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1. આમખુ 

 

            જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહરે પ્રાથર્મક ર્શક્ષિની ગિુવત્તા માટે 

કહટબદ્ધ છે. પ્રાથર્મક ર્શક્ષિનો દરેક બાળક ગિુવત્તાયકુિ ર્શક્ષિ પ્રાપ્િ કરે િે માટે સિિ કાયગરિ 

છે. પ્રાથર્મક ર્શક્ષકોની વ્યાવસાર્યક સજ્િિા વધારવા માટે ર્વર્વધ પ્રકારના સેવાકાણલન િાલીમ 

કાયગક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનુ ંઆયોિન પિ થાય છે. ઉપરાિં પવૂગસેવા ર્શક્ષક-પ્રર્શક્ષિ અંિર્ગિ સમથગ 

ર્શક્ષકો િૈયાર કરવાનુ ંકાયગ પિ આ સસં્થામા ંથાય છે.  

      આ વાર્ષિક અહવેાલમા ંઅમદાવાદ શહરેની ભૌર્ોણલક અને આંકડાકીય માહહિી, અમદાવાદ 

શહરેની શૈક્ષણિક સખં્યાત્મક માહહિી, જિલ્લાની શૈક્ષણિક સસં્થાઓ અંરે્ માહહિી, કાયગક્રમ સલાહકાર 

સર્મર્િ, સસં્થા પહરચય, ડાયટનુ ંસ્ટાફ ણલસ્ટ, અન્ય સસં્થાઓ સાથે સકંલન અને લેબએરીયા િથા  વષગ 

2020-21મા ંસસં્થા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ ર્વર્વધ િાલીમ કાયગક્રમો અને શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ 

ર્વર્વધ પ્રવરૃ્ત્તઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 કેન્રીય પરુસ્કૃિ યોિના અંિર્ગિ ભવનની  વાર્ષિક અહવેાલ વષગ 2020-21 રજુ કરિા ંહું આનદંની 

લાર્િી અનભુવુ ંછં.  

 

શ્રી એસ.બી.બાવા  
પ્રાચાયગ  

જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન 
અમદાવાદ શહરે 
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2. અમદાવાદ શહરેની ભૌર્ોણલક અને આંકડાકીય માહહિી 
 જિલ્લો  :-  અમદાવાદ શહરે ર્વસ્િાર  

 સ્થાન  :-  22.58 અક્ષાશં,  73.35 પ.ૂરેખાશં મુબંઇથી ઉત્તરે  

 આબોહવા :-  ર્વષમ  

 કુલ વરસાદ  :-  મધ્ય જુનથી મધ્ય સપ્ટેમ્બર 80 મી.મી. આસપાસ  

 ર્વસ્િાર  :-  93 ચો.હકમી. 

 િાલકુા  :-  87 વોડગ + 3 િાલકુા  
 વસર્િ (અમદાવાદ શહરે) કુલ :-  7214225 

 વસર્િ (અમદાવાદ શહરે) પરુુષ :-  3788051 

 વસર્િ (અમદાવાદ શહરે) સ્ત્રી  :-  3426174 

 વસર્િ (ર્વરમર્ામ, માડંલ, દેત્રોિ) કુલ  :-  346828 

 વસર્િ (ર્વરમર્ામ, માડંલ, દેત્રોિ) પરુૂષ  :-  179174 

 વસર્િ (ર્વરમર્ામ, માડંલ, દેત્રોિ) સ્ત્રી  167654 

 

 અક્ષરજ્ઞાનનો દર (કુલ)  :-  79.50% 

 અક્ષરજ્ઞાનનો દર (પરુુષ) :-  87.31% 

 અક્ષરજ્ઞાનનો દર (સ્ત્રી) :-  70.83% 

 માર્ગ  :-  સાબરમિી નદીના પવૂગ હકનારાથી ઉત્તરે ર્ાધંી 
પલુ અને દણક્ષિે સરદાર પલુ િથા પવૂગમા ં
અમદાવાદ  

 રેલ્વે  :-  કાલપુરુ રેલ્વે સ્ટેશન. અમદાવાદ, મુબંઇ, હદલ્હી, 
મહત્વની લાબંા અંિરની ટે્રનો અમદાવાદથી 
િોડાયેલ છે.  

 િોવાલાયક સ્થળો  :-  ૨૧ થી વધારે  
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3. અમદાવાદ શહરેનો નકશો 
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4. અમદાવાદ શહરે િથા િાલકુા(માડંલ, દેત્રોિ, ર્વરમર્ામ) ની  શૈક્ષણિક સસં્થાઓ, ર્શક્ષકો અને ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા  

 શાળાઓની સખં્યા (પ્રાથર્મક િથા ઉચ્ચ પ્રાથર્મક શાળાઓ, માધ્યર્મક િથા ઉચ્ચ માધ્યર્મક શાળાઓ) 

ક્ર
મ 

િાલકુો 
બીઆરસી

/ 
યઆુરસી 

સીઆરસી 

પ્રાથર્મક શાળાઓ 

કુલ  કેજીવીબી 
આશ્રમ 

શાળા 
કેન્રીય 

ર્વદ્યાલય 

સરકારી/ખાનર્ી 
ગ્રાન્ટેડ 

નોનગ્રાન્ટેડ કુલ 
પ્રાથર્મક 
શાળાઓ ધો. 

