાયા કામષક્રભની ળરૂઆત 

કયલા આલી. ભશભેાનશ્રી આચામષ ડૉ. શનરેળબાઇ જી- એર.ડી.ળાા, 

વભચનને આલકાય અને અભબલદન કયલાાંભાાં આવયુાં. ત્માયફાદ 

ભશભેાનશ્રીએ શળક્ષક કને કશલેામ, શળક્ષકભાાં યશરેા ગણુ, શળક્ષકનુાં કતષવમ 

લગેયે ફાફતે તારીભાથીઓને ભાગષદળષન આલાભાાં આવયુાં શત ુાં. તેભજ 

શળક્ષક તયીકેના કેટરાક ગણુ ફાફતે શલહડઓ ક્રીીંગ િાયા વભજ આી 
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શતી. અને વાયા નહશ વાચા શળક્ષક ફનલાનુાં સચૂવયુાં શત ુાં. તારીભાથીઓ 

િાયા ચચાષ અને િશ્નત્તયી કયલાભાાં આલી શતી.     

વભગ્ર કામધક્રભનુાં વાંચારન  : ડૉ. વાંજમશવિંશ ફાયડ િાયા કયલાભાાં આવય ુ

શત ુાં.     

કામધક્રભની પરશ્રશુત  :શળક્ષક ળબ્દન અથષ વભજી શળક્ષક ફનલા ભાટેના 

ગણુ અને શળક્ષક તયીકેના રક્ષણને તારીભાથીઓએ વભજ્મા. 

કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૩. 
ફપલ્ભ શનદળધન આઈ એભ કરાભ  

 

કામધક્રભનુાં નાભ : હપલ્ભ શનદળષન આઈ એભ કરાભ  
તાયીખ :૧૭/૦૬/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ અને અધ્માક 

રાબાથી વાંખ્મા : ૬૮ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓ ફાકભાાં યશરેા ગણુ અને બાલનાઓને 

વભજે.  

કામધક્રભની શલગત :  

ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓને હપલ્ભ શનદળષન કયલા અને હપલ્ભના ત્ર, 

હપલ્ભન વાયાાંળ લગેયે ફાફતે અશલેાર તૈમાય કયલાનુાં ભાગષદળષન 

આલાભાાં આવયુાં. ત્માયફાદ તારીભાથીઓને શરભાાં ફેવાડી હપલ્ભનુાં 

શનદળષન કયાવયુાં. અંતે તભાભ તારીભાથીઓને અશલેાર તૈમાય કયલા 

કશલેાભાાં આવયુાં અને અશલેાર રખલા વભમ પાલલાભાાં આવમ. અને 

અશલેાર તૈમાય થમા ફાદ તારીભાથીઓએ અશલેારનુાં લાાંચન કયુું.  જેભાાં 

હપલ્ભના ત્ર, ત્રની ભશૂભકા, હપલ્ભન વાયાાંળ, મખુ્મ ાત્ર, અભને ગભત ુાં 
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ાત્ર અને તેના કાયણ, હપલ્ભ િાયા શળક્ષણ અને વભાજને ભત વાંદેળ, 

અભાયા જીલનભાાં ઉમગીતા લગેયે ફાફતે છણાલટ કયી શતી.  

વભગ્ર કામધક્રભનુાં વાંચારન  : ડૉ. વાંજમશવિંશ ફાયડ િાયા કયલાભાાં આવય ુ

શત ુાં.     

કામધક્રભની પરશ્રશુત  : હપલ્ભ િાયા તારીભાથીઓને ફાકના ગણુ, 
બાલનાઓને વભજ્મા અને તેભની વાથેના લતષન અંગે વભજ ભેલી. 
 

કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૪. 
શલશ્વ મગ ફદલવ  

 

કામધક્રભનુાં નાભ : શલશ્વ મગ હદલવ  
તાયીખ :૨૧/૦૬/૨૦૧૭ 

સ્થ :  વયવાણા ચેમ્ફય ઓપ કભવષ, ખજદ ચકડી અને જજલ્રા શળક્ષણ 

અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ અને અધ્માક 

રાબાથી વાંખ્મા : ૬૫  

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. મગ અંગે વભજ ભેલે અને જીલનને શનયગી ફનાલલા યજીંદી 

જીલનભાાં ઉતાયે.  

કામધક્રભની શલગત :  

ફી.એડૌ .ના ૨૮ તારીભાથીઓ ડૉ. વાંજમશવિંશ ફાયડ ખજદ મકુાભે વલાયે 

૬:૩૦ કરાકે શાજય યહ્યા જ્મા સયુતના ભેમય, ળીક્ષણ ભાંત્રી, 

દ.ગ.ુયશુનલવીટીના લાઈવચાન્દ્વેરય, સયુતની શલશલધ ળાા અને કરેજ 

ના શળક્ષક અને શલદ્યાથીઓ લગેયેની વાથે યશી બાયતના લડાિધાન શ્રી 

નયેન્દ્રબાઈ ભદીજીનુાં લક્તવમ વાાંબળ્ય.ુ ત્માયફાદ ફધાએ વાથે યશી 

મગહક્રમા અને િાણામાભ કામષ. ત્માયફાદ ળાાના ફાકએ તાના 

કળાલ્મ દળાષવમા. અંતે યાષ્ટ્રગીત ગામ છુટા ડયા.  
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનભાાં ણ ફાકીના તારીભાથીઓએ અને 

િાધ્માકએ મગ અને િાણામાભ કામષ જેભાાં કરેજના અધ્માક 

ભચયાગબાઈના ભાગષદળષન શઠે કામષક્રભ ણૂષ કમો.  

વભગ્ર કામષક્રભનુાં વ ાંચારન : ડૉ. વાંજમશવિંશ ફાયડ અને ભચયાગબાઈ િાયા 

કયલાભાાં આવય ુશત ુાં.     

કામધક્રભની પરશ્રશુત  :ફધા તારીભાથીઓ અને િાધ્માકએ મોભગકહક્રમા 

અને િાણામાભ અંગે હક્રમા કયલાની વભજ ભેલી. 

કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૫. 
શળક્ષણભાાં ICT અંગેની વભજ - EPC-૩ 

 

કામધક્રભનુાં નાભ : શળક્ષણભાાં ICT અંગેની વભજ - EPC-૩ 

તાયીખ :૨૩/૦૬/૨૦૧૭ થી ૨૪/૦૬/૨૦૧૭        

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . વેભ.-૨ના તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૪૨ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. લગષખાંડભાાં ICTના ઉમગ અંગેની વભજ કેલે.  

કામષક્રભની શલગત :  

ફી.એડ.ના તારીભાથીઓને ળૈક્ષભણક ાઠ આલા ભાટે એજ્યકેુળન 

ટેકનરજી ક્ાાંઅનેકેલી યીતે ઉમગી ફને તે ફાફતે ાલય  ઈન્દ્ટ, 

એનીભેળન એડીળન , સ્ક્લઝ હક્રએટય , મલુીએહડટય લગેયે  ફાફતે.  થીમયી  

અને િેકટીકર વભજ આી અને લગષખાંડભાાં તેના ઉમગ વભમે રેલાની 

કાજી ફાફતે ણ ચચાષ કયલાભાાં આલી. 

વભગ્ર કામષક્રભનુાં વ ાંચારન : ભચયાગબાઈ વેઈરયિાયા કયલાભાાં આવય ુશત ુાં.     

કામધક્રભની પરશ્રશુત  : તારીભાથીઓ લગષખાંડભાાં જરૂયી ટેકનરજીન 

ઉમગ કયલાની વભાજ ભેલી. 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૬. 
લેસ્ટ ભાાંથી ફેસ્ટ   

કામધક્રભનુાં નાભ : લેથટ ભાાંથી ફેથટ   
તાયીખ :૨૯/૦૬/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૫૦ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. શલદ્યાથીઓ નક્કાભી લથતઓુભાાંથી ઉમગી થઈ ળકે તેલી લથત ુ

ફનાલલાનુાં કળલ્મ કેલે. 

કામધક્રભની શલગત :  

ફી.એડૌ .ના તારીભાથીઓને ડૉ. વાંજમશવિંશ ફાયડ િાયા કામષક્રભની વભજ 

આલાભાાં આલી. તારીભાથીઓને કામષક્રભના શનમભની ભાહશતી આી 

તારીભાથીઓને તેઓ રાલેર નક્કાભી અને ભફન ઉમગી લથતઓુ ભાાંથી 

ઉમગી અને વાયી લથત ુફનાલલા ભાટે ફે કરાકન વભમ પાલલાભાાં 

આવમ. બાગ રીધેર તારીભાથીઓએ આેરા વભમભાાં મગ્મ કળલ્મ 

િાયા લથતઓુ ફનાલી. 

ત્માયફાદ તેભનુાં િદળષન કયી શલજેતા થમેર કૃશતની જાશયેાત કયલાભાાં 

આલી. 
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કામધક્રભની પરશ્રશુત  : તારીભાથીઓ િાયા ઉત્વાશ લૂષક બાગરઈ કૃશતઓ 

તૈમાય કયલાભાાં આલી. 
 

કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૭. 
ભશેંદી સ્ધાધ   

કામધક્રભનુાં નાભ : ભશેંદી થધાષ   
તાયીખ :૦૭/૦૭/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૨૦ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. તારીભાથીઓભાાં ભશેંદી િાયા કરા િત્મેના કળલ્મન શલકાવ થામ. 

કામધક્રભની શલગત :  

ફી.એડૌ .ના િથભ લષના તારીભાથીઓને શ્રી, ળબાનાફેન સયુાણી િાયા 

કામષક્રભની વભજ આલાભાાં આલી. તારીભાથીઓને કામષક્રભના શનમભની 

ભાહશતી આી તારીભાથીઓને તાની કરાને દળાષલલા ભાટે ફે કરાકન 

વભમ પાલલાભાાં આવમ. તેભજ બાગ રીધેર તારીભાથીઓએ આેરા 

વભમભાાં મગ્મ કળલ્મ િાયા ભશેંદી તૈમાય કયી. ત્માયફાદ તેભનુાં િદળષન 

કયી શલજેતા થમેર કૃશતની જાશયેાત કયલાભાાં આલી. 

કામધક્રભની પરશ્રશુત  :િથભ લષના તારીભાથીઓ િાયા ઉત્વાશ લૂષક બાગ 

રઈ ભશદેી તૈમાય કયલાભાાં આલી. 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૮. 
ગરુુ પરૂ્ણિભા   

 

કામધક્રભનુાં નાભ : ગરુુ ભૂણિભા    
તાયીખ :૦૮/૦૭/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૪૦  

કામધક્રભન શતે ુ: ૧. તારીભાથીઓ ગરુુભૂણિભાનુાં ભશત્લ વભજે અને ગરુુ 

િત્મે આદય બાલ કેલે.   

કામધક્રભની શલગત :  

ફી.એડૌ .ના િથભ લષના તારીભાથીઓ િાયા િાથષના અને ગરુુભૂણિભા 

િવાંગે ગરુુનુાં લક્તવમ, બાયતીમ વાંથકૃશતભાાં ગરુુભૂણિભાનુાં ભશત્લ, ગરુુભહશભા 

લગેયે ફાફતે લક્તવમ યજુ કયલાભાાં આવયુાં. ત્માયફાદ અધ્માકનુાં શતરક 

અને ષુ્ટ્ િાયા આશળલાદ રેલાભાાં આવમા. તારીભાથીઓ િાયા ગરુુનુાં 

ભશત્લ દળષલતા નાટકની યજૂઆત કયલાભાાં આલી. શ્રી ભચયાગબાઈ વેરય 

અને ડૉ. વાંજમશવિંશ ફાયડ િાયા તારીભાથીઓને ગરુુભૂણિભા હદલવનુાં 

ભશત્લ જણાલી આશળલષચન આલાભાાં આવમા.  

કામધક્રભની પરશ્રશુત  : િથભ લષના તારીભાથીઓ  વાંથકૃશત િત્મે આદય 

બાલ કેવમ 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

૯. 
શલશ્વલવશત ફદન 

કામધક્રભનુાં નાભ :  શલશ્વલવશત હદન 

તાયીખ :૧.લકતતૃ્લ થધાષ  :  ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ 

      ૨.ભચત્ર થધાષ      :   ૧૨/૦૭/૨૦૧૭ 

      ૩.  શનફાંધથધાષ   :   ૧૩/૦૭/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૪૫ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. તારીભાથીઓ શલશ્વલવશત હદન અંગે જાગતૃ થામ . 
૨. તારીભાથીઓ લધતી લવશતના શનમાંત્રણ અંગે ભાહશતી ભેલે. 
કામધક્રભની શલગત :  

તા ૧૧ /૦૭/૨૦૧૭નાયજ તારીભાથીઓને શલશ્વઅને દેળભાાં લધતી 

લથતી અંગે ભાગષદળષન આપ્યુાં . આ હદલવે લથતી શનમાંત્રણના ઉામ અને 

લધતી લથતીને રીધે ઊબી થતી વભથમાઓને દળાષલત ુભચત્ર અને થરગન 

થધાષન ુ ાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં.  

તા ૧૨/૦૭/૨૦૧૭નાયજ ત્માયફાદ લક્રતતૃ્લ થધાષ મજલાભાાં આલી 

શતી. તારીભાથીઓ શલશ્વઅને દેળભાાં લથતીથી ઉબીથતી વભથમા અંગે 
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તાના શલચાય વમક્ત કમાષ. લક્રતતૃ્લ થધાષભાાં ૧. શલશલધ ક્ષેત્ર ય લથતી 

શલથપટની અવય અને ૨. લથતી શલથપટ એક લૈશશ્વક વભથમા. આ ફે શલમ 

ય સુાંદય લકૃતતૃ્લ તારીભાથીઓએ આપ્યુાં . લક્રતતૃ્લ થધાષના શનયીક્ષક 

તયીકે શનરેળ બાઈ ાંડયા , અજીત બાઈ અને જનક બાઈ ઉસ્થથત શતા . 

ત્માયફાદ અંતે તારીભાથીઓને 1 થી 3 નાંફય આીને િત્વાહશત કયલાભાાં 

આવમા. 

તા ૧૩/૦૭/૨૦૧૭ના શનફાંધ થધાષન ુ ાં આમજન ણ કયલાભાાં આવયુાં. 

લવશત શલથપટ એક ડકાય અને નાનુાં કુટુાંફ સખુી કુટુાંફ , આ ફે શલમ 

ય શનફાંધ થધાષન ુ ાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં.અંતે શનફાંધ તાવી શલજેતા 

જાશયે કયલાભાાં આપ્મા . 

