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જિલ્લાશિક્ષણઅનેતાલીમભવન, ગાાંધીનગર
પીએન્ડએમિાખાકામગીરી અહેવાલ
Year:-2021-22
કાર્યક્રમનાં િીષયકઃ-બીઆરસી/સીઆરસી/બીઆરપીવ્ર્ાવસાશર્કસિિતાતાલીમમાટેઆર્ોિનબેઠક
તારીખઃ- 9-8-21
લાભાર્થી જૂર્થઃ- એસ.આઇ/ બીઆરસી/ સીઆરસી
દિનઃ- 01
ુ ઃહેતઓ
•

GSQAC -સમજુતી ,એલોકેશન ર્થી રીપોર્ટકાર્ટર્થી માહીતગાર ર્થવા

•

GSQAC -માઈક્રો પ્લાનનિંગ ગુણોત્સવ ઉપયોગી પત્રકોની સમજ માર્ે

•

સ્કુલ -રીપોર્ટ કાર્ટ નવશ્લેષણ / PI SAની સમજ માર્ે

•

સ્કુલસ ઓફ એકસલન્સ/

•

બાળમેળો , ઈકો ક્લબ ,પયાટવરણ પ્રયોગ શાળાની કામગીરીર્થી માદહતગાર ર્થવા

•

School Of Excel l enceમાાં પસાંિ ર્થયેલ શાળાઓના આયોજન તર્થા કામગીરીનુ ાં શેરીંગ

નનપુણ ભારતની સમજ માર્ે

મોર્ઃ- ઓફ લાઇન મોર્ પર બેઠક યોજાયેલ.
લાભાર્થીની સાંખયાઃ- 14
વગટની સાંખયાઃ- 01
ફલશ્રુનતઃુ નસદ્ધ કરવા માર્ે તાલીમનુ ાં આયોજન અને સમય પત્રક તર્થા તજજ્ઞની
ઉપરોકત હેતઓ
માદહતી તૈયાર કરવામાાં આવી. તર્થા 2 દિવસીય બીઆરસી/સીઆરસી/બીઆરપી
વ્યાવસાનયક સજજતા તાલીમનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ.

કાર્યક્રમનાં િીષયકઃ-બીઆરસી/સીઆરસી/બીઆરપીવ્ર્ાવસાશર્કસિિતાતાલીમ
તારીખઃ- 11/08/21 ર્થી 12/08/21
દિનઃ- 02
લાભાર્થી જૂર્થઃ- બીઆરસી/સીઆરસી/બીઆરપી
ુ ઃહેતઓ
•

GSQAC -સમજુતી ,એલોકેશન ર્થી રીપોર્ટકાર્ટર્થી માહીતગાર ર્થવા

•

GSQAC – શાળા માર્ે માઈક્રો પ્લાનનિંગ ગુણોત્સવ ઉપયોગી પત્રકોની સમજ માર્ે

•

સ્કુલ -રીપોર્ટ કાર્ટ નવશ્લેષણ / PI SAની સમજ માર્ે

•

સ્કુલસ ઓફ એકસલન્સ/

•

બાળમેળો , ઈકો ક્લબ ,પયાટવરણ પ્રયોગ શાળાની કામગીરીર્થી માદહતગાર ર્થવા

•

School Of Excel l enceમાાં પસાંિ ર્થયેલ શાળાઓના આયોજન તર્થા કામગીરીનુ ાં શેરીંગ

નનપુણ ભારતની સમજ માર્ે

મોર્ઃ- ઓફ લાઇન મોર્
લાભાર્થીની સાંખયાઃ- 63
વગટની સાંખયાઃ- 02
ફલશ્રુનતઃબીઆરસી/સીઆરસી/બીઆરપી તાલીમની ફલશ્રુનત નીચે પ્રમાણે છે .


GSQAC -સમજુતી ,એલોકેશન ર્થી શાળા રીપોર્ટકાર્ટ સુધીની પ્રદક્રયાર્થી સાંપ ૂણટ રીતે માહીતગાર
ર્થયા.



GSQAC – શાળા માર્ે માઈક્રો પ્લાનનિંગ ગુણોત્સવ ઉપયોગી પત્રકોની ઉંર્ાણપ ૂવટકની સમજ
મેળવી શકયા.તાલુકા તર્થા શાળા કક્ષાએ ગુણવત્તા સુધાર માર્ે સ્પષ્ર્ ર્થયા.

•

સ્કુલ -રીપોર્ટ કાર્ટ નવશ્લેષણ / PI SAની સમજ મેળવી . શાળા સ્કુલ -રીપોર્ટ કાર્ટ નવશ્લેષણ
ર્થકી શાળા કક્ષાએ કયા ક્ષેત્રોમાાં વધારે ધ્યાન આપવાનુ ાં ર્થાય તેનાર્થી વાકેફ ર્થયા.