૧થીપ 

ધો. 
૬થી૮ 

ધો. 
૧થી૮ 

પ્રાથર્મક 

માધ્યર્મક 

/ઉ.મા પ્રાથર્મક 

માધ્યર્મક 

/ઉ.મા 

1 

અમદાવા
દ 

મ્ય.ુકોપો. 
4 87 114 166 191 471 0 1 2 114 346 802 276 1390 

2 દેત્રોિ 1 7 1 0 55 56 0 0 0 1 14 2 0 59 

3 માડંલ 1 5 7 0 37 44 0 0 0 1 14 5 4 50 

4 ર્વરમર્ામ 1 10 24 0 72 96 2 0 1 1 23 14 11 114 

 કુલ 7 109 146 166 355 667 2 1 3 117 397 823 291 1613 
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 ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા  

ધોરિ 

ન.પ્રા.ર્શ.સ.  માડંલ િાલકુો  દેત્રોિ િાલકુો  ર્વરમર્ામ િાલકુો 
કુલ  

ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા  ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા  ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા  ર્વદ્યાથીઓની સખં્યા  

કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  

1 7500 7649 15149 433 404 837 559 510 1069 1086 1092 2178 9578 9655 19233 

2 7800 8031 15831 533 482 1015 658 608 1266 1268 1280 2548 10259 10401 20660 

3 6789 7327 14116 496 469 965 637 593 1230 1299 1296 2595 9221 9685 18906 

4 6985 7426 14411 458 488 946 570 561 1131 1234 1230 2464 9247 9705 18952 

5 7154 7517 14671 475 428 903 592 541 1133 1113 1124 2237 9334 9610 18944 

6 7267 7483 14750 483 470 953 570 493 1063 1082 1172 2254 9402 9618 19020 

7 6914 7326 14240 443 407 850 563 477 1040 938 918 1856 8858 9128 17986 

8 7249 7536 14785 458 469 927 607 528 1135 1043 974 2017 9357 9507 18864 

કુલ  57658 60295 117953 3779 3617 7396 4756 4311 9067 9063 9086 18149 75256 77309 152565 
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ક્રમ  જિલ્લો/મ્યરુ્નર્સપલ કોપોરેશન  બ્લોક  
બીઆરસી/ 
યઆુરસી  

સીઆરસી  ર્ામ/વોડગ  No. of 

Panchayats 

1 અમદાવાદ મ્ય.ુકોપોરેશન   4 4 87 87 87 

2 દેત્રોિ  1 1 7 54 54 

3 માડંલ  1 1 5 37 36 

4 ર્વરમર્ામ   1 1 10 68 65 

  Total 7 7 109 246 242 
 

 

 

 ર્શક્ષકોની માહહિી  

ક્રમ  િાલકુો 

સરકારી શાળા  આશ્રમશાળા  ગ્રાન્ટેડ શાળા  કુલ  

પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  
પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  
પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  
પ્રાથર્મક 
શાળા 

ઉચ્ચ 
પ્રાથર્મક 
શાળા 

કુલ  

1 
અમદાવાદ 
મ્ય.ુકોપોરેશન   

1443 2610 4053 0 0 0 0 97 97 1443 2707 4150 

2 દેત્રોિ  235 137 372 0 0 0 0 1 1 235 138 373 

3 માડંલ  163 117 280 0 0 0 0 3 3 163 120 283 

4 ર્વરમર્ામ   283 167 450 0 0 0 7 7 14 290 174 464 

  Total 2124 3031 5155 0 0 0 7 108 115 2131 3139 5270 

Source : U-DISE 2016-17 
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GER, NER, Cohort Drop Out and Overall Repetition 
 

                

         

ક્રમ  િાલકુો 

Children of 6-11 age group 

 GER NER Cohort Dropout Retention Rate 

કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  
1 AMC 108.54 108.21 109.56 99.48 99.72 99.62 0.49 0.75 0.62 100 100 100 

2 દેત્રોિ 99.97 100 99.98 95.20 95.18 95.19 1 2 3 99.48 95.93 98 

3 માડંલ  99.23 99 99.12 97.24 97.19 97.22 0.7 0.7 0.02 100.7 99.3 100.02 

4 ર્વરમર્ામ  99.95 99.85 99.9 97.42 97.52 97.47 0.22 1.52 0.85 99.78 98.48 99.15 

              

            

              

ક્રમ  િાલકુો 

Children of 11-14 age group 

 GER NER Cohort Dropout Retention Rate 

કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  

1 AMC 107.84 
107.41 109.89 99.81 99.89 99.82 3.28 3.67 3.61 

98.42 98.39 98.18 

2 દેત્રોિ 99.80 99.47 99.65 82.94 81.49 82.28 4.48 14.00 8.84 96.77 85.17 91.60 

3 માડંલ  98.21 
98.79 98.49 78.5 78.51 78.5 3.29 9.83 6.51 96.71 90.3 93.49 

4 ર્વરમર્ામ  99.88 99.61 99.75 77.3 76.96 77.14 2.11 9.02 5.4 97.89 90.98 94.6 

              

              

ક્રમ  િાલકુો 

Children of 6-14 age group 

 GER NER Cohort Dropout Retention Rate 

કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  કુમાર  કન્યા  કુલ  
1 AMC 108.19 107.81 109.725 99.645 99.805 99.72 1.885 2.21 2.115 98.42 98.50 98.23 

2 દેત્રોિ 99.90 99.79 99.85 86.84 89.77 89.92 2.54 6.26 4.27 99.21 94.44 97.39 

3 માડંલ  98.8 
98.92 98.86 89.4 89.48 89.44 0.64 4.26 2.4 99.36 95.74 97.6 

4 

 ર્વરમર્ામ  99.92 99.76 99.84 89.25 89.47 89.36 0.61 4.12 2.29 99.39 95.88 97.71 

Source : U-DISE 2016-17            
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5. જિલ્લાની શૈક્ષણિક સસં્થાઓ અંરે્ માહહિી   