કામધક્રભની પરશ્રશુત  :૧. તારીભાથીઓએ સુાંદય અને શલશ્વ  લવશત હદનને 
રાગતાાં અથષણૂષ થરગન વાથે ભચત્ર ફનાવમા. 
તારીભાથીઓનાઆત્ભશલશ્વાવભાાં લધાય થમ. 
૨. તારીભાથીઓ શલશ્વભાાં લધતી લવશત અને તેના કાયણે ઊબી થતી 
વભથમાઓ અંગે વબાન થમા. 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૧૦. 
આનાાન આવન 

કામધક્રભનુાં નાભ : આનાાન આવન 

તાયીખ :૧૩/૦૭/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૩૫  
કામધક્રભન શતે ુ:  

૧. તારીભાથીઓ આનાન આવનનુાં ભશત્લ વભજે. 
૨. તારીભાથીઓ જીલનભાાં આવન અને ધ્માનને ભશત્લનુાં થથાન આે. 
કામધક્રભની શલગત :  

ધ્માન અને આવનન અભ્માવ ના કામષક્રભની ળરૂઆત 
ભચયાગબાઈ િાયાકય લાભાાં આલી .દયેક તારીભાથીને ધ્માન અને 
આવનનુાં ભશત્લ ,થલાથ્મને ટકાલલા ભાટે મગ અને ધ્માન જરૂયી માત, 
ળાયીહયક શળક્ષણ શલમનુાં જ્ઞાન વો તારીભાથીઓને  ભાટેભશત્લનુાં લગેયે 
ફાફતે ભાહશતી આી.  તજજ્ઞ  જીતબુાઈ ળાશ ેવો તારીભાથીને 
આનાાન આવનનુાં ભશત્લ વભજવયુાં. ફધાજ તારીભાથીઓને ધ્માનભાાં 
ફેવાડમા. આનાાન આવનથી થતાાં પામદા શલળે ણ વભજ આી . 
આવન અને ધ્માનના આ ઉત્વલથી કૉરેજનુાં લાતાલયણ આવનભમ 
અને ધ્માનભમ ફન્દ્યુાં. આ કામષક્રભ રગબગ ૩ કરાક ચાલ્મ.  

કામધક્રભની પરશ્રશુત : 
૧. આવન અને ધ્માનથી થતાાં પામદાની જાણકાયી ભેલી. 
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૨. દયેક તારીભાથીઓએ જીલનભાાં મગને ભશત્લનુાં થથાન આપ્યુાં. 
૩. તારીભાથીઓએ આનાાન આવનની શલળે જાણકાયી ભેલે.   
કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૧૧. 
શનફાંધ અને લકૃતતૃ્લ સ્ધાધ 

 

કામધક્રભનુાં નાભ :  

૧. ‘લૈષ્ટ્ણલ જન ત તેને યે કશીમે ...’ 
૨. ‘ભનષુ્ટ્મ ત ુફડા ભશાન શ ે‘ 
તાયીખ :૨૯/૦૭/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૪૦  

કામધક્રભન શતે ુ: તારીભાથીઓભાાં વદબાલનાના ગણુ શલકવે. 

કામધક્રભની શલગત :  

૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ળશનલાય યજ ‘લૈષ્ટ્ણલ જન ત તેને યે કશીમે ... ’ 
અને ‘ભનષુ્ટ્મ ત ુફડા ભશાન શે ‘આ ફે શલમ ય શનફાંધ અને લકૃતતૃ્લ 
થધાષન ુ ાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. ફી.એડૌ .ના િથભ લષના 
તારીભાથીઓએ આ થધાષના આનાંદથી યવ દાખવમ. દયેક 
તારીભાથીઓએ આ ફાંને શલમ ય શનફાંધ રખ્મા અને છી િાથના 
ખાાંડભાાં અંતે તારીભાથીઓ િાયા રખલાભાાં આલેરા શલજેતાઓને ૧ થી ૩ 
નાંફય આલાભાાં આવમાાં. 
કામધક્રભની પરશ્રશુત  : તારીભાથીઓએ સુાંદય અને અથષણૂષ શનફાંધ અને 
લકૃતતૃ્લ યજૂ કમાષ. 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

૧૨. 
યાખડી  સ્ધાધ 

 

કામધક્રભનુાં નાભ : યાખડી  થધાષ 
તાયીખ :૦૪/૦૮/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૩૮ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

તારીભાથીઓ યાખડીજાતે ફનાલતા ળીખે,યવ કેલીઅને આનાંદથી બાગ 
રે. 
કામધક્રભની શલગત :  

યક્ષાફાંધનના શલત્ર તશલેાય નીશભતે્ત યાખડી ગુાંપનની થધાષની 
ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી  . આ  થધાષભાાં ફી.એડ .ના ૩૮ 
તારીભાથીઓએ બાગ રઈ  શલશલધઆકષક  યાખડીઓ તૈમાય કયી 
શતી.અનેઆયાખડીઓને યક્ષાફાંધન  ભાટે જરૂહયમાત અને ગયીફ ફશનેને 
શલતયણ કયલાભાાં આવયુાં.  
 

કામધક્રભની પરશ્રશુત  :દયેક તારીભાથી યાખડી ગુાંપનની કરા કેલી અને 
દયેક તારીભાથીઓએ સુાંદય,યાંગફેયાંગી યાખડીઓ ફનાલી 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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                                                          ૧૩. 
૧૫ભી ઓગસ્ટ 

કામધક્રભનુાં નાભ : ૧૫ભી ઓગથટ 

તાયીખ :૧૫/૦૮/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ અને અધ્માક 

રાબાથી વાંખ્મા : ૫૩ 

કામધક્રભન શતે ુ: તારીભાથી દેળ િેભ અને વદબાલનાન શલકાવ થામ. 

કામધક્રભની શલગત :  

૧૫ભી ઑગથટની ઉજલણી ધભૂધભથી કયલાભાાં આલી શતી. ધ્લજ 
લાંદનન વભમ ૭.૩૦ કરાક ન શત. ભશનકા ડફયીમાને ધ્લજ યક્ષકની 
ભશૂભકા આલાભાાં આલી શતી. ભચયાગવ યને ધ્લજ રશયેાલલા આભાંશત્રત 
કમાષ. ભચયાગવયે િલચન આપ્યુાં. તારીભાથીઓનુાં ભઢુાં ભીઠુાં કયલાભાાં 
આવયુાં.  
કામધક્રભની પરશ્રશુત  :તારીભાથીઓ થલાધીનતા હદલવ અંગે જાણકાયી 
ભેલી દેળ િેભની બાલના કેલી. 
 

કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૧૪. 
કશલ નભધદ જન્ભ જમાંશત  

કામધક્રભનુાં નાભ : કશલ નભષદ જન્દ્ભ જમાંશત  
તાયીખ :૨૪/૦૮/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ અને અધ્માક 

રાબાથી વાંખ્મા : ૩૫ 

કામધક્રભન શતે ુ: તારીભાથી કશલ નભષદના જીલન અંગે જાણે. 

કામધક્રભની શલગત :  

કશલ નભષદ જન્દ્ભ જમાંશત  અંતગષતતારીભાથીઓકશલ નભષદની જીલન ગાથા, 

કશલ નભષદ ના થુતક અંગે હયચમ આી કશલ નભષદે વભાજ ઉમગી 

કયેરા કાભ ફાફતેલક્તવમ આપ્યુાં શત ુાં. ઉયાાંત િથભ લષની 

તારીભાથીની ગી િજાશતએ કશલ નભષદના જીલન શલળે સુાંદય લક્તવમ 

આપ્યુાં તેભજ આહશય નેશાએ કશલ નભષદની કશલતાઓનુાં ગાન કયુું શત ુાં. 

કામધક્રભની પરશ્રશુત  :તારીભાથીઓ કશલ નભષદ અંગે તેભના જીલન કમો 
ફાફતે ભાહશતી ભી. 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૧૫. 
શળક્ષક ફદન  

 

કામધક્રભનુાં નાભ : શળક્ષક હદન 

તાયીખ :૦૫/૦૯/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૮૦ 

કામધક્રભન શતે ુ:  

શલદ્યાથીઓ શળક્ષકની ભશૂભકા અને શળક્ષકના થથાનને વભજે. 
કામધક્રભની શલગત :  

શલદ્યાથીઓએઅધ્માકને શતરક િાયા અભબલાદન અનેગરુુ લાંદના કયલાભાાં 
આલી. ત્માયફાદ 'ભાયા  શિમ શળક્ષક ' શલમ ય લકતતૃ્લ થધાષ કયલાભાાં 
આલી. વમસ્ક્ત  શલળે, એકાશત્રમઅભબનમ, કાવમ ઠન, થુતક હયચમ 
અને શળક્ષક આધાહયત થુતક ન હયચમ કામષક્રભ તારીભાથીઓ િાયા 
કયલાભાાં આવમ.  
કામધક્રભની પરશ્રશુત : તારીભાથી શળક્ષક િત્મેની  તેભની રાગણીઓ  
દળાષલીળકમા. 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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૧૬. 
'સ્લનીવભજ' વ્માખ્માન ભાા   

 

કામધક્રભનુાં નાભ : 'થલનીવભજ' વમાખ્માન ભાા   
તાયીખ :૧૬/૦૯/૨૦૧૭ 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

રાબાથીઓ :ફી.એડૌ . તારીભાથીઓ 

રાબાથી વાંખ્મા : ૪૨ 

કામધક્રભન શતે ુ: શલદ્યાથીઓ  તાના થલ અંગેની વભજ ભેલે. 

કામધક્રભની શલગત :  

નલવાયી નાયણરારા કરેજ  પય  ટીચય એજ્યકેુળન ના આચામાષ,   ડૉ. 
પાલ્ગનુીફેન િાયા  તારીભાથીઓને થલની વભ જ આલાભાાં આલી. તેભજ 
તાના થલ ફાફતે 'ઝશયી શલન્દ્ડ ' િવશૃત્ત િાયા વભજ ભેલી . ત્માયફાદ 
તારીભાથીઓનેમ ૂાંઝલતા િશ્નનુાં વભાધાન કયલાભાાં આવયુાં. 
 

 

કામધક્રભની પરશ્રશુત : તારીભાથી તાના થલ ફાફતે જાગતૃ થમા. 
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કામધક્રભની ઝાાંખી : 
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ળાખાનુાં નાભ : ી.એવ.ટી.ઈ  

પાંકળન :ઈ.ડી.એન.  

કામષક્રભનુાં નાભ:ડી.એર.એડ િથભ લષ ડીઝીટરાઇઝેળન કામષળાા 

૧,૨,૩  

તાયીખ :24/4/૨૦17 થી  27/4/૨૦17  

      અને 8/5/૨૦17 થી 10/5/૨૦17 

       અને 22/6/૨૦17 થી 24/6/૨૦17  

થથ :ડામેટ સયુત 

લગષ વાંખ્મા : ૨  

રાબાથી વાંખ્મા: ૧૩ 

રાબાથી જૂથ: વમાખ્માતા 

કામષક્રભન શતે ુ:  

ડી.એર.એડ િથભ લષ ભડયરુ 8 ને ડીઝીટરાઇઝેળન ફનાલવુાં. 
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કામષક્રભની શલગત : 

 ડી.એર.એડ િથભ લષ ભડયરુ 8ના શલમ લથતનુ અભ્માવ કયીને 

ડીઝીટરાઇઝેળનના વપલેય િભાણે શલશલધ લથત ુઆધાહયત ભટીયીમર 

ઇન્દ્ટયનેટ યથી ળધનુાં કાભ કયલાભાાં આવયુાં. અને તેને શલમ લથત ુવાથે 

જડલાભાાં આવયુાં. 

પરશ્રશુત :  

 ડી.એર.એડ િથભ લષ ભડયરુ 8ના શલમ િભાણે શલશલધ લથત ુ

આધાહયત ભટીયીમર ઇન્દ્ટયનેટ યથી ળધનુાં કાભ કયલાભાાં આવયુાં. અને 

તેને શલમ લથત ુવાથે જડલાભાાં આવયુાં. 
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ળાખાનુાં નાભ : ી.એવ.ટી.ઈ  

પાંકળન :ઈ.ડી.એન. 

કામષક્રભનુાં નાભ : મગ અને દેળી યભતન કામષ શળફેય  

તાયીખ :5/7/૨૦17 થી 15/7/૨૦17 

થથ :ડામેટ સયુત- તાી  

લગષ વાંખ્મા : ૯  

રાબાથી વાંખ્મા: ૪૨૬  

રાબાથી જૂથ: શળક્ષક  

કામષક્રભન શતે ુ: મગ અને દેળી યભતથી હયભચત થામ.. 

કામષક્રભની શલગત : 

 મગ અને દેળી યભતના આ કામષ શળભફયભાાં ળીક્ષકને મગભાાં 

આવન, િાણામાભ, ધ્માન, મરુા ની િામભગક હક્રમા કયાલલાભાાં આલી. 

વાથે આનાાન ધ્માન અને શલળમાના ના િમગ અને તેની વભજ 

આલાભાાં આલી. આ ઉયાાંત દેળી યભત ન હયચમ આી તેને 

િામભગક યીતે યભત યભાડલાભાાં આલી. 
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પરશ્રશુત :  

 તારીભાથીઓ મગની િવશૃત્તથી હયભચત થમા. આનાાન ધ્માન 

અને શલશ્માનાની હક્રમા થી ભાહશતગાય થમા. શલશ્વ મગ હદલવન 

િટકર શલે ભાહશતગાય થમા. મગ ઓલ્મલ્મ્માડની થધાષ થી 

ભાહશતગાય થમા. દેળી યભતના શનમભ થી હયભચત થમા. દેળી યભત 

યમ્મા.              
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ળાખાનુાં નાભ : ી.એવ.ટી.ઈ  

પાંકળન :ડી  

કામષક્રભનુાં નાભ : શળક્ષણના નતૂન િલાશની જાણકાયી  

તાયીખ :27/ 7/૨૦17  

થથ :ડામેટ સયુત 

લગષ વાંખ્મા :1  

રાબાથી વાંખ્મા: 44 

રાબાથી જૂથ: શળક્ષક  

કામષક્રભન શતે ુ: શળક્ષણના નતૂન િલાશ તથા દ્ધશતઓથી ભાહશતગાય 
થામ. 

કામષક્રભની શલગત : આ કામષક્રભભાાં શ્રી ભચયાગબાઈ વેઈરયે મગ અને 
શલશ્મના શલળે ભાહશતી આી શળક્ષકને િબાશલત કમાષ શતા. ત્માયફાદ 

શ્રીભતી ળબનાફેન સયુાણીએ ફાભનશલજ્ઞાન શલળે શલથતતૃ ભાહશતી 

આી શતી. ડૉ.દીભક્ષતે સગુ્રશથત વભાજયચના અંગે ભાહશતી આી શતી. 
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      જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ,સયુત 

 

 

 

 

                   

 

 

 

આમજન અને વમલથથાન ળાખા  

(Planning And Mannagement Branch) 

 

ળાખા વાંચારક : ાંડયા હશભા –M.Sc.M.Ed. 
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આમજન અને વમલથથાન ળાખા (કામષકે્ષત્ર) 

 ભાહશતી એકત્રીકયણ.( જજલ્રા તથા તાલકુાની) 

 તારીભ બલનન રેફ એહયમા નક્કી કયલ. 

 આમજન અને વમલથથાન ફાફતે તભાભ ળાખાને વશમગ યૂ 

ાડલ. 

 કામષક્રભનુાં મલૂ્માાંકન કયવુાં. 

 લાશિક આમજન અને લાશિક અશલેાર તૈમાય કયલ. 

 વાંથથાના મલૂ્માાંકનના ધયણ નક્કી કયલા. 

 નીશત શલમક ફાફતભાાં વરાશ, રકબાગીદાયી. 

 ળાખા અંતગષત વાંળધન. 

 PSTE  ળાખાના તારીભાથીઓને ળાખા વાંફ ાંશધત ભાગષદળષન. 

 જજલ્રાની તભાભ ળૈક્ષભણક વાંથથાઓ વાથે વ ાંકરન. 

 CRC,BRC CoOrdinator ,કેલણી શનયીક્ષક વાથે વ ાંકરન. 

 રામઝન ઓહપવય તયીકે વલાભાાં આલેર તાલકુાભાાં ભનીટયીંગ , 

ભાગષદળષન અને અન્દ્મ કામષક્રભનુાં આમજન. 