•

સ્કુલસ ઓફ એકસલન્સ/

નનપુણ ભારતની સમજ તર્થા પોતાના ઉત્તરિાનયત્વને પીછાણી

શકયા. સ્કુલસ ઓફ એકસલન્સના પેરામીર્રની સમજ ર્થકી શાળાને માગટિશન
ટ તર્થા ઓન
સાઇર્ સપોર્ટ માર્ે સ્પષ્ર્ ર્થયા.
•

બાળમેળો , ઈકો ક્લબ ,પયાટવરણ પ્રયોગ શાળાની કામગીરી કઇ રીતે સ્ર્થાનનક પરીસ્સ્ર્થતીમાાં
ૂ કરી શકાય તેનાર્થી માદહતગાર ર્થયા
અનુકળ

•

School Of Excel l enceમાાં પસાંિ ર્થયેલ શાળાઓના આયોજનનુ ાં શેરીંગ ર્થવાર્થી તેમના
તાલુકા તર્થા સીઆરસીમાાં પસાંિ ર્થયેલ અન્ય શાળાઓ માર્ે માગિ
ટ શન
ટ ની રણનીનત નકકી
કરી શકયા

બીઆરસી/સીઆરસી/બીઆરપીવ્ર્ાવસાશર્કસિિતાતાલીમનીઝાાંખી

કાર્યક્રમનાં િીષયકઃ-આચાર્યવ્ર્ાવસાશર્કસિિતાતાલીમ
તારીખઃ- 30/11/2021 તર્થા 09 ર્થી 10/12/2021
દિનઃ- 01
લાભાર્થી જૂર્થઃ- તમામ શાળાના આચાયટશ્રી
ુ ઃહેતઓ
•

મહેસાણા જજલ્લા નશક્ષણ પરીવાર દ્વારા તૈયાર ર્થયેલ FLN માગટિનશિકા આધાદરત સમજ માર્ે

•

FLN માગિ
ટ નશિકા ર્થકી School Of Excel l enceના પેરામીર્ર નસદ્ધ કરવા સુધી જવા ભાષા
સાર્થે 0 ર્થી 12 કિમની માદહતી માર્ે

•

FLN માગટિનશિકા ર્થકી School Of Excel l enceના પેરામીર્ર નસદ્ધ કરવા સુધી જવા ગણણત
સાર્થે પગલાની માદહતી

•

મ ૂલ્યાાંકન વ્ય ૂહ રચનાની સમજ માર્ે ( ભાષા તર્થા ગણણત માર્ે )

મોર્ઃ- ઓફ લાઇન
લાભાર્થીની સાંખયાઃ- 515
વગન
ટ ી સાંખયાઃ- 14
ફલશ્રુનતઃ•

આચાયટશ્રીઓને મહેસાણા જજલ્લા નશક્ષણ પરીવારના તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર ર્થયેલ FLN
માગટિનશિકા આધાદરત તમામ મુદ્દાની ઉિાહરણો સાર્થે અપાયેલ સમજ ર્થકી FLNનો ખયાલ
સ્પષ્ર્ ર્થયો

•

સ્કુલસ ઓફ એકસલન્સ/

નનપુણ ભારતની સમજ તર્થા પોતાના ઉત્તરિાનયત્વને પીછાણી

શકયા. સ્કુલસ ઓફ એકસલન્સના પેરામીર્રની સમજ ર્થકી પોતાની શાળાના માપિાં ર્ોના
સુધાર માર્ેની સમજ મેળવી.

•

FLN માગટિનશિકા ર્થકી School Of Excel l enceના પેરામીર્ર નસદ્ધ કરવા સુધી જવા માર્ે
ભાષા સાર્થે 0 ર્થી 12 કિમની મોર્યુલની માદહતી ઉિાહરણ સહ ઉંર્ાણપ ૂવટક સમજી શકયા

•

FLN માગટિનશિકા ર્થકી School Of Excel l enceના પેરામીર્ર નસદ્ધ કરવા સુધી જવા ગણણત
સાર્થે પગલાની મોર્યુલની માદહતી ઉિાહરણ સહ ઉંર્ાણપ ૂવટક સમજી શકયા

•

મ ૂલ્યાાંકન વ્ય ૂહ રચનાની સમજ માર્ે ( ભાષા તર્થા ગણણત માર્ે )સમજી શકયા.

આચાર્યવ્ર્ાવસાશર્કસિિતાતાલીમનીઝાાંખી