(અમદાવાદ શહરે િથા િાલકુા-માડંલ, દેત્રોિ,ર્વરમર્ામ)  
 પ્રાથર્મક શાળા   :-  667 

 આશ્રમ શાળા  :-  1 

 માધ્યર્મક શાળા/ઉચ્ચિર મા.શાળા  :-  688 

 ટેકર્નકલ હાઇસ્કુલ  :-  12 

 આટગસ કોલેિ  :-  10 

 કોમસગ કોલેિ  :-  28 

 આટગસ અને કોમસગ કોલેિ  :-  16 

 સાયન્સ કોલેિ  :-  12 

 બી.એડ્.કોલેિ  :-  44 

 એમ.એડ્.કોલેિ  :-  05 

 પોણલટેકર્નક કોલેિ  :-  02 

 આઇ.ટી.આઇ.  :-  04 

 યરુ્નવર્સિટી  :-  08 

 ડી.એલ.એડ્. કોલેિ  :-  05 

 જી.બી.ટી.સી.  :-  01 

 સી.ટી.ઇ.  :-  01 

 જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન  :-  01 

 બી.આર.સી.  :-  03 

 ય.ુઆર.સી.  :-  04 

 સી.આર.સી.  :-  87+22=109 

 શૈક્ષણિક કામર્ીરી કરિી એન.જી.ઓ.  :-  50 
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6. કાયગક્રમ સલાહકાર સર્મર્િના સભ્યોની યાદી  
ક્રમ  સભ્ય પદ  સભ્યશ્રીનો હોદો/કચેરીનુ ંનામ  
1 અધ્યક્ષ  જિલ્લા મેજીસ્ટે્રટ/જિલ્લા કલેકટર 

જિલ્લા મેજીસ્ટે્રટ/જિલ્લા કલેકટરની કચેરી, અમદાવાદ  
2 ઉપાધ્યક્ષ  જિલ્લા ર્વકાસ અર્ધકારી, જિલ્લા સેવા સદન, અમદાવાદ  
3  કન્વીનર  પ્રાચાયગ, જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહરે  
4 સભ્યશ્રી  જિલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકારી, જિલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકારીની કચેરી, અમદાવાદ  
5 સભ્યશ્રી  જિલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકારી, જિલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકારીની કચેરી, અમદાવાદ  
6 સભ્યશ્રી  શાસનાર્ધકારી, શાસનાર્ધકારીની કચેરી, નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ  
7 સભ્યશ્રી  જિલ્લા પ્રોજેકટ કો-ઓહડિનેટર, એસએસએ, સવગર્શક્ષા અણભયાન ર્મશન, અમદાવાદ જિલ્લો   
8 સભ્યશ્રી  જિલ્લા પ્રોજેકટ કો-ઓહડિનેટર, એસએસએ, સવગર્શક્ષા અણભયાન ર્મશન, અમદાવાદ શહરે    
9 સભ્યશ્રી  ર્સર્નયર લેકચરર, િાલીમ શાખા, જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહરે  

10 સભ્યશ્રી  ર્સર્નયર લેકચરર, પીએમ શાખા, જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહરે  
11 સભ્યશ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ, જીસીઇઆરટી, ર્ાધંીનર્ર  
12 સભ્યશ્રી  ર્પ્રન્સીપાલ, આઇએએસઇ, અમદાવાદ  
13 સભ્યશ્રી  ર્પ્રન્સીપાલ, સીટીઇ, અમદાવાદ  
14 સભ્યશ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, અનસુણૂચિ િનજાર્િ કલ્યાિ ખાત,ુ અમદાવાદ  
15 સભ્યશ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, સમાિ કલ્યાિ ખાત,ુ અમદાવાદ  
16 સભ્યશ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, અલ્પસખં્યક ખાત,ુ અમદાવાદ  
17 સભ્યશ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ-૧, મહહલા અને બાળકલ્યાિ ખાત,ુ અમદાવાદ  
18 સભ્યશ્રી  હડેટીચર, સાબરમિી શાળાન.ં૭, નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ 
19 સભ્યશ્રી  હડેટીચર, બાપનુર્ર  શાળા નબંર- ૧૩, નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ 
20 સભ્યશ્રી  ર્પ્રન્સીપાલ, સીએન અધ્યાપન મહંદર, આંબાવાડી, અમદાવાદ  
21 સભ્યશ્રી  બીઆરસી કો-ઓડીનેટર, ર્વરમર્ામ  િાલકુો, અમદાવાદ  
22 સભ્યશ્રી  ય.ુઆર.સી. કો-ઓડીનેટર, ઉત્તર ઝોન  અમદાવાદ શહરે  
23 સભ્યશ્રી  સીઆરસી કો-ઓડીનેટર, અમદાવાદ (૧- કોપોરેશન અને ૧ માડંલ િાલકુો)  
24 સભ્યશ્રી  પ્રર્િર્નર્ધ, એન.જી.ઓ., અંધિન મડંળ, અમદાવાદ  
25 સભ્યશ્રી  િાલીમાથી-ર, ડી.એલ.એડ્. જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહરે  
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7. સસં્થા પહરચય  

 ર્શક્ષિના સાવગર્ત્રકરિની સાથે સાથે ર્શક્ષિની ગિુવત્તાનો વ્યાપ વધારવા માટે 1986 ની રાષ્ટ્ટ્રીય 

ર્શક્ષિનીર્િના અનસુધંાને જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનોની સ્થાપના કરવા અંરે્ 

ર્વચારાયેલ. જે અન્વયે જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહરેની સ્થાપના ચોથા િબક્કામા ં

ગિુરાિ સરકારના ર્શક્ષિ ર્વભાર્ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ જીસીઇઆરટી/ડાયટ/2002/9649-65 િા. 20 જુન 2002 

અન્વયે કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આ સસં્થા અમદાવાદ શહરે ખાિે આવેલ મહાનર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદના 

પ્રાથર્મક ર્શક્ષિની ગિુવત્તા સધુારવા માટે કાયગ કરિી એક સસં્થા છે. જે જીસીઇઆરટી, ર્ાધંીનર્રના 

નેતતૃ્વ હઠેળ કાયગરિ છે. હાલમા ંસસં્થામા ંસાિ (૭) શાખાઓ કાયગરિ છે. જેમા ંપવૂગસેવાકાણલન શાખાની 

સાથે સાથે સેવાકાણલન િાલીમ શાખા, આયોિન અને વ્યવસ્થાપન શાખા, અભ્યાસક્રમ સાહહત્ય ર્નમાગિ 