 અન્દ્મ તભાભ ળાખા વાથે વ ાંકરન. 
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જજલ્રા શળક્ષણ અન ેતારીભ બલન,સયુત 

P & M  ળાખાભાાં 

લષ ૨૦૧૭-૧૮ એશિર થી વપ્ટેમ્ફય  

દયમ્માન 

મજામેર  તારીભી કામષક્રભ.
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      P & M ળાખા િાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર વાહશત્મ 

એન્યઅુર લકધ પ્રાન લધ-૨૦૧૭-૧૮ 

          
                કાભગીયી અશલેાર લધ-૨૦૧૬-૧૭      
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લાશિક આમજન કેરેન્ડય  લધ-૨૦૧૭-૧૮ 
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સ્કરૂ ફયટધ  કાડધ – સયુત-તાી  
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આમજન અને વ્મલસ્થાન ળાખા  
જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સયુત 

થલપ્ન સષૃ્ટ્ટી એાટષ ભેન્દ્ટ વાભે  
જીઆલ  હુડમા યડ  બેથતાન  સયુત  
ઈ-ભેઈર   dietsurat@gmail.com
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                કામધક્રભ વરાશકાય વશભશતના વભ્મની માદી 

૧.જજલ્રા કરેકટયશ્રી         અધ્મક્ષ 

૨. જજલ્રા શલકાવ અશધકાયીશ્રી        ઉાધ્મક્ષ  

૩. જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી         વભ્મશ્રી 

૪. જજલ્રા િાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી       વભ્મશ્રી  

૫. ડીથરીકટ િજેકટ કઓહડિનેટયશ્રી, SSA અન ેRMSA             વભ્મશ્રી  

૬. શવશનમય રેકચયય ડામટ(૨)        વભ્મશ્રી  

૭. ળાાના આચામષ(૨)         વભ્મશ્રી  

૮. આહદલાવી શલકાવ વાંથથાના િશતશનશધ       વભ્મશ્રી 

૯. વાભાજીક શલકાવ વાંથથાના િશતશનશધ       વભ્મશ્રી  

૧૦. રઘભુશત વાંથથાના િશતશનશધ        વભ્મશ્રી  

૧૧. સ્ત્રી અને ફા શલકાવ વાંથથાના િશતશનશધ      વભ્મશ્રી  

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

૧૩  વી.આય.વી. કઓહડિનેટયશ્રી (૧)       વભ્મશ્રી  

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

    ૧૫. આચામષ, આઇ.એ.એવ.ઇ.કરેજ        વભ્મશ્રી 

૧૬. આચામષ, વી.ટી.ઇકરેજ         વભ્મશ્રી 

૧૭. જીવીઇઆયટીભાાંથી િશતશનશધ (૧)       વભ્મશ્રી  

૧૮. એન.જી.ઓ કે જે શળક્ષણ ક્ષેત્રભાાં કામષયત શમ તેના િશતશનશધ (૧)   વભ્મશ્રી 

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

૨૦. િાચામષ ડામટ         કસ્ન્દ્લનયશ્રી  
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કામધક્રભનુાં નાભ : કામષક્રભ વરાશકાય વશભશત ફેઠક (PAC)                     
તાયીખ: ૨૮-૮-૧૭ 
સ્થ: કરેકટય કચેયી, વેલાવદન-૨, સયુત . 
કામધક્રભ: ૧ 
રાબાથી: ૧૯ 
રાબાથી જૂથ: કામષક્રભ વરાશકાય વશભશતના વભ્મ. 
કામધક્રભન શતે:ુ  
-મજામેર કામષક્રભ અને તારીભની ચચાષ અને વભીક્ષા. 
-મજાનાય તારીભ /કામષક્રભ  અંગે ભાગષદળષક સચૂન અને લાશિક આમજનની 
ફશારી. 

કામધક્રભની શલગત : લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માન શલશલધ મજના અન્દ્લમે મજામેર 
તારીભ તથા કામષક્રભની ચચાષ અને વભીક્ષા જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન 
િાયા કયલાભાાં આલી. GCERT કચેયી ગાાંધીનગયના સચૂન અને ભાગષદળષન મજુફ   

જજલ્રાની જરૂયીમાત , વાંળધન  તેભજ શલથતાયને ધ્માને રઈએ જરૂયી કામષક્રભ 
વશભશત વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આવમા . વભીતીના વભ્મના સચૂન અને ભાગષદળષન 
મજુફ આગાભી મજલાના કામષક્રભની ચચાષ કયી લષ ૨૦૧૭ -૧૮ના 
કામષક્રભ/તારીભ લગોની ફશારી આલાભાાં આલી. 

પરશ્રશુત: 

-જજલ્રાની જરૂયીમાત મજુફ શળક્ષક , શલદ્યાથીઓ, CRC Co., BRC Co.,  તેભજ 

કેલણી શનયીક્ષક્શ્રીઓ ભાટે કામષક્રભ/તારીભનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં. 

-ળાખાલાય કામષક્રભનુાં આમજન કયી લષ ૨૦૧૬ -૧૭ ભાટે એન્દ્યઅુર લકષ પ્રાન 

અને ફજેટ તૈમાય કયલાભાાં આવયુાં. 
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પટગ્રાપસૌ :                                           
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કામધક્રભનુાં નાભ :વી.આય.વી.કૉ.ઓ.,શડે ટીચય  ફેઠક (P&M)   

તાયીખ:   લાશિક આમજનના શલમ નક્કી કયલા અંગે લકષળ. 

 સ્થ: જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન ,સયુત . 

કામધક્રભ:2                   રાબાથી: 89 

રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી.કૉ.ઓ. ,શડે ટીચય સયુત  

કામધક્રભન શતે:ુ  

  -વી.આય.વી.કૉ.ઓ., તથા શડે ટીચય ાવે થી તેભની જરૂયત અંગે જાણકાયી 

ભેલલી . 

-  તેઓની જરૂયત મજુફના તારીભ લગોની માદી /  ભાહશતી ભેલલી. 

કામધક્રભની શલગત :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન સયુત ખાતે વી.આય.વી. 
તથા શડે ટીચય તભાભને બેગા કયી એક હદલવની ફેઠકનુાં આમજન કયલાભાાં 

આવયુાં શત ુાં. આ ફેઠકભાાં તેઓને તારીભ બલનના લાશિક આમજન અને તેભાાં 

વભાશલષ્ટ્ટ ફાફતની જાણકાયી આલાભાાં આલી, તથા તેભને મ ૂાંઝલતી ળૈક્ષભણક 

ફાફતની ચચાષ કયલાભાાં આલી. તેભની ાવે કઈ ફાફતભાાં તેઓ ળૈક્ષભણક 

તારીભ ઈચ્છે છે તે શલમ રેભખતભાાં રેલાભાાં આવમા. 

પરશ્રશુત: 

-વી.આય.વી.કૉ.ઓ.,શડે ટીચય તારીભ બલનના આમજનથી ભાહશતગાય થમા 

અને તેભણે તાને જરૂયી ળૈક્ષભણક તારીભના શલમ જણાવમા. 
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પટગ્રાપસૌ : 
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લષ દયમ્માન રીધેર તારીભ: 

ાંડયા હશભા ભફશનચાંર : P & M ળાખા (૨૦૧૭-૧૮) 

ક્રભ  કામધક્રભનુાં નાભ  તાયીખ  સ્થ  તારીભ આનાય 
વાંસ્થા  

1 

 
 M&Pળાખા ફેઠક  ૬ /૬/૧૭ અને 

૭/૭/૧૭  
 -TRECG
ગાાંધીનગય  

 -TRECGગાાંધીનગય 

2  CRCતારીભ 
આમજન  

૨૦ /૬/૧૭   -TRECG
ગાાંધીનગય  

 -TRECGગાાંધીનગય 

3 

 
બાા વજ્જતા 
કામષક્રભ  

૧૮ /૯/૧૭ થી 
૨૦/૯/૧૭  

ડામટ –અભદાલાદ 
ગ્રામ્મ  

 -TRECGગાાંધીનગય 

  7/7/2017 ડામેટ-સયુત મ.ુશળ.નાMTs તારીભ 
લગષભાાં ગભણત 
શલમ શળક્ષણ(સયુત) 

  10/7/2017 ફી.આય.વી. વમાયા  મ.ુશળ.નાMTs તારીભ 
લગષભાાં ગભણત 
શલમ 
શળક્ષણ(વમાયા) 

અન્મ કાભગીયી: 
- અન્દ્મ ળાખા વાથે વાંકરન  
- NAS ળાાઓની મરુાકાત અને ભાગષદળષન  
- શલશલધ કામષક્રભભાાં વશબાગીદાયી  
- િલેળત્વલ દયમ્માન અશધકાયી તયીકે ઓરાડ તાલકુાની ૮ ળાાભાાં  મરુાકાત-

મલૂ્માાંકન  ( ૮થી ૧૦ જૂન )  

- તારીભ કામષક્રભભાાં તજજ્ઞ તયીકે  
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જજલ્રા શળક્ષણ અન ેતારીભ બલન,સયુત 

WE ળાખાભાાં 

લષ ૨૦૧૭-૧૮ એશિર થી વપ્ટેમ્ફય  

દયમ્માન 

મજામેર  તારીભી કામષક્રભ
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ળાખાનુાં નાભ :કામાષનબુલ 
પાંકળન : (D) 
કામધક્ર્ભનુાં નાભ :ઈક ક્રફ એભ. ટી.એવ તારીભલગષ(ઈ.ડી.એન-૧૨) 
તાયીખ:-  ૧૪-૦૯-૨૦૧૭ 

સ્થ  : િા ળાા  ફાજીયુા (કભારછડ)તા. લારડ   જજ.  તાી  

લગધ  વાંખ્મા   : ૦૧   

રાબાથી વાંખ્મા: ૪૦   

રાબાથી  જુથ:   િાળાાઓભાાં  ઈક- ક્રફ કામષક્રભભાાં યવ   ધયાલતા શળક્ષક 

કામધક્રભના  શતે ુ:  
 િા.ળાા  કક્ષાએ  ઈક- ક્રફની  િવતુીઓન શલકાવ થામ. 
    િા.ળાા  કક્ષાએ  શળક્ષક  અને ફાક ઈક- ક્રફની  િવતુીઓથી  
લાકેપ થામ  

   િા.ળાા  કક્ષાએ  શળક્ષક  અને ફાકભાાં ઈક- ક્રફ ની  િવતુીઓનુાં  
આમજન કયી ળકે   

   ળાાના  ફાક ભાાં  માષલયણ  વયક્ષણ  ફાફતે જાગશૃત આલ ે
   ગાભના  લડીર ખેડતૂને ઈક ક્રફ ફાફતે  મગ્મ ભાગષદળષન તથા 
િત્વાશન  ભે  

કામધક્રભની શલગત : 
 િા  ળાાઓભાાં ઈક- ક્રફની  િવતુીઓને લેગ ભે એ આળમ થી 
 શળક્ષક ભાટે તારીભ લગષનુાં આમજન થયુાં જે ભાાં ઈક- ક્રફ ફાફતે 
ભાગષદળષન આલાભાાં આવયુાં 
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તાયણ : 
 ઈક –ક્રફની કામષક્રભની કાભગીયીથી ળાાના  ફગીચાઓ વમલસ્થથત  
ફન્દ્મા છે. 

 ઈક –ક્રફની નાની – ભટી િવશૃતઓભાાં ફાકન વશમગ જલા ભે છે.  
 ળાા ક્ક્ષાએ ઈક –ક્રફની થમેર કાભગીયી વમલસ્થથત  જલા ભી.  

પરશ્રશુત :  

 શળક્ષકએ ઈક- ક્રફની િવતુીઓ દ્વ્રાયા ળાાન શલકાવ કયેર છે. 

માષલયણના યક્ષણ અને  વબા  ફાફતે જાગશૃત આલી છે. 

કામધક્રભ ભાટે ભેર સચૂન :  

 ઈક –ક્રફ  તારીભ લગષ ઈક –ક્રફની વાયી કાભગીયી થમેર શમ એલી 

જગ્માએ યાખલા જઈએ.  

 ઈક –ક્રફ તારીભ લગષનુાં આમજન જૂન- જુરાઈ ભાવભાાં થવુાં જઈએ.  
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 ળાખાનુાં નાભ : કામાષનબુલ 

પાંકળન : ( D) 
કામધક્ર્ભનુાં નાભ:ળાા થલચ્છતા   હયવય ુફેઠક (ઈ.ડી.એન-૧૨) 
તાયીખ:-  ૧૫-૦૯-૨૦૧૭ થી ૧૬-૦૯-૨૦૧૭ 

સ્થ  : િા.ળાા કભારછડ (ફાજીયુા )તા.લારડ  જજ  તાી  

લગધ  વાંખ્મા   : ૦૧   

રાબાથી વાંખ્મા  : ૩૦   

રાબાથી  જુથ  : િા. ળાાના મખુ્મ શળક્ષક 

કામધક્રભના  શતે ુ  :  
 શળક્ષક  તથા શલદ્યાથીઓને ળાા  થલચ્છતા  ફાફતે ભાગષદળષનતથા 

િત્વાશન ભે ળાા  થલચ્છતા ફાફતે શળક્ષક તથા ફાકભાાં થલજાગશૃત 

આલ.ેળાાઓભાાં થલચ્છતા જલા ભે . ળાાઓની જરૂહયમાત મજુફની બોશતક  

સશુલધાઓની વાપ  વપાઈ તથા જાલણી  કયતા થામ. ળાાના તભાભ ફાક 

ળાાના  ળોચારમની થલચ્છતા તથા જાણકાયી ભેલે.  

કામધક્રભની શલગત : 
 શળક્ષકને ળાા થલચ્છતા ફાફતે ભાગષદળષન આલાભાાં આવયુાં  તેભજ તાની 

ળાાભાાં ળાાથલચ્છતા અંગે થમેર કાભગીયીનુાં હયવય ુકયલાભાાં આવયુાં.. 

તાયણ : 
 ળાા થલચ્છતા અંગેની  કાભગીયી વમલસ્થથત થમેર જલા ભી.  
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 ળાા થલચ્છતા અંગેની  કાભગીયીભાાં ળાાના શળક્ષક તેભજ ફાકન વશમગ 

જલા ભળ્મ.  

પરશ્રશુત : શળક્ષકને ળાા થલચ્છતા ફાફતે ભાહશતગાય થમા અને જાગશૃત આલી . 
ળાા થલચ્છતા ફાફત ેશળક્ષકએ કાભગીયી કયલા િમત્ન કમાષ, 

કામધક્રભ ભાટે ભેર સચૂન :  
 ળાા થલચ્છતા અંગેની  કાભગીયી થલથી કયલી જઈએ.  
 દયેક વમસ્ક્તએ ળાા થલચ્છતા અંગે તાની પયજ વભજલી જઈએ.  
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પાંકળન : ( D) 
 કામધક્ર્ભનુાં નાભ:  ફાભેા વાંકરન ફેઠક  (વેલાકારીન ) 
તાયીખ:-  ૧૮-૦૫-૨૦૧૭ અને ૧૯-૦૫-૨૦૧૭, 
સ્થ  : ફી.  આય.વી બલન વમાયા  તા. વમાયા  જજ. તાી  

   જજલ્રા  શળક્ષણ અને  તારીભ  બલન - સયુત 
લગધ  વાંખ્મા   : ૦૨  
રાબાથી વાંખ્મા  : ૬૨   
રાબાથી  જુથ  :   િા.ળાાનાાં શળક્ષક 
કામધક્રભના  શતે ુ  :  
  ફાક વર્જન  ળહકત ન  શલકાવ થામ    
  ફાભેાને રીધે વભાજ અને ળાા   લચેનુાં  અંતય  ઘટે છે 
  ફાભેા થકી ળાા શલકાવની જુદી- જુદી પ્રવશૃત ઓ થામ છે    

કામધક્રભની શલગત :-   િા. ળાા ક્ક્ષાએ ધ- 1 થી 5 ના ફાક ભાટે ફાભેા 

અને ધ- 6 થી 8 ના ફાક ભાટે રાઈપ થકીર આધાહયત ફાભેાઓનુાં આમજન 

કયલાભાાં આલે છે 1 થી 5 ભાટે 500/- અને 6 થી 8 ભાટે 500/- રૂશમાની ગ્રાન્દ્ટ 

આલાભાાં આલે છે અને ફાકના શલકાવ ભાટે જુદી-જુદી િવશૃતઓ કયલાભાાં આલે 

છે  

તાયણ :  ફાકભાાં જુદા-જુદા – કોળલ્મન શલકાવ થામ 

    ફાક કોળલ્મ આધાહયત જુદી-જુદી  િવશૃત કયતાાં થામ.  