અને મલૂ્યાકંન શાખા, કાયાગનભુવ શાખા અને શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોણર્કી શાખાનો સમાવેશ થાય છે. ર્શક્ષિની 

સમસ્યાઓના ઉકેલ અને ર્શક્ષિની ર્વસ્િરિી ણક્ષર્િિો સાથે સયંોિન સ્થાપવા આ સસં્થામા ં કાયગક્રમ 

માળખાની રચના કરવામા ં આવી છે. આવી રીિે શહરેની શૈક્ષણિક િરુરીયાિો પોષિી આ સસં્થાએ 

અમદાવાદ શહરેમા ં એક આર્વુ ંસ્થાન મેળવ્યુ ંછે.  
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હતેઓુ 

 

 મહાનર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ-અમદાવાદ શહરેના પ્રાથર્મક શાળાના ર્શક્ષકોને િાલીમ 

આપીને ર્શક્ષિના નિૂન પ્રવાહોથી વાકેફ કરવા.  

 ર્શક્ષકોને શૈક્ષણિક માર્ગદશગન પરંુુ પાડવુ.ં  

 ર્શક્ષિકે્ષતે્ર કાયગરિ સસં્થાઓ સાથે સમેુળ સાધી અમદાવાદ શહરેમા ંર્શક્ષિની ગિુવત્તાનુ ં

ધોરિ ઉંચુ ંલાવવા માટે પ્રયાસ કરવા.  

 સદંભગ સાહહત્યનુ ંર્નમાગિ કરવુ.ં  

 શહરેના અધ્યાપન મહંદરોના પ્રાધ્યાપકોને ર્શક્ષિના નિૂન પ્રવાહો અંરે્ િાલીમ આપી સજ્િ 

કરવા. જેથી પવૂગ સેવાકાણલન િાલીમ અભ્યાસક્રમમા ંગિુવત્તા લાવી શકાય.  

 અમદાવાદ શહરે ખાિે ર્વજ્ઞાન મેળાઓ િેમિ શૈક્ષણિક જાગરૃ્િ અંરે્ પ્રવરૃ્િઓનુ ંઆયોિન હાથ 

ધરી શૈક્ષણિક સભાનિાનો ર્વકાસ કરવો.  

 શૈક્ષિીક સશંોધનો હાથ ધરી શૈક્ષણિક િરુહરયાિો િારવી િે પ્રકારની િાલીમોનુ ંઆયોિન 

કરવુ.ં  

 અમદાવાદ શહરેમા ંઆવેલ ણબનસરકારી અને અવૈર્ધક ર્શક્ષિ સસં્થાઓ સાથે સકંલન સાધી 

અવારનવાર િેમને શૈક્ષણિક માર્ગદશગન પરંુૂ પાડવુ.ં  
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કાયો 

ઉપર િિાવેલ ધ્યેયો િોિા ંિિાય છે કે િેનો વ્યાપ ર્વશાળ છે, જેથી િેના કાયો પિ ર્વસ્તિૃ થવાના....  
નીચે િિાવેલ લક્ષયાહંકિ જૂથોના િાલીમ અને સસં્કરિનુ ંકાયગ :  

 પ્રારંણભક શાળાના ર્શક્ષકો (પવૂગસેવા અને સેવા અંિર્ગિ) એમ બને્ન પ્રકારના ર્શક્ષકોને િાલીમ 

આપવી િથા સસં્કરિ કાયગ કરવુ.ં  

 મખુ્ય ર્શક્ષક, સકુંલોના વડાઓ અને ર્શક્ષિ ર્વભાર્ના ઘટક કક્ષા સધુીના અર્ધકારીઓને 

િાલીમ આપવી.  

 અશાલેય અને પ્રૌઢ ર્શક્ષિના પ્રર્શક્ષકોને િાલીમ આપવી.  

 જિલ્લા ર્શક્ષિ બોડગ અને ગ્રામ ર્શક્ષિ સર્મર્િઓના સભ્યો શૈક્ષણિક પ્રવરૃ્ત્તઓ િરીકે કામ 

કરવા ઇચ્છિા સમદુાયના નેિાઓ, યવુાનો િથા સ્વય ંસેવકોને િાલીમ આપવી.  

 ભવન ર્સવાયના અન્ય કેન્રો ખાિે િિાવેલ ઉકિ વ્યક્તિઓને િાલીમ આપી શકે િેવી 

વ્યક્તિઓ, િિજ્ઞોને િાલીમ અને સસં્કરિ કાયગમા ંઆવરી લેવાના છે.  

જિલ્લામા ંપ્રારંણભક અને પ્રૌઢ ર્શક્ષિમા ં–  

 અન્ય સસં્થાઓ સાથે આદાન પ્રદાન કરી િથા સેવાઓની ર્વસ્તિૃ પ્રવરૃ્ત્તઓની િોર્વાઇ હાથ 

ધરવી.  

 ર્શક્ષકો અને પ્રર્શક્ષકો માટે સાધનો અને શીખવવા કેન્રોની સેવાઓની િોર્વાઇ કરવી.  

 સ્થાર્નક રીિે મળી શકે િે સામગ્રી, શૈક્ષણિક સાધનો, મલૂ્યાકંન સાધનો વરે્રેનો ર્વકાસ  

 પ્રારંણભક શાળાઓ અને અશાલેય – પ્રૌઢ ર્શક્ષિના કાયગક્રમો માટે મલૂ્યાકંન કેન્રો િરીકે 

સેવાઓ આપવી િથા શૈક્ષણિક અને સાધર્નક સેવાઓ પરુી પાડવી.  

અન્ય કાયો –  
 કે્ષર્ત્રય શૈક્ષણિક સવેક્ષિ કરી િરુહરયાિોનો પહરચય મેળવવો.  

 માઇક્રો યોિના ર્નમાગિ સવેક્ષિના આધારે ર્નરીક્ષિમા ંનવીનિાઓ શોધવી િથા કે્ષત્રોમા ં

ર્વસ્િારવી.  