પરશ્રશુત :- ફાક િવશૃતઓભાાં શળે- શળે જડાઈ છે. ફાકભાાં થકીરન શલકાવ 
થામ છે, ફાભેાની  જુદી-જુદી િવશૃતઓથી ફાક શાથ- ગ, ળયીયન શલકાવ 
થામ છે. 
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કામધક્રભ ભાટે ભેર સચૂન :  
- ફાભેા/ જીલન- કોળલ્મ આધાહયત ફાભેા ભાત્ર ને ભાત્ર 
ફાકભાાંઆનાંદ ઉલ્રાવ ભાટે શલા જઈએ.  

- ફાભેા/ જીલન- કોળલ્મ આધાહયત ફાભેાના હદલવે ફાકને મકુત 
લાતાલયણ રુૂાં ાડવુાં જઈએ.  
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પાંકળન : ( D)  
 કામધક્ર્ભનુાં નાભ:  ફાભેા / ઈક- ક્રફ ડકયભુેન્દ્ટેળન ડેલરભેન્દ્ટ લકષળ   
તાયીખ:-  ૨૯-૦૬-૨૦૧૭ થી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭, 
સ્થ  :  િા.ળાા કભારછડ (ફાજીયુા )તા.લારડ  જજ  તાી  

લગધ  વાંખ્મા   : ૦૨  
રાબાથી વાંખ્મા  : ૫૬ 
રાબાથી  જુથ  : િા.ળાાનાાં શળક્ષક 
કામધક્રભના  શતે ુ  :  
  ફાભેા/ જીલન- કોળલ્મ આધાહયત ફાભેાની િવશૃતઓનુાં ડકયભુેન્દ્ટેળન 
તૈમાય કયવુાં 

  ફાભેા/ જીલન- કોળલ્મ આધાહયત ફાભેાની િવશૃતઓન  ખ્માર આલે.  
 ફાભેા/ જીલન- કોળલ્મ આધાહયત ફાભેાની િવશૃતઓથી ળાા અને 
વભાજ લચ્ચેના  વફાંધન    શલકાવ થામ 
કામધક્રભની શલગત :-  િા. ળાા ક્ક્ષાએ ધ- 1 થી 5 ના ફાક ભાટે ફાભેા 
અને ધ- 6 થી 8 ના ફાક ભાટે રાઈપ થકીર આધાહયત ફાભેાઓનુાં આમજન 
કયલાભાાં આલે છે 1 થી 5 ભાટે 500/- અને 6 થી 8 ભાટે 500/- રૂશમાની ગ્રાન્દ્ટ 
આલાભાાં આલે છે અને ફાકના શલકાવ ભાટે જુદી-જુદી િવશૃતઓ કયલાભાાં આલે 
છે  
તાયણ :  શળક્ષક જુદા-જુદા – કોળલ્મથી  ભાહશતગાય થામ 
      શળક્ષક કોળલ્મ આધાહયત જુદી-જુદી  િવશૃતઓનુાં  ડકયભુેન્દ્ટેળન  
            કયતાાં થામ.  
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પરશ્રશુત :-ફાક િવશૃતઓભાાં શળે- શળે જડાઈ છે. ફાકભાાં થકીરન શલકાવ 
થામ છે, ફાભેાની જુદી-જુદી િવશૃતઓથી ફાક શાથ- ગ, ળયીયન શલકાવ 
થામ છે. 
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પાંકળન : ( D) 
કામધક્ર્ભનુાં નાભ: શ્રેષ્ટ્ઠ ળાા ડકયભુેન્દ્ટેળન  લકષળ(વેલાકારીન) 
તાયીખ:-  ૨૪-૦૭-૨૦૧૭ અને ૨૭-૦૭-૨૦૧૭  , 
સ્થ  :    ફી.  આય.વી બલન વમાયા  તા. વમાયા  જજ. તાી  
લગધ  વાંખ્મા : ૦૨  
રાબાથી વાંખ્મા  : ૬૯  

રાબાથી  જુથ :  િાથશભક- ભાદમશભક ળાાના શળક્ષક  
કામધક્રભના  શતે ુ  :  
   શળક્ષક  શે્રષ્ઠ ળાાની િવશૃતઓથી લાકેપ થામ. 
    શે્રષ્ઠ ળાાની જુદી-જુદી િવશૃતઓથી શળક્ષક અને ફાકન શલકાવ થામ.  

કામધક્રભની શલગત : 
 ળાાની જુદી-જુદી િવશૃતઓન ખ્માર આલે એ ભાટે ડકયભુેન્દ્ટેળન કયલાભાાં 

આવયુાં 

 કય કશભટીના વભ્મને તાની જ્લાફદાયીથી ભાહશતગાય કયલાભાાં આવમા. 

 ળાા શલકાવની િવશૃતઓને ડકયભુેન્દ્ટેળનભાાં થથાન આલાભાાં આવયુાં.  

તાયણ :  
 ઘણી ફધી શે્રષ્ઠ ળાાઓ ફશાય આલી 

 શે્રષ્ઠ ળાાની િવશૃતઓન ખ્માર આવમ.  

પરશ્રશુત :-  
 શે્રષ્ઠ ળાાની િવશૃતઓ ફાકના શલકાવ ભાટે અગત્મની વાભફત થઈ.  

કામધક્રભ ભાટે ભેર સચૂન 
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 શે્રષ્ઠ ળાાની િવશૃતઓ વભાજ સધુી શચલી જઈએ.  

કામધક્ર્ભનુાં નાભ: આટષ  એન્દ્ડ ક્રાફ્ટ યીવવષ વેન્દ્ટય ડેલરભેન્દ્ટ લકષળ   તાયીખ:-  
૨૨-૯-૧૭ થી ૨૩-૯-૧૭ 
સ્થ  :  ફી.આય. વી. બલન – ઉચ્છર તા ઉચ્છર જી. તાી  

લગધ  વાંખ્મા   : ૦૧ 
રાબાથી વાંખ્મા  : ૪૨  
રાબાથી  જુથ :  િા. ળાાઓના શળક્ષક 
કામધક્રભના  શતે ુ  :  
  શળક્ષક આટષ  એન્દ્ડ ક્રાફ્ટ િવશૃત થી લાકેપ થામ  
  શળક્ષક અને  શલદ્યાથીઓભાાં કરાની જાલણી િત્મે વબાનતા કેલામ 
  ળાા શલકાવ અને ળાા સળુબનની િવતુીઓ કયતાાં ળીખે.  
કામધક્રભની શલગત :-  શળક્ષકને લકષ ળભાાં વાદા ભચત્ર કેલી યીતે ફનાલલા તેભજ 

લાયરી ેંહટિંગ કેલી  યીતે ફનાલી ળકામ.  તે ળીખલલાભાાં આવયુાં તેભજ ક્રાફ્ટની 

િવશૃતઓભાાં કાગ કાભ , કરાઝ લકષ , ઓયગાભી લકષ તથા સળુબનની શલશલધ 

િવશૃતઓ ળીખલલાભાાં આલી.  
તાયણ : શળક્ષક આટષ  એન્દ્ડ ક્રાફ્ટની  શલશલધ  િવશૃતઓ કયતાાં થમા.  

પરશ્રશુત :- શળક્ષક ળાાભાાં આટષ  એન્દ્ડ ક્રાફ્ટ  યીવવષ વેન્દ્ટય તૈમાય કયલાન 
િમત્ન કયળે.  
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કામધક્ર્ભનુાં નાભ:ઈક ક્રફ    
તાયીખ:-  તા. ૭-૦૬-૨૦૧૭ થી ૦૯-૦૬-૧૭ 
સ્થ  : સયુત , ન. િા. શળ. વ.  અને તાી  જજલ્રા ની ળાાઓ 

લગધ  વાંખ્મા   : ૨૧૦૩ 

રાબાથી વાંખ્મા  : ૨૧૦૩  
રાબાથી  જુથ : જજલ્રાઓની તભાભ િા. ળાાઓ 

કામધક્રભના  શતે ુ  :  
  ળાાના ફાક અને  શળક્ષક ઈક ક્રફ પ્રવશૃત થી લાકેપ થામ તેભજ બાગ 
રેતા થામ. 

 શળક્ષક અને  શલદ્યાથીઓભાાં  માષલયણ અને વકૃ્ષ  િેભની બાલના કેલ ે
  ળાા શલકાવ અને ળાા સળુબનની િવતુી કયલાભાાં આલે.  
કામધક્રભની શલગત : - જજલ્રાની તભાભ િા. ળાાઓને ઈક-ક્રફ અંતગષત ળાા 
દીઠ 1000/- ની ગ્રાન્દ્ટ આલાભાાં આલે છે , જે ભાથી શળક્ષક ળાાભાાં ઈક-ક્રફના 
શલકાવ ભાટે ની જુદી- જુદી િવશૃતઓ કયલાની શમ છે 
તાયણ:િા. ળાાના ફાક  શળક્ષકના ભાગષદળષનથી ઈક-ક્રફની િવશૃતઓ કયે છે  
પરશ્રશુત :-ળાાઓભા ઔશધમ ગાડષન, હકચન ગાડષન, કમ્થટ ખાડા લગયે 
ફનાલલાભાાં આલે છે. ળાાના હયવયન શલકાવ વાય થમેર જલા ભે છે.ઈક-
ક્રફની િવશૃતઓને હયણાભે ગાભના ખેડતૂ િેયણા અને ભાગષદળષન ભે છે.  
.  
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કામધક્ર્ભનુાં નાભ:ફાભેા - જીલન  કોળલ્મ આધાહયત ફાભેા 
તાયીખ:  ૦૭-૦૬-૧૭ થી ૦૯-૦૬-૧૭ સયુત , અને તાી  
         ૨૧-૦૬-૧૭  થી ૨૩-૦૬-૧૭ ન. િા. શળ. વ.     
સ્થ  : સયુત , ન. િા. શળ. વ.  અને તાી  જજલ્રા ની ળાાઓ 
લગધ  વાંખ્મા   : સયુત, ન. િા. શળ. વ., તાી ધયણ- ૧થી ૫ ભાાં ૨૦૯૬ 
    સયુત,ન. િા. શળ. વ., તાી ધયણ- ૬ થી ૮ ભાાં ૧૦૩૫ 
રાબાથી વાંખ્મા : ૩૦૩૧ ળાાઓ  
રાબાથી  જુથ : જજલ્રાઓની તભાભ િા. ળાાઓ 

કામધક્રભના  શતે ુ  :  
   ફાક વર્જન  ળહકત ન  શલકાવ થામ    
  ફાભેાને રીધે વભાજ અને ળાા   લચેનુાં  અંતય  ઘટે છે 
  ફાભેા થકી ળાા શલકાવની જુદી- જુદી પ્રવશૃત ઓ થામ છે  

 કામધક્રભની શલગત :-  િા. ળાા ક્ક્ષાએ ધ- 1 થી 5 ના ફાક ભાટે ફાભેા 
અને ધ- 6 થી 8 ના ફાક ભાટે રાઈપ થકીર આધાહયત ફાભેાઓનુાં આમજન 
કયલાભાાં આલે છે 1 થી 5 ભાટે 500/- અને 6 થી 8 ભાટે 500/- રૂશમાની ગ્રાન્દ્ટ 
આલાભાાં આલે છે અને ફાકના શલકાવ ભાટે જુદી-જુદી િવશૃતઓ કયલાભાાં આલે છે  
પરશ્રશુત :-ફાક િવશૃતઓભાાં શળે- શળે જડાઈ છે. ફાકભાાં થકીરન શલકાવ 
થામ છે, ફાભેાની જુદી-જુદી િવશૃતઓથી ફાક શાથ- ગ, ળયીયન શલકાવ 
થામછે. 
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જજલ્રા શળક્ષણ અન ેતારીભ બલન,સયુત 

DRU ળાખાભાાં 

લષ ૨૦૧૭-૧૮ એશિર થી વપ્ટેમ્ફય  

દયમ્માન 

મજામેર  તારીભી કામષક્રભ.
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત 
 

 

 

જજલ્રા વાંવાધન એકભ 

District Resource Unit Branch 
 

લાશિક અશલેાર 

લધ 2017-18 

 

ભાગધદળધક 

આય.જે.ભાછી  
 

પ્રાચામધ  
જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન 

સયુત  
 

વાંકરન  
 એવ.એ.દેવાઈ- શવશનમય રેક્ચયય  
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પાંકળન : D 

કામધક્રભનુાં નાભ:શવશલર વશલિવ ડે – ૨૦૧૭ ની ઉજલણી  

તાયીખ: 21 /04 /2017 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત 

લગધ વાંખ્મા: 1 

રાબાથી વાંખ્મા: 53 

રાબાથીજૂથ:સયુતજજલ્રાનાાંડામેટ,સયુતનાાંવ્માખ્માતાઓ,ફી.આય.વી.ક.ઓ.,વી.આય.

વી.ક.ઓ., શડે ટીચય, શળક્ષક અને ડામેટ,સયુતનાાં ફી.એડ.નાાં તારીભાથીઓ   

કામધક્રભન શતે:ુ 

 શવશલર વશલિવ ડે – ૨૦૧૭ની ઉજલણી વાંદબે ચચાષ વબાનુાં આમજન કયવુાં. 

 શવશલર વશલિવ, બાયતનુાં ફાંધાયણ, ઇનલેટીલ ગડુ ગલનષન્દ્વ જેલા શલમને રઇ  

ચચાષ વબાનુાં  આમજન કયવુાં. 

કામધક્રભની શલગત: 

     શવશલર વશલિવ ડે – ૨૦૧૭ ની ઉજલણીની ળરૂઆત “ભનષુ્ટ્મ ત ુફડા ભશાન શ ે” 
િાથષનાથી કયલાભાાં આલે જેની યજૂઆત ફી.એડ.નાાં તારીભાથીઓ દ્વાયા કયલાભાાં 

આલી. પ્રાવાંર્ગક ઉદફધન સ્થભતાફેન દેવાઈ (શવશનમય રેક્ચયય ડી.આય.ય.ુ ળાખા) 

એ કયુું જેભાાં તેભણે  શવશલર વશલિવ ડે  ૨૦૧૭ ની ઉજલણીની કેભ કયલાભાાં આલે છે. 