 િાલીમ ભવન પર્ત્રકા, બલેુહટન, સામર્યકો છપાવવા,ં િેના લેખો દ્વારા ર્શક્ષિ કે્ષત્રોને માહહિી 

આપવી.  

 આખા કાયગનુ ંસકંલન કરવુ.ં  

 રાિય શૈક્ષણિક સશંોધન અને િાલીમ પહરષદને સામગ્રી ર્વકાસ પરીક્ષિ અને મોનીટરીંર્મા ં

મદદ કરવી.  
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 જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન અને જુદી જુદી શાખાઓ 

 જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનોનુ ંકાયગ વધ ુફળદાયી િથા ઉિરદાર્યત્વપિૂગ બને િે હતેથુી 

ર્વર્વધ શાખાઓ રચવામા ંઆવી છે. આ શાખાઓ વ્યાવહાહરક અનકુળૂિા માટે છે. સમગ્ર રીિે િોિા ંબધા 

કમગચારીઓના સહહયારા પ્રયાસથી ભવનના ધ્યેયો પિૂગ કરવા ભાર્ીદાર બને.   

1. પવૂગસેવા ર્શક્ષક પ્રર્શક્ષિ શાખા (PSTE)  

2. સેવા અંિર્ગિ કાયગક્રમો, કે્ષર્ત્રય આંિરહક્રયા અને નાર્વન્ય સકંલન શાખા (IFIC)  

3. પાઠયક્રમ સામગ્રી ર્વકાસ અને મલૂ્યાકંન શાખા (CMDE)  

4. જિલ્લા સસંાધન એકમ શાખા (DRU)  

5. શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોણર્કી શાખા (ET)  

6. આયોિન અને વ્યવસ્થાપન શાખા (P&M)  

7. કાયાગનભુવ શાખા (WE) 

1. પવૂગસેવા ર્શક્ષક પ્રર્શક્ષિ શાખા (Pre Service Teacher Education – PSTE)  

 િાલીમાથીઓને પવૂગસેવા ર્શક્ષકની િાલીમ આપવી.  

 પ્રાથર્મક શાળાના અભ્યાસક્રમ આયોિન પદ્ધર્િઓ, પ્રવરૃ્ત્તઓ, શૈક્ષણિક સાધન સાહહત્ય 

ર્વશે માહહિી િથા નોંધ િૈયાર કરવી. હક્રયાત્મક સશંોધન ર્વશે પવૂગ સેવા શાળાના 

ર્શક્ષકોને ર્શક્ષિ આપવુ.ં આવા સશંોધનો નાના પાયે હાથ ધરવા.  

 અન્ય શાખાઓના કાયોની ર્વર્િો િોઇ કઇ શાખા સાથે મળી કયુ ંકાયગ હાથ ધરવુ ંછે િેની 

નોંધ કરવી.  

 શાખાનુ ં વાર્ષિક આયોિન નવી કેન્રીિ પરુસ્કૃિ યોિના અન્વયે ફંકશનવાઇઝ િૈયાર 

કરવુ.ં જેમા ંદશાગવેલ કાયગક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનુ ંઅમલીકરિ કરવુ.ં  

 વષાગન્િે કાયગક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનો વાર્ષિક કામર્ીરી અહવેાલ િૈયાર કરવો.  
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 પોિાના ર્વષયમા ંપ્રર્વિ બનવુ ંિથા એકમ આયોિન કરી, કયો એકમ કઇ પદ્ધર્િઓથી 

શીખવી શકાય, કયા સાધનો/સાહહત્યનો ઉપયોર્ કરી શકાય િથા મલૂ્યાકંન કસોટીઓ 

બનાવી િેનુ ંઆયોિન કરવુ.ં  

2. સેવા અંિર્ગિ કાયગક્રમો, કે્ષર્ત્રય આંિરહક્રયા અને નાર્વન્ય સકંલન શાખા (In-service Field 

Interaction Innovation and Co-ordination – IFIC )  

 પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સાથે સકંળાયેલા િમામ ર્શક્ષકોને િાલીમ આપવી.  

 જિલ્લામા ંઆવેલી ધો. ૧ થી પ અને ધો. ૬ થી ૮ની શાળાઓમા ં ર્શક્ષિકાયગ કરિા ં

ધોરિવાર ર્શક્ષકોની યાદી િૈયાર કરવી.  

 મખુ્ય ર્શક્ષકોને િાલીમ આપવી.   

 જિલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકારી, જિલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકારી, શાસનાર્ધકારી, કેળવિી ર્નરીક્ષક, 

સપુરવાઇઝર, બીટ ર્નરીક્ષક, િાલકુા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકારી સાથે સકંલન કરવુ.ં  

 સાધનરુપ વ્યક્તિઓ (િિજ્ઞો)ની યાદી િૈયાર કરવી.  

 ર્શક્ષકોને શૈક્ષણિક સાધન-સાહહત્ય, મલૂ્યાકંન કસોટીઓ, માધ્યમો, રશ્યો-શ્રાવ્ય સાધનોથી 

વાકેફ કરવા િથા આપ લેની વ્યવસ્થા અન્ય ર્વભાર્ો સાથે મળીને કરવી.  

3. પાઠયક્રમ સામગ્રી ર્વકાસ અને મલૂ્યાકંન શાખા (Curriculum material Development and 

Evaluation - CMDE)  

 પાઠયપસુ્િક સમીક્ષા-મલૂ્યાકંન  

 પરૂક સાહહત્ય ર્નમાગિ કરવુ.ં  

 પ્રાથર્મક શાળાકક્ષાનો અભ્યાસક્રમ િથા પાઠયપસુ્િકોનો અભ્યાસ કરવો.  

 મલૂ્યાકંન કસોટીઓ િથા સિિ સવગગ્રાહી મલૂ્યાકંન પત્રકો િૈયાર કરવા િથા િાલીમ 

આપવી.  

 પ્રાથર્મક શાળાકક્ષાએ ધો. ૩ થી ૮ ના સત્રાિં કસોટીના પ્રશ્નપત્રો િૈયાર કરવા. 

 ર્વર્વધ સશંોધનકાયો હાથ ધરવા.  

 સશંોધનના િારિોનુ ંશેરીંર્ કરવુ.ં  
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 નવા પાઠયપસુ્િકોના ર્નમાગિમા ંમદદરુપ થવુ.ં  

4. જિલ્લા સસંાધન એકમ શાખા (District Resource Unit - DRU)  

 ર્નરંિર ર્શક્ષિ અને ર્વકલારં્ બાળકોને ર્શક્ષિ  

 અશાલેય અને પ્રૌઢ ર્શક્ષિના ં કેન્રો કયા ંઆવેલા છે િે જાિી કેન્રોની મલુાકાિ લઇ 

કાયગનો પહરચય મેળવવો.  

 અશાલેય િથા પ્રૌઢ ર્શક્ષિ માટે પાઠય સામગ્રી શૈક્ષણિક સાહહત્ય િથા સાધન સામગ્રી 

િૈયાર કરવી.  

 આંર્િવાડી કાયગકરો િથા સપુરવાઇઝર ને િાલીમ આપવી.  

 હલે્થ અને વસર્િ ર્શક્ષિ અંિર્ગિ માધ્યર્મક શાળાના ર્શક્ષકોની િાલીમ કાયગક્રમો કરવા.  

 માધ્યર્મક શાળાના ર્વદ્યાથીઓ માટે જિલ્લા કક્ષાએ રોલ પ્લે અને ફોકડાન્સ કાયગક્રમો 

કરવા.  

5. શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોણર્કી શાખા (ET)  

 શૈક્ષણિક ઓહડયો, ર્વડીયો કેસેટો િૈયાર કરવી.  

 ભવનમા ંકયા સાધનો છે, કયા વસાવવાના છે િેની યાદી િૈયાર કરવી.  

 કાયાગનભુવ શાખા સાથે મળી પ્રદશગન ખડં િથા પ્રદશગન પેટીઓ િૈયાર કરવી.  

 અન્ય શાખાઓ સાથે મળી કયા એકમોને શીખવવા માટે કયા સાધનની િરુર પડશે િેની 

યાદી બનાવવી િથા કાયગર્શબીરો દ્વારા આવા સાધનો િેયાર કરવા િથા િે માટે 

માર્ગદશગન આપવુ.ં  

 ર્શક્ષકો માટે ટેકનોલોજીનો ર્શક્ષિમા ંઉપયોર્ અંિર્ગિ િાલીમ કરવી.  

6. આયોિન અને વ્યવસ્થાપન શાખા (P&M)  

 ભવનના િમામ શાખાઓ દ્વારા વષગ દરમ્યાન કરવાના થિા િાલીમ કાયગક્રમો અને 

પ્રવરૃ્ત્તઓનુ ંસકંલન કરી ભવનની વાર્ષિક કાયગપહરયોિના િૈયાર કરવી.  
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 િમામ શાખા દ્વારા વષગ દરમ્યાન કરેલા ર્વર્વધ િાલીમ કાયગક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનો 

અહવેાલ સકંણલિ કરી િૈયાર કરવો.  

 અન્ય શાખાઓ સાથે મળી ભનના બધા કાયો શૈક્ષણિક, વહીવટી કાયો વરે્રેનુ ંસકંલન 

કરવુ.ં  

 જિલ્લાની િરુરી આંકડાકીય માહહિી એકર્ત્રિ કરી િેનો રેકડગ અત્યાધરુ્નક ર્નભાવવો.  

7. કાયાગનભુવ શાખા (WE) 

 સ્વર્નર્મિિ શૈક્ષણિક સાધનોનુ ંર્નમાગિ કરવુ.ં  

 કાયાગનભુવ પ્રવરૃ્ત્તઓની યાદી િૈયાર કરવી.  

 શાખાનુ ંવાર્ષિક આયોિન અન્ય શાખાઓ સાથે મળી િૈયાર કરવુ.ં  

 કાયાગનભુવનુ ંમોડયલુ િૈયાર કરવુ.ં  

 પ્રાથર્મક શાળાના અભ્યાસક્રમ પરથી કયા ધોરિમા ંકઇ પ્રવરૃ્ત્તઓ કરવા જેવી છે િેની 
યાદી બનાવવી.  

 શાળાકક્ષાએ કરવામા ંઆવિા બાળમેળા અને ઇકોકલબની પ્રવરૃ્ત્ત માટે ર્શક્ષકોને િાલીમ 
આપવી.  

 

ર્ણિિ – ર્વજ્ઞાન સધુારિા એકમ  

o આ એકમનુ ંમખુ્ય કાયગ પ્રાથર્મક ર્શક્ષકોને ર્ણિિ ર્વજ્ઞાન ર્વષયમા ંસસુિિ બનાવવા 

અને ર્ણિિ-ર્વજ્ઞાન ર્વષયોની ગિુવત્તા વધારવી.  

o ર્વજ્ઞાન ર્વષયને લર્િી સ્પધાગઓ માધ્યર્મક કક્ષાએ યોિવી. જેવી કે નેશનલ સાયન્સ 

સેર્મનાર, ઇન્ટેલ સાયન્સ ટેલેન્ટ હડસ્કવરી ફેર યોિવી.  

o પ્રાથર્મક અને માધ્યર્મક કક્ષાએ, િાલકુા કક્ષાએ અને બીઆરસી, સીઆરસી કક્ષાએ િથા 

એસવીએસ કક્ષાએ ર્વજ્ઞાન ર્ણિિ પ્રદશગનોના આયોિન કરવા.  

o પ્રાથર્મક શાળાકક્ષાએ ર્ણિિ ર્વજ્ઞાન મડંળોની રચના કરવી િથા િેમા ંર્વર્વધ શૈક્ષણિક  

પ્રવરૃ્ત્તઓ કરાવવી.  
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8. જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનનુ ંસ્ટાફ ણલસ્ટ 

ક્રમ  નામ  હોદો  લાયકાિ  િન્મિારીખ  દાખલ 
િારીખ  

શાખા  

1.  શ્રી એસ.બી.બાવા  પ્રાચાયગ  M.A., M.Ed. 05/01/1968 19/09/1997 પ્રાચાયગ  
2.  ડૉ. રોમાબેન આર. રાિ  ર્સર્ન.લેકચરર  M.A., M.Ed. Ph.D. 09/09/1967 21/10/1997 PSTE 

3.  ડૉ.હદનેશ વાય. ર્િવારી  ર્સર્ન.લેકચરર  M.Sc.,M.Ed., 
Ph.D. 