તે અંગેની યજૂઆત કયી ઉજલણીનુાં ભશત્લ વભજાવયુાં. તેભજ 
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ભાયી નધ ભાયા તાના ભાટે  વશ કભષચાયી ાવેથી ઉત્તભ કાભ ભેલલાના કેટરાક 

ઉામ : વનદી અશધકાયીની નધથીભાાંથી   – શવમખુ અહઢમા થુતકન હયચમ 

આપ્મ કે જેભાાં ણ  શવશલર વશલિવ ડે  ની ઉજલણીના મદુાઓની થળષતી લાત 
જલા ભે છે. ત્માયફાદ તજજ્ઞશ્રી  પ્રશતકબાઈ ટાંડેર (સ્ીા પેકલ્ટી, નલવાયી )  િાયા 

શવશલર વશલિવ, બાયતનુાં ફાંધાયણ, ઇનલેટીલ ગડુ ગલનષન્દ્વ શલમ વાંદબે લક્તવમ 

આપ્યુાં. તેભણે તેભના લક્તવમભાાં ખાવ કયીને ફી.એડ.ના તારીભાથેઓને IAS ,IPS 

and IFS જેલી નેળનર રેલરની થધાષત્ભક આલા ભાટે િત્વાહશત કમાષ તેભજ 

ઇનલેટીલ ગડુ ગલનષન્દ્વ ભાટે ણ િાથશભક ામાનુાં શળક્ષણ કેટલુાં ભશત્લનુાં છે તે 

વભજાવયુાં. ઉયાાંત બાયતનુાં ફાંધાયણ અને તેભાાં બાયતના ના નાગહયકની પયજ અને 

શક શલળે ણ જાગતૃ થલાની જરૂય છે એભ વભજાવયુાં. તે ઉયાાંત િાથશભક ળાાના 

ફાક કે જે કારના નાગહયક છે તેઓ ત્માયે જ વાયા નાગહયક ફની ળકે જ્માયે 

ામાનુાં શળક્ષણ વભજલૂષકનુાં રીધુાં શમ ભાટે તેભણે ફાકને શલમલથત ુવયતાથી 

વભજી ળકે એ  યીતે આલાની હશભામત કયી શતી. ચચાષવબાભાાં ઉસ્થથત વોની 

મ ૂાંઝલણની ણ ચચાષ કયલાભાાં આલી શતી. 

પરશ્રશુત: 

 બાયતના ફાંધાયણ અંગે વોએ સ્ષ્ટતા પલૂધકની વભજ ભેલી.  

 તારીભાથીઓ શલશલધ સ્ધાધત્ભક યીક્ષા અંગે શલળે ભાફશતી  ભેલી. 

 નાલીન્મપણૂધ સળુાવન અંગે વભજ કેલી. 
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પટગ્રાપ: 
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પાંકળન : H વેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ: લવશત શળક્ષણ, ભહશરા વળસ્ક્તકયણ  

                    માષલયણ શળક્ષણ અને  વમવન મકુ્ત ળાા પલ્ડય   

રાબાથી જૂથ:  શળક્ષક  

કામધક્રભન શતે:ુ 

 લવશત શળક્ષણ અને વ્મવન મકુ્ત ળાા વાંદબે ભાગધદળધન ભેલે. 
 માષલયણ શળક્ષણ વાંદબે ભાગધદળધન ભેલે. 
 માષલયણ શળક્ષણ વાંદબે ભાગધદળધન ભેલે. 

કામધક્રભની શલગત: 

લવશત શળક્ષણ , ભહશરા વળસ્ક્તકયણ માષલયણ શળક્ષણ અને  વમવન મકુ્ત ળાા 
વાંદબે પલ્ડય તૈમાય કયલા વાંદબે કામધ કયલાભાાં આવ્યુાં. 

પરશ્રશુત: 

 લવશત શળક્ષણ, ભહશરા વળસ્ક્તકયણ માષલયણ શળક્ષણ અને  વમવન મકુ્ત 
ળાાવાંદબે પલ્ડય તૈમાય થમા. 
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પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન : D   વેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ:જન જાગશૃત કામષક્રભ ભાગષદશળિકા  રેખનકામષ લકષળ  

તાયીખ:15/06/2017 થી 17/06/2017  

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  સયુત  

લગધ વાંખ્મા: 01 

રાબાથી વાંખ્મા:17 

રાબાથી જૂથ:  શળક્ષક,ફી.આય.ી. 

કામધક્રભન શતે:ુ 

 જન જાગશૃત કામષક્રભ વાંદબે ભાગષદશળિકા તૈમાય કયલી. 

 

કામધક્રભની શલગત: 

 લવશત શળક્ષણ, વાતત્મપણૂધ શલકાવ, કુટુાંફ અને ગણુલત્તાયકુ્ત જીલન , 

માધલયણ શળક્ષણ વાંદબે પ્રવશૃતઓ અને રખાણ તૈમાય કયલાભાાં આવ્યુાં. 
 

પરશ્રશુત: 

 જન જાગશૃત કામષક્રભ વાંદબે ભાગષદશળિકા તૈમાય થઈ. 
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પટગ્રાફ્વ 
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પાંકળન : D   વેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ:જન જાગશૃત કામષક્રભ ભાગષદળષન લકષળ  

તાયીખ:30/08/2017  

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત  

લગધ વાંખ્મા: 01 

રાબાથી વાંખ્મા:47 

રાબાથી જૂથ:  શળક્ષક, ફી.આય.ી., વી.આય.વી.ક.ઓ. 

કામધક્રભન શતે:ુ 

 જન જાગશૃત કામષક્રભ વાંદબે ભાગષદળષન આવુાં  
 જન જાગશૃત કામષક્રભ વાંદબે િવશૃતઓ કયાલલી. 

 

કામધક્રભની શલગત: 

 લવશત શળક્ષણ, વાતત્મપણૂધ શલકાવ, કુટુાંફ અને ગણુલત્તાયકુ્ત જીલન , 

માધલયણ શળક્ષણ વાંદબે પ્રવશૃતઓ અને ભાગધદળધન આલાભાાં આવ્યુાં. 
 

 પરશ્રશુત: 

 જન જાગશૃત કામષક્રભ વાંદબેશળક્ષક, ફી.આય.ી., વી.આય.વી.ક.ઓ.ને 
ભાગષદળષન િાપ્ત થયુાં.  
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પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન :અન્મ        
કામધક્રભનુાં નાભ:જજલ્રા કક્ષાની યર પ્રે, રકનતૃ્મ અને થટય થધાષ  
તાયીખ:21/9/2016 સયુત  
સ્થ :લી.એપ.શાઈથકૂર, ભાાંડલી જજલ્ર :સયુત           
લગધ વાંખ્મા: 01  

રાબાથી વાંખ્મા:65 

રાબાથી જૂથ: ધયણ-૯ નાાં વયકાયી ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ  
કામધક્રભન શતે:ુ 

 શલશલધ થધાષઓ િાયા લવશત શળક્ષણ, 
 તારુણ્મ શળક્ષણ અને જાતીમ થલાથ્મ  
વાંફાંધી જુદી જુદી ફાફતને અવયકાયક યીતે યજૂ કયલી. 

 જીલન કોળલ્મના શલકાવને અનબુાલાત્ભક યીતે ળીખલાની તક યૂી ાડલી  
 રકનતૃ્મ અને પકડાાંવની નક્કી કયેર િયસુ્ક્તઓન લવશત અને તારૂણ્મ 
શળક્ષણ ભાટે ઉમગ કયલ. 

કામધક્રભની શલગત: 
ભાધ્મશભક ળાાના શલદ્યાથીઓ જજલ્રા કક્ષાએ શલશલધ થધાષભાાં બાગ રઈ 

લવશત લધાય, વમવનની ફદી, એઇડ્વની બમાંકયતા, તરુણાલથથાના ામાના 
ખ્માર ફાફતે જાગતૃ થામ. 
પરશ્રશુત: 

 શલદ્યાથીઓ શલશલધ થધાષભાાં ઉત્વાશબેય બાગ રઈ જાગતૃ થમા અને 
બશલષ્ટ્મભાાં થલથથ વભાજનુાં શનભાષણ કયલાભાાં વશબાગી થઈ ળકળે. 
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પટગ્રાફ્વ : 
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પાંકળન : અન્મ-       

કામધક્રભનુાં નાભ:કરા ઉત્વલ  

કરાઉત્વલ અંતગષત જજલ્રા ક્ક્ષાની થધાષ --ભચત્રકા,  

ફાકશલ વાંભેરન  

તાયીખ:11/09/2017 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  સયુત  

લગધ વાંખ્મા:02 

રાબાથી વાંખ્મા:ભચત્રકા  -  46 

                        ફાકશલ વાંભેરન- 32 

રાબાથી જૂથ:  

ર્ચત્રકા : પ્રાથશભક - ધયણ ૧ થી ૫ ,  

ઉચ્ચતય - પ્રાથશભક ધયણ ૬  થી ૮  ,  

 ભાધ્મશભક- ધયણ ૯  થી ૧૦   

ફાકશલ વાંભેરન : ઉચ્ચતય પ્રાથશભક - ધયણ ૬  થી ૮  ,  

 ભાધ્મશભક- ધયણ ૯  થી ૧૦   

ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક - ધયણ ૧૧ થી ૧૨    
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કામધક્રભન શતે:ુ 

 શલદ્યાથીઓભાાં ડેર િશતબાઓ ફશાય રાલલી. 

 શલદ્યાથીઓભાાં યશરેી શલશલધ કરાઓ જેલી કે ભચત્રકા , વાહશત્મકા ક્ષેત્રે િેયણા 

િત્વાશન યૂાાં ાડલા. 

કામધક્રભની શલગત: 

 ળાા કક્ષાએથી ફી..આય.વી. અને વાંકુર કક્ષા સધુી કરા ઉત્વલ વાંદબે 

થધાષઓનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં. 
 જજલ્રા કક્ષાએ  ભચત્ર,  ફાકશલ વાંભેરનથધાષન ુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં.  

. 
પરશ્રશુત: 

 શલદ્યાથીઓભાાં ડેર િશતબાઓ ફશાય આલી. 

 શલદ્યાથીઓભાાં યશરેી શલશલધ કરાઓ જેલી કે ભચત્રકા, વાહશત્મકાને િત્વાશન 

ભળ્યુાં.   
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પટગ્રાફ્વ : 
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જજલ્રા શળક્ષણ અન ેતારીભ બલન,સયુત 

IFIC ળાખાભાાં 

લષ ૨૦૧૭-૧૮ એશિર થી વપ્ટેમ્ફય  

દયમ્માન 

મજામેર  તારીભી કામષક્રભ.
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત 
 

 

 

 

વેલા અંતગધત કામધક્રભ, કે્ષત્રીમ આંતયફક્રમા અને નાલીન્મ વાંકરન ળાખા 

 In-service programs Field interaction Innovation and Coordination Branch  

 

લાશિક અશલેાર 

લધ 2017-18 

 

ભાગધદળધક  
આય. જે. ભાછી  

પ્રાચામધ  
જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન 

સયુત  
 

વાંકરન  
શ્રીભશત એવ.એ.દેવાઈ- શવશનમય રેક્ચયય  

ડૉ. ફદીકા જી. ચોધયી  રેકચયય  
 

\ 
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પાંકળન  :    EDN 

કામધક્રભનુાં નાભ:SRG EXAM 

તાયીખ:28/05/2017 

સ્થ : સભુન શાઈસ્કરૂ ક્રભાાંક -૧. ાાંડેવયા, સયુત  

લગધ વાંખ્મા: 1 

રાબાથી વાંખ્મા:124 

રાબાથી જૂથ: સયુતઅને તાી  જજલ્રાનાાં શળક્ષક 

કામધક્રભન શતે:ુ 

- યાજ્મ અને જજલ્રાભાાં યીયવષ ધયાલતા શળક્ષકની વાંદગી કયલી. 

કામષક્રભની શલગત: 

યાજ્મ અને જજલ્રાભાાં યીયવષ ધયાલતા શળક્ષકની વાંદગી કયલાભાાં ભાટે વભગ્ર 

યાજ્મભાાં એવ.આય.જી. વાંદગી ભાટેની કવટી રેલાભાાં આલી શતી જેભાાં સયુત અને 

તાી જજલ્રાના શળક્ષક ભાટે સયુત કેન્દ્ર ખાતે શલમલાય કવટી રેલાભાાં આલી.  

પરશ્રશુત: 

સયુતઅને તાી  જજલ્રાનાાં શળક્ષકની એવ.આય.જી. વાંદગી ભાટેની કવટી રેલાભાાં 

આલી. જેભાાંથી એવ.આય.જી. ની  વાંદગી કયલાભાાં આલળે.  
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પટગ્રાપ: 
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પાંકળન : D   વેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ:અંગે્રજી ક્રફ ભાગષદશળિકા રેખનકામષ લકષળ  

તાયીખ:15/06/2017 થી 17/06/2017  

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  સયુત  

લગધ વાંખ્મા: 01 

રાબાથી વાંખ્મા:25 

રાબાથી જૂથ:  શળક્ષક, ફી.આય.ી. 

કામધક્રભન શતે:ુ 

 અંગે્રજી ક્રફ વાંદબે ભાગષદશળિકા તૈમાય કયલી. 

 

કામધક્રભની શલગત: 

 ળાા ક્ક્ષાએ અંગે્રજી બાા ભાટે ફાક યવ રેતા થામ તે ભાટે અંગે્રજી 
ક્રફની થથાના અને તે  વાંદબે કયલાની પ્રવશૃતઓ ભાટે  રખાણ તૈમાય 
કયલાભાાં આવ્યુાં. 
 

 પરશ્રશુત: 

 અંગે્રજી ક્રફ ભાગષદશળિકા તૈમાય થઈ. 
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પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન : Hવેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ: અંગે્રજી ક્રફ ભાગષદશળિકા 

રાબાથી વાંખ્મા:---100  

રાબાથી જૂથ: ધયણ ૬ થી ૮ ના અંગે્રજી બાાના શળક્ષક  

કામધક્રભન શતે:ુ  અંગે્રજી ક્રફ વાંદબે ભાગધદળધન ભેલે. 

કામધક્રભની શલગત: 

 ળાા ક્ક્ષાએ અંગે્રજી બાા ભાટે ફાક યવ રેતા થામ તે ભાટે અંગે્રજી 
ક્રફની થથાના અને તે  વાંદબે કયલાની પ્રવશૃતઓ ભાટેની ભાગધદશળિકા 
તૈમાય કયલાભાાં આલી. 

પરશ્રશુત:  અંગે્રજી ક્રફ ભાગષદળષન શળભફયની ભાગષદશળિકા તૈમાય થઈ. 

પટગ્રાફ્વ : 
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પાંકળન  :D    EDN 

કામધક્રભનુાં નાભ:વી.આંય.વી. તારીભ (ઝન ક્ક્ષાની ) 

તાયીખ:27/06/17 to 29/06/17 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત 

લગધ વાંખ્મા: 1 

રાબાથી વાંખ્મા:101 

રાબાથી જૂથ: સયુત,તાી, લરવાડ, ડાાંગ, બરૂચ,નભધદા, નલવાયી જજલ્રાના 

                 નલ શનયકુત વી.આય.વી.  

 

જજલ્રાનાાં કામધક્રભન શતે:ુ 

- વી.આય.વી.ક.ઓ. િલતષભાન શલમથી ભાહશતગાય થામ.  

- થકૂર યીટષ  કાડષ, NAS, TLP શલમના વભજત્રક , RTE- 2009,SEQI, 

HOTS Questions, where do we stand ?, NCF -2005, SCE, મગ શળક્ષણ જેલા 

શલમ અંગે  ભાગષદળષન ભેલે. 
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કામષક્રભની શલગત: 

 થકૂર યીટષ  કાડષ, NAS, TLP શલમના વભજત્રક , RTE- 2009,SEQI, 

HOTS Questions, where do we stand ?, NCF -2005, SCE, મગ શળક્ષણ જેલા 

શલમ અંગે ભાગષદળષન રુૂાં ાડલાભાાં આવયુાં. 