05/05/1971 28/02/1997 ET and 
Charge  
of P&M 

4.  શ્રી રિનીકાિં એ. રાવલ  ર્સર્ન.લેકચરર  M.A.,M.Ed., 
M.Phil. 

13/11/1963 23/09/1997 CMDE 

5.  શ્રી નટુભાઇ જી.સોલકંી  ર્સર્ન.લેકચરર  M.A.,M.Ed. 02/06/1965 05/03/1997 WE 

6.  શ્રી જીભાઇ કે. દેસાઇ  ર્સર્ન.લેકચરર  M.A.,M.Ed. 01/06/1969 28/08/1998 IFIC 

7.  ડૉ. શ્રીમિી કોમલબેન એસ. વ્યાસ  લેકચરર  M.Sc.,M.Ed., 
Ph.D. 

19/07/1971 06/03/1997 PSTE 

8.  ડૉ. બાબભુાઇ પી. પરમાર  લેકચરર  M.A.,M.Ed., 
M.Phil., Ph.D. 

01/06/1967 06/03/1997 PSTE 

9.  શ્રીમિી લીનાબેન જી. ઉપાધ્યાય  લેકચરર  M.A.,M.Ed. 29/11/1963 20/09/1997 PSTE 

10.  શ્રી િયેશભાઇ એલ. પટેલ  લેકચરર  M.A.,D.P.Ed. 12/01/1967 26/03/1998 PSTE 

11.  શ્રી ધમેન્રભાઇ જે. ચાવડા  લેકચરર  ATD fine arts 07/12/1972 28/08/1998 PSTE 

12.  શ્રીમિી સીમાબેન વી. કશ્યપ  લેકચરર  M.A.,M.Ed. 08/01/1974 04/09/1998 PSTE 

13.  ડૉ. ઇકબાલહુસેન ડી.વોરા  લેકચરર  M.Com.,M.Ed., 
M.Phil.Ph.d. 

27/05/1972 28/04/1999 CMDE 
and 
Charge  
of P&M 

14.  શ્રી નરેશભાઇ સી. પટેલ  લેકચરર  M.Sc.,M.Ed., 
M.Phil. 

09/11/1982 22/11/2010 IFIC 

15.  શ્રી કે. ડી. પટેલ  ટેક્તનશીયન  M.Sc.,DCS,PGDSS 05/12/1971 15/01/1997 ET 

16.  શ્રી જે.કે.વરૂ  ઓહડટર ગ્રપુ-
૧  

બી.કોમ. 02/02/1965 27/05/1985 વહીવટી- 
સમગ્ર   

17.  શ્રી આઇ.એન.ઝાલા  મખુ્ય કારકુન બી.કોમ. 01/06/1966 16/10/1989 Account 

18.  શ્રી બી. કે. લેઉઆ  ર્સનીયર 
કારકુન  

SSC 08/06/1966 26/05/2004 Account 

19.  શ્રીમિી એસ.ડી.પાઠક ર્સનીયર 
તલાકગ 

એચ.એસ.સી 
11/06/1973 19/11/1992 

Esta. 

20.  શ્રીમિી ર્પન્કાબેન એચ. પટેલ ર્સર્નયર 
કારકુન  

M.Com 
12/09/1988 27/02/2019 

Account 

21.  શ્રીમિી કે. એ. હીરપરા  જુનીયર 
કારકુન  

B.Com., DCP, DTP 
09/08/1982 22/09/2015 

Account 

22.  શ્રી જે. આઇ. િોષી  જુનીયર 
કારકુન  

HSC 
03/02/1973 11/03/2019 

Esta. 
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9. અન્ય સસં્થાઓ સાથે સકંલન 

 એન.સી.ઇ.આર.ટી.  

 એન.સી.ટી.ઇ.  

 જી.સી.ઇ.આર.ટી.  

 સી.એ. એસ.સી.  

 આઇ.એ.એસ.ઇ.  

 સી.ટી.ઇ.  

 સી.ઇ.ઇ.  

 સી.સી.આર.ટી.  

 સી.એસ.સી. (ડૉ. ર્વક્રમ સારાભાઇ કોમ્યરુ્નટી સાયન્સ સેન્ટર)  

 સ્પીપા (સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ પબ્લીક એડમીનીસ્ટે્રશન)  

 પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ ર્નયામકની કચેરી, ર્ાધંીનર્ર  

 ગિુરાિ રાિય પરીક્ષા બોડગ, ર્ાધંીનર્ર  

 માધ્યર્મક અને ઉચ્ચિર માધ્યર્મક પરીક્ષા બોડગ, ર્ાધંીનર્ર  

 જિલ્લા ર્શક્ષિાર્ધકારીની કચેરી, અમદાવાદ શહરે ર્વસ્િાર  

 જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન, અમદાવાદ ગ્રામ્ય  

 જિલ્લા પ્રાથર્મક ર્શક્ષિાર્ધકારી કચેરી અમદાવાદ  

 નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ શહરે  

 ગિુરાિ યરુ્નવર્સિટી, અમદાવાદ  

 ગિૂરાિ ર્વદ્યાપીઠ, અમદાવાદ  

 ર્નરંિર ર્શક્ષિાર્ધકારીની કચેરી, અમદાવાદ  

 કલેકટર કચેરી, અમદાવાદ  

 અમદાવાદ શહરેના િમામ અધ્યાપન મહંદરો(કોલેિો)  