પરશ્રશુત: 

 વી.આય.વી.ક.ઓ. ડતી મશુ્કેરીઓના ઉકેર અંગે ભાગષદળષન ભેલી ળક્ા  

 વી.આય.વી.ક.ઓ. નતૂન િલાશ અંગે ભાગષદળષન અને િેયણા ભેલી ળક્ા. 

પટગ્રાફ્વ :  
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પાંકળન : Dવેલાકારીન  
કામધક્રભનુાં નાભ:વાંકરન ફેઠક 
તાયીખ:5/07/2017 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત   

લગધ વાંખ્મા: 01 

રાબાથી વાંખ્મા:---26  

રાબાથી જૂથ: TPEO, ફી.આય.વી.ક.ઓ., વાંઘના શદેદાય  

કામધક્રભન શતે:ુ 

 જજલ્રાભાાં આગાભી ફદલવભાાં થનાય તારીભી કામધક્રભની ચચાધ અને આમજન 
કયવુાં. 

 Where do we stand?અને NAS વાંદબે ચચાધ કયલી.  

કામધક્રભની શલગત: 

 જજલ્રાભાાં આગાભી ફદલવભાાં થનાય તારીભી કામધક્રભ અંગેની ચચાધ કયલાભાાં 
આલી. 

 તારીભી કામધક્રભનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં 
 Where do we stand? ની યજૂઆત ,NAS વાંદબે યજૂઆત અને ચચાધ કયલાભાાં 

આલી. 

પરશ્રશુત: 

 જજલ્રાભાાં આગાભી ફદલવભાાં થનાય તારીભી કામધક્રભની ચચાધ અને આમજન 
થયુાં.  
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પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન :D    EDN  

કામધક્રભનુાં નાભ:મખુ્મ શળક્ષક તજજ્ઞ તારીભ 
તાયીખ:6/07/17 to 7/07/17 સયુતઅને તાી જજલ્ર 
સ્થ :1. જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત         
લગધ વાંખ્મા: 01 

રાબાથી વાંખ્મા:84 

રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી.ક.ઓં., ફી.આય.ી. અને  મખુ્મ શળક્ષક 
કામધક્રભન શતે:ુ 

 મખુ્મ શળક્ષક તારીભ ભાટેના તજજ્ઞ તૈમાય કયલા.  

 નતૂન પ્રલાશ - NAS, TLP શલમના વભજત્રક , RTE- 2009,SEQI, HOTS 

Questions, where do we stand ?, NCF - 2005, SCE, અંગેની વાંકલ્નાઓ 

સ્ષ્ટ થામ.  

કામષક્રભની શલગત: 
 NAS, TLP શલમના વભજત્રક , RTE- 2009,SEQI, HOTS Questions, 

where do we stand ?, NCF -2005, SCE, અંગેની વભજ આલાભાાં આલી  

 તજજ્ઞને િાચામષશ્રી િાયા તારીભની જરૂહયમાત શલળે ભાગષદળષન રુૂાં ાડલાભાાં 

આવયુાં. 

પરશ્રશુત: જજલ્રા ક્ક્ષાની મખુ્મ  શળક્ષક તારીભ ભાટેના તજજ્ઞ તૈમાય થમા.  
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પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન :D    EDN  

કામધક્રભનુાં નાભ:મખુ્મ શળક્ષક તારીભ  

તાયીખ: 

તાલકુ  ળાાની વાંખ્મા  તજજ્ઞ વાંખ્મા તારીભની તાયીખ  
M.T. Tranning  06 6/7/2017 to 7/72017 – surat  

10/7/2017 to 11/72017 – Tapi  

સયુત કોયેળન  326 18 20/7/17  to 21/07/17 

ચમાધવી  57 03 18/7/17 to 19/7/17 

ઓરાડ  122 09 13/7/17 to  14/7/17 

કાભયેજ  70 06 13/7/17 to  14/7/17 

રવાણા  46 03 18/7/17 to 19/7/17 

ફાયડરી  109 06 13/7/17 to  14/7/17 

ભહુલા  140 09 13/7/17 to  14/7/17 

ભાાંગય  124 09 13/7/17 to  14/7/17 

ભાાંડલી  206 12 18/7/17 to 19/7/17 

ઉભયાડા  106 06 18/7/17 to 19/7/17 

વ્માયા  155 09 20/7/17to 21/07/17 

ડરલણ  109 06 18/7/17 to 19/7/17 

લારડ  79 06 20/7/2017to 21/07/2017 

વનગઢ  257 15 13/7/17 to  14/7/17 

and 

18/7/17 to 19/7/17 

ઉચ્છર  85 06 13/7/17 to  14/7/17 

શનઝય  47 03 18/7/17 to 19/7/17 

કુકયમુાંડા  65 06 13/7/17 to  14/7/17 
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સ્થ :1. જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત   2. તાલકુા ક્ક્ષાએ  

લગધ વાંખ્મા: 38 

રાબાથી વાંખ્મા:1379 સયુત જજલ્રાના  

818  તાી જજલ્રાના  

રાબાથી જૂથ: સયુત અને તાી જજલ્રાના મખુ્મ શળક્ષક 

કામધક્રભન શતે:ુ 

 મખુ્મ શળક્ષક નતૂન પ્રલાશથી ભાફશતગાય થામ. 

 નતૂન પ્રલાશ - NAS, TLP શલમના વભજત્રક , RTE- 2009,SEQI, HOTS 

Questions, where do we stand ?, NCF - 2005, SCE, અંગેની વાંકલ્નાઓ 

સ્ષ્ટ થામ.  

કામષક્રભની શલગત: 

 NAS, TLP શલમના વભજત્રક , RTE- 2009,SEQI, HOTS Questions, 

where do we stand ?, NCF -2005, SCE, અંગેની વભજ આલાભાાં આલી  

 મખુ્મ શળક્ષકને  િાચામષશ્રી િાયા તારીભની જરૂહયમાત શલળે િેયણા અને 

ભાગષદળષન રુૂાં ાડલાભાાં આવયુાં. 

પરશ્રશુત:  

સયુત અને તાી જજલ્રાના મખુ્મ  શળક્ષક શળક્ષણના નતૂન પ્રલાશથી ભાફશતગાય 

થમા. 
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પટગ્રાફ્વ : 
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વેક્ળન : D વેલાકારીન 

કામધક્રભનુાં નાભ:ધયણ ૩-૪ અંગે્રજી શળક્ષણ 

તાયીખ: 

સ્થ :પ્રાથશભક ળાા કયચેરીમા, ભહુલા  અને તાલકુા કક્ષાએ   

લગધ વાંખ્મા: 06 

રાબાથી વાંખ્મા:182 

રાબાથી જૂથ: ભહુલા અને તાી જજલ્રાના નન પ્રજ્ઞા ળાાનાાં ધયણ ૩-૪ નાાં  

શળક્ષક  

કામધક્રભન શતે:ુ 

 પ્રાથશભક  પ્રજ્ઞા ળાાનાાં ધયણ ૩-૪ નાાં  શળક્ષકને Teacher’s Nevigator -1 

and Teacher’s Nevigator -2 ની વભજ આલી. 

 પ્રાથશભક ળાાભાાં અંગે્રજી ળીખલતા યાંત ુઅંગે્રજી જેભન શલમ નથી તેલા 

શળક્ષકને અંગે્રજી બાા શળક્ષણ  ભાટે ઓયીએન્ટ કયલા. 
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કામધક્રભની શલગત: 

 િાથશભક  િજ્ઞા ળાાનાાં ધયણ ૩-૪ નાાં  શળક્ષકને Teacher’s Nevigator -1 

and Teacher’s Nevigator -2 ની વભજ આી.તેભજ અંગે્રજી શળક્ષણ અવયકાયક 

કઈ યીતે કયાલવુાં તે ભાટેની િયસુ્ક્તઓ તેભજ શલશલધ યભત કયાલલાભાાં 

આલી. અને તેભને આેર વીડીન ઉમગ કેભ કયલ તેની વભજ આલાભાાં 

આલી. 

પરશ્રશુત: 

 િાથશભક ળાાભાાં ધયણ ૩-૪ ભાાં અંગ્રજી બાા ળીખલલા વાંદબે  શળક્ષકને 

ડતી મશુ્કેરીઓ વાંદબે ભાગષદળષન ભળ્યુાં. 

 અંગે્રજી શળક્ષણ અવયકાયક કઈ યીતે કયાલવુાં તે ભાટેની િવશૃતઓ તેભજ 

શલશલધ યભતથી ભાહશતગાય થમા. 

પટગ્રાફ્વ : 
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વેક્ળન : Dવેલાકારીન 

કામધક્રભનુાં નાભ: અંગે્રજી ક્રફ ભાગધદળધન શળર્ફય  

તાયીખ:18/07/2017 to 19/07/2017 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, સયુત    

લગધ વાંખ્મા: 01 

રાબાથી વાંખ્મા:76 

રાબાથી જૂથ:  ધયણ 6-8 નાાં અંગે્રજી  શળક્ષક  

કામધક્રભન શતે:ુ 

 પ્રાથશભક ળાાભાાં અંગે્રજી ળીખલતા શળક્ષકને ફાકને અંગે્રજી બાા વાંદબે 

યવ રેતા કયલા ભાટે શળક્ષકને ઓયીએન્ટ કયલા. 

કામધક્રભની શલગત: 

 પ્રાથશભક  ળાાનાાં ધયણ ૬ -૮  નાાં  શળક્ષકને અંગે્રજી બાા  શળક્ષણ 

અવયકાયક કઈ યીતે કયાલવુાં તે ભાટે અંગે્રજી ક્રફ અને તેભાાં કયાલાની  

પ્રયકુ્ક્તઓ તેભજ શલશલધ યભત કયાલલાભાાં આલી. અને તેભને આેર 

ભાગધદશળિકાન ઉમગ કેભ કયલ તેની વભજ આલાભાાં આલી. 
 

પરશ્રશુત: 
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 ળાા કક્ષાએ અંગે્રજી કરફની યચના થળે. 

 પ્રાથશભક ળાાભાાં ધયણ ૬ -૮  ભાાં અંગ્રજી બાા ળીખલલા વાંદબે  શળક્ષકને 

ડતી મશુ્કેરીઓ વાંદબે ભાગધદળધન ભળયુાં. 

 અંગે્રજી શળક્ષણ અવયકાયક કઈ યીતે કયાલવુાં તે ભાટેની પ્રવશૃતઓ તેભજ 

શલશલધ યભતથી ભાફશતગાય થમા. 

પટગ્રાફ્વ : 
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પાંકળન  :  EDN 

કામધક્રભનુાં નાભ:Innovative best practices school documentation workshop 

તાયીખ:24/07/17 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત 

લગધ વાંખ્મા: 1 

રાબાથી વાંખ્મા:23 

રાબાથી જૂથ: સયુત જજલ્રાનાાં ઇનલેટીલ શળક્ષક 

કામધક્રભન શતે:ુ 
- ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ળેહયિંગ થામ. 

- ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાંડક્યભુેન્દ્ટેળન તૈમાય કયવુાં. 
 

કામધક્રભની શલગત: 
  ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ળેહયિંગ કયલાભાાં આવયુાં.. 
 ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાંડક્યભુેન્દ્ટેળન તૈમાય કયલા વાંદબે ભાગષદળષન 
રુૂાં ાડલાભાાં આવયુાં. 

પરશ્રશુત: 
 ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ળેહયિંગ કયલાભાાં આવયુાં. 

 

 ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ડક્યભુેન્દ્ટેળન તૈમાય કયલા વાંદબે ભાહશતગાય 

થમા. . 
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પાંકળન : Hવેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ:Innovative best practices school documentation 

રાબાથી વાંખ્મા:-- 05 copy  

રાબાથી જૂથ: ----- 

કામધક્રભન શતે:ુ 

- ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ડક્યભુેન્દ્ટેળન તૈમાય કયવુાં. 

પરશ્રશુત: 

-Innovative best practices school નુાં ડક્યભુેન્દ્ટ તૈમાય થયુાં. 

પટગ્રાફ્વ : 
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વેક્ળન :    EDN 

કામધક્રભનુાં નાભ:એભ.ટી. તારીભ  NAS વાંદબે  

બાા, વાભાજજક શલજ્ઞાન, શલજ્ઞાન અને ટેકનરજી અને ગર્ણત  

તાયીખ:4/08/2017 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,  સયુત 

લગધ વાંખ્મા: 03 

રાબાથી વાંખ્મા : 190 

રાબાથી જૂથ:  વી.આય.વી.ક.ઓં., ફી.આય.ી.અને  મખુ્મ શળક્ષક. 

કામધક્રભન શતે:ુ 
 NAS વાંદબેની શળક્ષક તારીભ ભાટે બાા, વાભાજજક શલજ્ઞાન , શલજ્ઞાન અને 

ટેકનરજી અને ગર્ણત શલમના જજલ્રાના એભ.ટી.  તૈમાય કયલા.  

કામધક્રભની શલગત: 
 તારીભ વ્યશૂયચના અંગેની વભજ આલાભાાં આલી. 

 શલમ વાંદબે HOTS નાાં પ્રશ્નની વભજ આલાભાાં આલી. 

 શલમ વાંદબે HOTS નાાં પ્રશ્નની યચના કયાલલાભાાં આલી. 

પરશ્રશુત:જજલ્રા ક્ક્ષાની શળક્ષક તારીભ ભાટે એભ.ટી. તૈમાય થમા.  
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પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન  :D    વેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ:Innovative best practices school documentation workshop 

                         Second phase  

તાયીખ:18/08/17 

સ્થ :જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત 

લગધ વાંખ્મા: 1 

રાબાથી વાંખ્મા:24 

રાબાથી જૂથ: સયુત જજલ્રાનાાં ઇનલેટીલ શળક્ષક 
કામધક્રભન શતે:ુ 
- ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ળેહયિંગ થામ. 

- ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામો વાંદબે તૈમાય થમેર ડક્યભુેન્દ્ટભાાં જીવીઈઆયટી 

ની સચૂના મજુફ સધુાય કયલ  કયવુાં. 

કામધક્રભની શલગત: 
 જીવીઈઆયટીનાાં શ્રી ડૉ શષલધષન જાડેજાએ ડક્યભુેન્દ્ટ કેલી યીતે ફનાલવુાં તે 

વાંદબે ભાગષદળષન આપ્યુાં. 
  ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ળેહયિંગ કયલાભાાં આવયુાં.. 

પરશ્રશુત: 
 ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ળેહયિંગ કયલાભાાં આવયુાં. 
 ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાં ડક્યભુેન્દ્ટેળન તૈમાય કયલા વાંદબે ભાહશતગાય 
થમા. . 
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 પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન : Hવેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ:Innovative best practices school documentation 

                          Second phase 

રાબાથી વાંખ્મા:-- 05 copy  

રાબાથી જૂથ: શળક્ષક  

કામધક્રભન શતે:ુ ળાાભાાં કયેર શલશળષ્ટ્ટ કામોનુાંડક્યભુેન્દ્ટેળન તૈમાય કયવુાં. 

પરશ્રશુત: 

-Innovative best practices school નુાં િાથશભક અને ભાધ્મશભક કક્ષાનુાં ડક્યભુેન્દ્ટ 
તૈમાય થયુાં. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

વેક્ળન : D        વેલાકારીન  

કામધક્રભનુાં નાભ:ઇનલેળન ભાગષદળષન લકષળ 

તાયીખ:28/08/17  

લગધ વાંખ્મા: 1 

રાબાથી વાંખ્મા:41 

રાબાથી જૂથ:ઇનલેફટલ શળક્ષક  

કામધક્રભન શતે:ુ 

જજલ્રાભાાં ઇનલેટીલ કામધ કયતા શળક્ષકને ભાગધદળધન પરુૂાં  ાડવુાં. 

કામધક્રભની શલગત: 

શળક્ષકને ઇનલેળન પેય વાંદબે વભજૂતી આી.ઇનલેફટલ લકધનુાં યાઈટ-અ કેલી યીતે 

કયવુાં તેની વભજ આી.શળક્ષકએ તે કયેર ઇનલેફટલ કામધનુાં ળેયીંગ અને યાઈટ-

અ કયુું.અગાઉ શળક્ષકએ  કયેર ઇનલેફટલ કામધનુાં પે્રઝન્ટેળન ણ ફતાવ્યુાં. 

પરશ્રશુત:ઇનલેફટલ કામધ અને શળક્ષકએ કયેર કામધનુાં ળેયીંગ થયુાં. 
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પટગ્રાફ્વ  
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પાંકળન  :    EDN 

કામધક્રભનુાં નાભ:એવ.આય.જી. વાંદગી (ફીજ તફક્ક ) 

                   શલમ : શલજ્ઞાન અને ટેક્નરજી  

તાયીખ:18/09/2017 to 20/09/2017 

સ્થ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત  

લગધ વાંખ્મા: 1 

રાબાથી વાંખ્મા:79 

રાબાથી જૂથ: એવ.આય.જી. કવટીભાાં વાંદગી ાભેર શલજ્ઞાન અને ટેક્નરજી  

શલમના શળક્ષક 

કામધક્રભન શતે:ુ 

- યાજ્મ અને જજલ્રાભાાં યીયવષ ધયાલતા શલજ્ઞાન અને  ટેકનરજીનાાં  શળક્ષકની 

વાંદગી કયલી. 

કામધક્રભની શલગત: 

યાજ્મ અને જજલ્રાભાાં યીયવષ ધયાલતા શળક્ષકની વાંદગી કયલાભાાં ભાટે વભગ્ર 

યાજ્મભાાં એવ.આય.જી. વાંદગી ભાટેની કવટી રેલાભાાં આલી શતી જેભાાં વાંદગી 

ાભેર ગભણત અને શલજ્ઞાન શલમના શળક્ષક ભાટે ભનલૈજ્ઞાશનક અને લરણ વાંદબે 
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કવટી તેભજ જૂથચચાષ કયાલલાભાાં આલી તેભજ વમસ્ક્તગત મરુાકાત કયલાભાાંભાાં 

આલી. 

પરશ્રશુત: 

શલજ્ઞાન અને ટેકનરજી શલમના શળક્ષકની એવ.આય.જી. વાંદગી ભાટેની ફીજા 

તફક્કાની કવટી રેલાભાાં આલી. જેભાાંથી શલજ્ઞાન અને ટેકનરજી શલમના 

એવ.આય.જી. ની  વાંદગી કયલાભાાં આલળે.  

પટગ્રાપસૌ : 
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જજલ્રા શળક્ષણ અન ેતારીભ બલન,સયુત 

CMDE ળાખાભાાં 

લષ ૨૦૧૭-૧૮ એશિર થી વપ્ટેમ્ફય  

દયમ્માન 

મજામેર  તારીભી કામષક્રભ.
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ફી - વાંળધન 

ક્રભ શલમ પાલેર 
ગ્રાન્દ્ટ  

વાંળધક 

૧ લાાંચન રેખન ગણન યત્લેના ઉચાયાત્ભક 
શળક્ષણ ન અભ્માવ 

૭૦૦૦/રૂશમા ગીતા લાાંશવમા  
ડ.જમ હદભક્ષત  

૨ ધયણ ૩ ,૪ અંગ્રેજી બાા શળક્ષક વજ્જતા 
તારીભની અવયકાયકતા : એક અભ્માવ  

૧૦૦૦૦/રૂશમા સ્થભતા દેવાઈ  
હશભા ાંડયા 
હદશકા ચોધયી  
ળબના સયુાણી 

૩ શળક્ષણભાાં ભાાં 
વશઅભ્માવ િવશૃત્ત ઓની અવયકાયકતા – 
એક અભ્માવ  

૧૦૦૦૦/રૂશમા ડ.વાંજમફાયડ 

જે.એર.ટેર 

ભચયાગ વેઇરય  
૪ સયુત ળશયેની વાંહદત ળાાભાાં અભરીકૃત 

ગ્રફર ગજુયાતી ભાધ્મભ િજેક્ટ ની 
અવયકાયકતા : એક અભ્માવ  

૨૦૦૦૦/રૂશમા જી.શળ.અ.શ્રી અને ટીભ  

 

 વમસ્ક્તગત વાંળધન {તભાભ વમાખ્માતા } ગ્રાન્દ્ટ ૨૦૦૦/- રૂ.વમાખ્માતા દીઠ  
શલમ :  
ડી ગે્રડની ળાાઓભાાં લાાંચન રેખન ગણન યત્લેના ઉચાયાત્ભક શળક્ષણ ન અભ્માવ 
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કામધક્રભનુાં નાભ : પ્રશ્નત્ર -  શનભાધણ કામધળાા 
તાયીખ:૨૨-૮-૧૭ થી ૨૩-૮-૧૭ અને ૩૦-૮-૧૭ થી ૩૧-૮-૧૭ 
સ્થ: જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન- સયુત, અને ફી.આય.વી.,બલન  

કામધક્રભ: ૩ 

એજન્વી : જી. .શળ.વશભશત સયુત, તાી અને ન.પ્રા.શળ.વશભશત સયુત 

રાબાથીવાંખ્મા: ૮૦+ ૮૦+ ૯૦=૨૫૦ 

રાબાથીજૂથ : શળક્ષક  

કામધક્રભનશતે:ુ  
- શળક્ષકનેરેર્ખત મલૂ્માાંકન અંગે ભાગધદળધન આવુાં. 
- શળક્ષક ાવેરેર્ખત મલૂ્માાંકન ભાટેનાાં ભડેર પ્રશ્નત્ર તૈમાય કયાલલા. 

કામધક્રભનીશલગત:  
- શળક્ષકનેરેર્ખત મલૂ્માાંકન અંગે ભાગધદળધન આવુાં. 
- પ્રશ્નત્રની યચના કયાલલી.  
- પ્રશ્નત્ર ચકાવલા. 
- પ્રશ્નત્ર જે તે એજ્નન્વીને શળરફાંધ કયી સપુ્રત કયલા. 

પરશ્રશુત:  
- શળક્ષકને રેભખત મલૂ્માાંકન અંગે ભાગષદળષન આપ્ય.ુ. 

- ધયણ ૩ થી ૮ નાાં ફાક રેભખત મલુ્મા કન ભાટેનાભડેર  િશ્નત્ર  
તૈમાયશળક્ષક ભાયપત તૈમાય કમાષ.  
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કામધક્રભનુાં નાભ : એવ. વી.ઈ. અંતગષત ળાા મરુાકાત તાયણ ળયેીંગકામષળાા   
કામધક્રભ તાયીખ : 22-5-17  
સ્થ : જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન- સયુત 

કામધક્રભ: 3 

રાબાથી: ૧૨૮ 

રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી,ફી.આય.વી,ફી.આય.ી,શળક્ષક 
શતે ુ : 

- શળક્ષક  ,વી.આય.વીઓ  વભક્ષ એવ .વી.ઇ ળાા મરુાકાત –  તાયણન ુ ળેયીંગ 
કયવુાં. 

 વી .આય વી ઓ અને શળક્ષકને એવ .વી.ઇ વાંદબે  ભાગષદળષન  આવુાં. 
  

શલગત  : 
 એવ.વી ઈ  ળાા મરુાકાત –  તાયણની વભીક્ષા કયલી 
 .વીઆયવી ફી આયવીઅને શળક્ષકને એવ .વી.ઇ વાંદબે  ભાગષદળષન  
આપ્યુાં.. 

 પરશ્રશુત: વીઆયવી ફી આયવીઅને શળક્ષકને એવ .વી.ઇ વાંદબે  
ભાગષદળષન  આી મશુ્કેરીઓનુાં શનલાયણકયુું 
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કામધક્રભ નુાં નાભ : ક્ક્લઝ -  શનભાધણ કામધળાા 

તા : 28.8.17  to 29.8.17                   ખચધ: ૨૪૫૮૯ 

સ્થ: જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન- સયુત 

 

કામધક્રભ: ૧ 

શતે:ુ શળક્ષકને ક્ક્લઝ –યચનાઅને અભરીકયણ અંગે ભાગધદળધન આવુાં  

રાબાથીઓ : ૪૨ રાબાથી જૂથ : ગર્ણત અને શલજ્ઞાન શલમના શળક્ષક 

શલગત:  

 શળક્ષકને ક્ક્લઝ –યચના અંગે ભાગધદળધન આવુાં 
 શળક્ષક ાવે ક્ક્લઝ ની યચના કયાલલી  
 ક્ક્લઝ યભાડલી 

પરશ્રશુત: શળક્ષક ાવે ક્ક્લઝ ની યચના કયાલડાલીજેન ફાક ઉમગ કયી ળકળે  
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કામધક્રભ નુાં નાભ  : થથાશનક ફરી આધાયીત વાહશત્મ શનભાષણ  

તા : 22.6.17 થી 23.6.17 

સ્થ: ફી.આય.વી બલન વમાયા  

કામધક્રભ: ૧                      રાબાથી : ૩૮ 

રાબાથી જૂથ : ચોધયી,લવાલા અને ગાભીત ફરીના શળક્ષક  

શતે ુ : 

1) ધયણ ૧અન ે2નાાં થથાશનક ફરી ન જાણતા શળક્ષકોંને થથાશનક ફરી અંગે 

વશામક  વાભગ્રી યુી ાડલી. 

2)  ચોધયી,લવાલા,ગાશભત ફરીભાાં આ િકાયની વશામક વાભગ્રી શલકવાલલી 

અને યૂી ાડલી.  .  

શલગત : 

આ જ ફરીઓભાાં,  લાતચીત વમલશાયીક,ળબ્દ   ,ગાભીત ફરીના  ગીત ,જડ્કણા 

, ધયણ ૧ અને ૨ ના ાઠમથુતક આધાહયત  શલમ લથત ુશલમક  ફાફત  ની 

યચના કયલી. 

પરશ્રશુત : ધયણ ૧અન ે2નાાં થથાશનક ફરી ન જાણતા શળક્ષકોંને થથાશનક ફરી અંગે 

વશામક  વાભગ્રી યુી ાડી ળકામ . 
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પટગ્રાપસૌ : 
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કામધક્રભ નુાં નાભ : શામય ઓડધય થીંકીંગ પ્રશ્ન ફેંક –શનભાધણકામધળાા 

તા : 30.6.17 to ૩.7.17  

રાબાથી : 30 શળક્ષક   જૂથ: ધયણ 5 ની શળક્ષક  

સ્થ: જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન- સયુત 

કામધક્રભ: ૧                   

શતે:ુ શળક્ષકને  શામય ઓડષય થીંકીંગ િકાયનાાં િશ્ન ની વભજ આલી 

 

કામધક્રભનીશલગત:  

 શળક્ષકનેશામય ઓડષય થીંકીંગિકાયનાાં િશ્ન ની વભજ આલી 
 શળક્ષક ાવેશામય ઓડષય થીંકીંગિકાયનાાં િશ્ન ની યચના કયાલડાલલી 
  કુરેટ ફનાલલી 

પરશ્રશુત: ધયણ ૫  નાાં શળક્ષકને વશામક વાભગ્રી યૂી ાડલી  
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કામધક્રભનુાં નાભ  : વી.ટી.ઈ. શપ્રક્ન્વારશ્રીઓની ફેઠક. 
તાયીખ : 10.8.17  

સ્થ:  ફામવેગ  સ્ટફૂડમ –ગાાંધીનગય 

રાબાથી જૂથ: વી.ટી.ઈ.ના શપ્રક્ન્વારશ્રીઓ / અધ્માક 

કામધક્રભ: ૧                   

કામધક્રભનશતે:ુ  
- ફી.એડ.ના અભ્માવક્રભ આધાહયત ાઠ ફામવેગ  થટહૂડમભાાંઆલા. 
- ફી.એડ.ના અભ્માવક્રભ આધાહયત ાઠ ફામવેગ  થટહૂડમભાાંઆલા ભાટે  થક્રીપ્ટ    
તૈમાય કયલાની કાભગીયીની લશચેણી કયલી. 

કામધક્રભનીશલગત:  
- ફામવેગ  થટહૂડમભાાંથીફી .એડ.ના અભ્માવક્રભ આધાહયત ાઠ આલા 
શલમલથતનુી લશચેણી કયલી. 

- થક્રીપ્ટ તૈમાય કયલાની કાભગીયીની લશચેણી કયલી. 
- ફામવેગ  થટહૂડમભાાંથીાઠ આલાનાાં કામષન ુાં શનહયક્ષણ કયવુાં. 
- વભમ ભમાષદાભાાં કાભ ણૂષ કયવુાં. 

પરશ્રશુત: ફામવેગ  થટહૂડમભાાંથીફી .એડ.ના અભ્માવક્રભ આધાહયત ાઠ આલા 

શલમલથતનુી લશચેણી તથા થક્રીપ્ટ તૈમાય કયલાની કાભગીયી વલાભાાં આલી. 
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કામધક્રભ નુાં નાભ  : એન.એ.એવ.(NAS) િશ્ન યચના વભજ કામષળાા 

તાયીખ: 4, 5, 6 અને7 / 10/ 17 

સ્થ: જીલ્રા શળક્ષણ અન ેતારીભ બલન- સયુત 

કામધક્રભ: 4 

રાબાથી : ૧૧૦+૧૦૮+૭૧+૭૧+૭૭ = ૪૩૬ 

રાબાથી જૂથ: ધયણ-3,5,8 નાશળક્ષક  

કામધક્રભનશતે:ુ  

- ધયણ ૩ , 5 અને  8 કવટીભાાં વાંદ થમેર ળાાના શળક્ષકને અધ્મમનશનષ્ટ્શત્ત 
આધાયીત િશ્ન યચનાની વભજ આલી અને િશ્ન યચના કયાલલી. 
કામષક્રભનીશલગત:  

- ધયણ ૩ અને ૫ નાાં શળક્ષકને બાા , ગભણત  અને માષલયણ શલમના િશ્ન 
યચનાની વભજ આલી/ યચના કયાલલી. 

- ધયણ8નાાં શળક્ષકને બાા , શલજ્ઞાન  અને ટેકનરજી , ગભણત અને વાભાજજક 
શલજ્ઞાન શલમના િશ્ન યચનાની વભજ આલી / યચના કયાલલી. 

- PQ,TQ,SQ,ની વભજ આલી. 
- લગષ વમલથથા અને યીક્ષા અભરીકયણની વભજ આલી. 

પરશ્રશુત:  

- ધયણ ૩ ,5 અને  8 કવટીભાાં વાંદ થમેર ળાાના શળક્ષકને અધ્મમનશનષ્ટ્શત્ત 
આધાયીત િશ્ન યચનાની વભજ ભીઅન ેિશ્ન યચના કયાલી. 

- યીક્ષા અભરીકયણની વભજ ભી. 
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કામધક્રભનુાં નાભ :  વાંળધન  તાયણ ળયેીંગ  કામષળાા.   

કામધક્રભ તાયીખ : ૩.7.17  

સ્થ : જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન- સયુત 

કામધક્રભ:  ૧ 

રાબાથી: ૨૬+૭ તજજ્ઞ  કુર:૩૧  ખચષ: ૧૧૯૮૦/રૂ 

રાબાથી જૂથ: વી.આય.વી, ફી.આય.વી, ફી.આય.ી, શળક્ષક 

શતે ુ : 

 શળક્ષક  ,વી.આય.વીઓ  વભક્ષ વાંળધનના– તાયણન ુ ળેયીંગ કયવુાં. 
 વી .આય વી ઓ અને શળક્ષકને અનકુામષ વાંફાંધી ભાગષદળષન  આવુાં. 

  

શલગત  : 

 વાંળધનનાતાયણની વભીક્ષા કયલી 
 .વીઆયવી ફી આયવીઅને શળક્ષકને વાંળધનનાઅનકુામષવ ાંદબે  
ભાગષદળષન  આપ્યુાં.. 

પરશ્રશુત: 

 વીઆયવી ફી આયવીઅને શળક્ષકને લગષખાંડ િહક્રમાને વય ફનાલલા  ભાગષદળષન  

આી મશુ્કેરીઓનુાં શનલાયણકયુું 
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અન્મ 

કામધક્રભ નુાં નાભ : મખુ્મ શળક્ષક તારીભ 

શતે ુ:  મખુ્મ શળક્ષકને શળક્ષણ ના નતુન િલાશ થી અલગત કયલા  

શલગત : 
ક્ર
મૌ 

તાલકુ અને સ્થ  રાબાથી વાંખ્મા વ્માખ્માતા 

1 ભાડલી ,શળક્ષક બલન  મ.ુશળક્ષક  203 ગીતા લાશવમા 
2 ઓરાડ ,ફીઆયવી બલન  મ.ુશળક્ષક 122 લાશવમા 
3 ન.પ્રા.શળ.વ- યાભનગય મ.ુશળક્ષક 90 લાશવમા 
4 ભહુલા-  મ.ુશળક્ષક  આય.એભ.ટેર 

5 ચમાધવી -  મ.ુશળક્ષક  આય.એભ.ટેર  

                 કુર     

 

વભાશલષ્ટ એક્ભ : 
 નેળનર અર્ચલભેંટ વલે  
 સ્કુર એજ્યકેુળન ક્લર્રટી ઇનડેક્ષ  
 શલમ ના વભજત્ર 
 કરા ભશત્વલ અને પ્રદળધન 

પરશ્રશુત: આ તારીભ નીચેના મદુ્દાઓની વભજ કેલલાભાાં ભદદરૂ થઈ  
 નેળનર અર્ચલભેંટ વલે  
 સ્કુર એજ્યકેુળન ક્લર્રટી ઇનડેક્ષ  
 શલમ ના વભજત્ર 
 કરા ભશત્વલ અને પ્રદળધન 
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જજલ્રાશળક્ષણઅનેતારીભબલન,સયુત 

ET ળાખાભાાં 

લષ ૨૦૧૭-૧૮ એશિર થી વપ્ટેમ્ફય  

દયમ્માન 

મજામેર કામષક્રભ.
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જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન,સયુત 
 

 

 

                     ળૈક્ષણીક પ્રદ્યગીકી 
Education Technology Branch  

 

લાશિક અશલેાર 

લધ 2017-18 

 

ભાગધદળધક 

આય.જે.ભાછી  
 

પ્રાચામધ  
જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન 

સયુત  
 

વાંકરન  
 જગદીળ એર ટેર - શવશનમય રેક્ચયય  

ફી. લાંદના મશૂતિ- ટેકશનશળમન  
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પાંક્ળન A: 

વભમગા  કામષ  
૮ થી ૧૦ તાવ  B.Ed. ના ફીજા લષના તારીભાથીઓને કષ 

૩૦૨ભા વભાશલષ્ટ્ટ શળક્ષણ શલે ચચાષ-શનદળષન-
િશ્નત્તયી  

૬ થી ૮ તાવ  B.Ed.ના િથભ અને ફીજા લષના તારીભાથીઓને 
કમ્પ્યટુયનુાં ફેભઝક શળક્ષણ અને િેક્ટીવ કામષ  

પાંક્ળન B: 

શલમ અભ્માવક 

શભત્ર ળાા મરુાકાત અને ભાગષદળષન – એક 
અભ્માવ  

જગદીળ એર ટેર  

પાંક્ળન C: 

શલમ શલગત  
બાા વજ્જતા બા ગ-૧, ૨ 
વી.ડી. તભાભ ળાાને શલતયણ 
કામષ  

તા. ૧૨/૪/૨૦૧૭ના યજ ૧૩૦૦ વી.ડી.     
શલતયણ  
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પાંક્ળન D: 

તાયીખ સ્થ શલમ રાબાથી 
13-14/7/17 લાાંકર િા. ળાા, 

ભાાંગય  
મખુ્મ શળક્ષક તારીભ  ૧૧૫ (ત્રણ લગો ) 

મખુ્મ શળક્ષક  
18-19/7/17 ફી.આય.વી. 

ઉભયાડા  
મખુ્મ શળક્ષક તારીભ ૧૦૪  (ફે  લગો ) 

મખુ્મ શળક્ષક 

24/7/17 ડામેટ-સયુત  વી..આય.વી. ભાગષદળષન 
ફેઠક 

૩૩ વી..આય.વી.ક.  

25/7/17 ડામેટ-સયુત વી..આય.વી. ભાગષદળષન 
ફેઠક 

૧૨ વી..આય.વી.ક. 

28/7/17 ડામેટ-સયુત શલજ્ઞાન િદળષન 
આમજન ફેઠક  

૫૨ શલજ્ઞાન શળક્ષક  

10/8/17 ડામેટ-સયુત શલજ્ઞાન િદળષન કૃશત 
શનભાષણ ફેઠક  

૪૪ શલજ્ઞાન શળક્ષક 

 

પાંક્ળન F: 

કામષક્રભનુાં નાભ :Smart Virtual Classroom (SVC) ઉમજન તારીભ લગષ 

1 તાયીખ :લગષ –1: 28/06/2017,  લગષ –2: 6/7/2017 

2 થથ : જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન , સયુત  
3 લગષ વાંખ્મા:02 (ફે) 
4 રાબાથી વાંખ્મા :  28 (લગષ –1),  35 (લગષ –2) 

5 રાબાથી જૂથ :થભાટષ  લચ્યુષઅર ક્રાવ રૂભ (SVC)ધયાલતી . . . . 
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1. ભાધ્મશભક ળાાના ગભણત, શલજ્ઞાનના શળક્ષક  
2. ભાધ્મશભક ળાાના બાાના શળક્ષક  

6 કામષક્રભન શતે ુ: 
- થભાટષ  લચ્યુષઅર ક્રાવરૂભ શલળે જાણે  
- થભાટષ  ફડષન ઉમગ કયે  
- આ કામષક્રભભાાં શળક્ષકની ભશૂભકા શલળે જાણે   

7 કામષક્રભની શલગત : 

- થભાટષ  લચ્યુષઅર ક્રાવરૂભ (SVS) િજેક્ટ શલળ ેPPT િાયા શનદળષન 
અને ચચાષ  

- થભાટષ  ફડષન ુાં શનદળષન િેકટીવ કામષ  
- આ િજેક્ટભાાં શળક્ષકની તજજ્ઞ તયીકેની ભશૂભકા અંગે ભાગષદળષન  
- ચચાષ - િશ્નત્તયી 

8 પરશ્રશુત : 
- ૩ જુરાઈ ૨૦૧૭ થી તા. ૨૮ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૭ દયશભમાનના ાઠ 
શનદળષનનુાં આમજન અને વભમત્રક તૈમાય થયુાં .જેભાાં કુર 
ભાધ્મશભક ળાાના કુર ૪૫ શળક્ષકએ ાઠ આમજન કયુું.  

- સયુત SVC ના ભાધ્મભથી શળક્ષક િાયા અાતા ાઠન ખફુ જ 
વાય રાબ ધયણ – ૯ ના શલદ્યાથીઓને ભળ્મ. 

- શળક્ષક ણ નલી ટેકનરજીથી અલગત થમા  
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પાંક્ળન G: 

વભમગા કામધ 
૩ જુરાઈ ૨૦૧૭ થી 
તા  .૨૮ 
વપ્ટેમ્ફય૨૦૧૭ 

ડામેટ સયુત ખાતે SVC ના ભાધ્મભથી શળક્ષક 
દ્વાયા૧૨-૦૦ થી ૧૩-૦૦ નાાં વભમગાા 
દયશભમાન ધયણ ૯ના જુદા જુદા શલમનુાં 
શળક્ષણ કામષ કયી િજેક્ટભાાં વભાશલષ્ટ્ટ ફાકને 
રાબાસ્ન્દ્લત કમાષ.  

તા. ૨૦ વપ્ટેમ્ફય થી 
૨૮ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૭  

ડામેટ સયુત ખાતે SVC ના ભાધ્મભથી 
B.Ed.ના તારીભાથીઓ  િાયા ૧૫-૦૦ થી ૧૬-
૦૦ ના વભમગાા દયશભમાન ધયણ ૯ના જુદા 
જુદા શલમનુાં શળક્ષણ કામષ કયી િજેક્ટભાાં 
વભાશલષ્ટ્ટ ફાકને રાબાસ્ન્દ્લત કમાષ.  
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ળાખા અંતગધત અન્મ કામો: 
૧. ટેરી કન્પયન્વ-શલડીમ કન્પયન્વ  

ક્રભ તાયીખ શલમ 

1 2/5/2017 તારીભી કામષક્રભન યીવય ુ 
2 26/5/2017 SRG યીક્ષા ભાગષદળષન  
3 1/6/2017 િલેળત્વલ તથા કન્દ્મા કેલણી યથ  
4 13/6/2017 તારીભ લગષ વાંદબે  
5 28/6/2017 CRC Co. તારીભ  
6 15/7/2017 તારીભ લગો યીવય ુ 
7 5/8/2017 NAS - HOT અંતગષત  
8 1/9/2017 જ્ઞાનકુાંજ તથા ૫ભી વપ્ટેમ્ફયની ઉજલણી  
૨. તજજ્ઞ તયીકે કામધ : 

ક્રભ તાયીખ સ્થ  શલમ/કામધ  
1 29/6/2017 ડામેટ-સયુત  વી.અય.વી. ક. ની ઝન કક્ષાની તારીભભાાં 

ગભણત વભજત્રની ચચાષ  
2 7/7/2017 ડામેટ-સયુત મ.ુશળ.નાMTs તારીભ લગષભાાં ગભણત શલમ 

શળક્ષણ(સયુત) 
3 10/7/2017 ફી.આય.વી. 

વમાયા  
મ.ુશળ.નાMTs તારીભ લગષભાાં ગભણત શલમ 
શળક્ષણ(વમાયા) 

4 21/7/2017 વાતુાયા  નલશનયકુ્ત ફી.આય.વી.ક.ની તારીભ, 
ગભણત વભજત્રની ચચાષ  

5 4/8/2017 ડામેટ-સયુત MTs તારીભ લગષભાાં ગભણત શલમના તજજ્ઞ 
(NAS, HOTs) 

6 18-20/9/2017 ડામેટ-ઇડય  SRG વાંદગી વશભશતભાાં મલૂ્માાંકનકાય તયીકે  
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7 14/6/2017 ફી.આય.વી. 
ચમાષવી  

નલશનયકુ્ત વી.આય.વી. ક. RTE –NCF અંગે 
ચચાષ  

 

૩. રીધેર તારીભ : 

ક્રભ તાયીખ સ્થ શલમ 

1 15/4/2017 ગાાંધીનગય  જ્ઞાનકુાંજ કામષક્રભ અંતગષત  
2 25/4/2017 ગાાંધીનગય FRC ભાગષદળષન  
3 30/6/2017,1/7/2017 ગાાંધીનગય ઈ.ટી. ળાખા યીવય ુફેઠક  
4 4/7/2017 ાટણ શલજ્ઞાન વરાશકાય આમજન 

ફેઠક  
5 1/8/2017 ગાાંધીનગય ગણુત્વલ-૭ ડેટા એનારીવીવ 

ભાગષદળષન તારીભ  
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Programs/Activity Review : સ્સ્કભલાય  છ ભાશવક યીવ્ય.ુ ( from 1/4/17 to 

30/9/17 ) 

Name Of DIET:   SURAT  

CSSTE અંતગધત થમેર કામધક્રભ / પ્રવશૃત્તઓ :- 

Function 
B  

Function 
C 

Function 
D 

Function 
F 

Function 
G 

Function 
H 

Function 
I 

No.of 
Program 

No.of 
Participant 

No.of 
Man 
Days 

0 6 28 7 1 5 4 51 1825 2737 
 

 

CSSTE અંતગધત ગ્રાન્ટ : 

Approved Grant 
Total         
(Rs.in Lakh) 

Allotted Grant   
(Rs.in Lakh)     
60%      40% 

Alloted Grant 
Total         
(Rs.in Lakh) 

Expenditure     
(Rs.in Lakh) 

% Of  
Expenditure    

20.16 6.50 8.06 14.56 10.00 68.68 
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EDN Scheme અંતગધત થમેર પ્રવશૃત્તઓ : 
Ap
pen
dix 
No. 

Appendix Detail No.of 
Progr
am  

Recevied 
Grant  

Expendi
ture 

% Of  
Expe
nditu
re    

No.Of 
Progr
am  

No.of.
Particip
ant 

No.of 
Man 
Days  

EDN-12        
1 1-2-3-4-5 day meeting/training/ 

sharing workshop 
05 5.00 3.50 70 05 432 648 

2 Educational Research 00 00 00 00 00 00 00 
3 Publication Of Edun. Litreture and 

Magazine 
00 00 00 00 00 00 00 

4 Strenthning Of 
GCERT,DIETs,GBTC&RGT 

00 00 00 00 00 00 00 

5 Science-Maths Exhibition (CRC 
+BRC+SVS)-SURAT -TAPI 

271 13.35 13.35 100 271 8398 8398 

6 Bal Mela ,Life Skill Mela- SURAT -TAPI 2201 15.65 15.65 100 2201 15407 15407 

7 Ramtotsav  2201 11.00 11.00 100 2201 33015 33015 

8 Eco-Club  2201 21.13 21.13 100 2201 11005 11005 

9 Other         

EDN-12 Total  6879 66.13 64.63 97.7 6879 68257 68473 

EDN-16L         
1 Local Specific Material 00 2.00 00 00 00 00 00 
2 Teacher/Head Teacher Training (S+T) 38 14.25 14.25 100 20 2197 4394 
3 Kala Utsav  271 4.73 00 00 00 00 00 
4 Teacher Capacity Building Survey  00 00 00 00 00 00 00 
5 Yoga Training 6 3.35 3.35 100 06 288 864 
6 SRG Promotion 00 00 00 00 00 00 00 
7 Out Sourcing  Vehicle  2.00 00 00 00 00 00 
8 Other - - - - - - - 
EDN-16 L Total 316 26.33 17.6 66.8 26 2485 5258 
EDN-09 00 00 00 00 00 00 00 
1  - - - - - - - 
EDN-09 Total 00 00 00 00 00 00 00 
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                આબાય  