 અમદાવાદ શહરેની િમામ બી.એડ્.કોલેિો  

 નિૂન િાલીમ ર્વભાર્- નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ, અમદાવાદ શહરે  

 નેશનલ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ હડઝાઇન, પાલડી  

 અપરં્ માનવ મડંળ સચંાણલિ િાલીમ કેન્ર, અમદાવાદ  

 અંધિન મડંળ વસ્ત્રાપરુ, અમદાવાદ  
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10. ડાયટનો લેબ એહરયા 
 

જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવનો માટે માર્ગદશગક સચૂનાઓની પકુ્સ્િકા અનસુાર દરેક િાલીમ 

ભવને પોિાનો એક પ્રયોર્ શાળા ર્વસ્િાર (લેબ એહરયા) પસદં કરવાનો રહ ેછે. જે અન્વયે જિલ્લા 

ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન અમદાવાદ શહરેનો લેબ એરીયા વષગ-ર૦૧૫-૧૬ માટે બે ઝોનની 

પસદંર્ી કરેલ છે. જે નીચે મિુબ છે.  

 ઝોન – ૧ ઉત્તર ઝોનના અસારવાનો ઝપંડપટ્ટી ર્વસ્િારની શાળાઓ  

 ઝોન – ર દણક્ષિ ઝોનના વટવાનો સ્લમ ર્વસ્િારની શાળાઓ  

પ્રયોર્શાળા ર્વસ્િાર પસદં કરવા પાછળનો હતે ુઅમદાવાદ શહરેમા ંઆવેલ પછાિ 

ર્વસ્િારમા ં મહહલાઓના નામાકંન, ડ્રોપઆઉટ, લઘમુર્િઓ, ર્વકલારં્ વ્યક્તિઓ અને 

ર્દંી વસાહિોમા ં વસિા લોકોની શૈક્ષણિક પહરક્સ્થિીઓ અંરે્ જાિકારી પ્રાપ્િ કરી 

િેમના માટે શૈક્ષણિક કાયગક્રમોના આયોિન કરી િેમને ર્શક્ષિ પ્રત્યે અણભમખુ કરવાનુ ં

છે. િે ઉપરાિં આવા ર્વસ્િારમા ંઆવેલી શાળાઓની શૈક્ષણિક પહરક્સ્થર્િ અને િેને અસર 

કરિા ંપહરબળો અંરે્ માહહિી પ્રાપ્િ કરી ત્યાનંા ર્શક્ષિનુ ંસ્િર જાિવા માટે સશંોધન 

હાથ ધરવામા ં આવશે. લેબ ર્વસ્િારની શાળાની ગિુવત્તામા ં સધુારિા માટે 

આચાયો/ર્શક્ષકોને િાલીમ આપવાનુ ંઆયોિન આ કાયગપહરયોિનામા ંકરેલ છે.   
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જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન 

અમદાવાદ-શહરે 
 

 

 

 

વાર્ષિક કામર્ીરી અહવેાલ 

 

 

 

 

વષગઃ- 2020-21   
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સશંોધન કામર્ીરી 

 જીસીઈઆરટી દ્વારા ફાળવવામા ંઆવિી સશંોધન ગ્રાન્ટમાથંી ડાયટના િમામ લેતચરરશ્રીઓ દ્વારા 

સશંોધન હાથ ધરવામા ંઆવે છે. િેનુ ંસકંલન સી.એમ.ડી.ઈ. શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. 
 

 આ ઉપરાિં CSSTE ની ગ્રાન્ટમાથંી લેતચરરશ્રીઓ સશંોધન કરે છે િથા મેિર હરસચગ ની 
ગ્રાન્ટમાથંી પિ સશંોધન કરવામા ંઆવે છે િેનુ ંસકંલન સીએમડીઈ શાખા દ્વરા કરવામા ંઆવે છે. જિલ્લાની 
નીડબેઝ આધાહરિ સશંોધન કરવામા ં આવે છે. અને િેના િારિોનુ ં શેરીંર્ જિલ્લાના ર્શક્ષિ સાથે 
સકંળાયેલા અર્ધકારીશ્રીઓ, પદાર્ધકારીશ્રીઓ, બીઆરસી કો.ઓ./ ય.ુઆર.સી.કો.ઓ., સીઆરસી કો.ઓ., 
સાથે કરવામા ંઆવે છે અને ર્શક્ષકો સધુી પહોંચાડવામા ંઆવે છે. 
 વષે ૨૦૨૦-૨૧મા ંકોર્વડ-૧૯ કેસસ્ટડી(લોકડાઉન દરમ્યાન ર્શક્ષકો દ્વારા થયેલ ર્વર્શષ્ટ્ટ પ્રયોર્ો)  
આધાહરિ-૧૨ સશંોધન,  CSSTE ની ગ્રાન્ટ માથંી ૫ સશંોધન ( જે સશંોધનોમા ંનમનૂા િરીકે બી.એડના 
િાલીમાથીઓને પસદં કરવામા ંઆવેલ હિા)ં, િથા આઇએફઆઇસી અને ડીઆરય ુશાખા દ્વારા મેિર 
સશંોધન હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 
ક્રમ  અધ્યાપકનુ ંનામ સશંોધનનો ર્વષય   ખચગ 
1 ડૉ. રોમાબેન એમ. રાિ 

ડૉ. બાબભુાઇ પી. પરમાર 

અમદાવાદ શહરે ડાયેટમાનંા  બી.એડ. િાલીમાથીઓની 
વ્યવસાર્યક યોગ્યિા(અણભરુણચ) અંરે્નો અભ્યાસ. 
 

5000/- 

2 ડૉ. રોમાબેન એમ. રાિ અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ં કોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ                                      

લોકડાઉન દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ 

દણક્ષિ ઝોનની શાળાઓમા ંથયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો 
કેસ સ્ટડી. 
 

3000/- 

3 ડૉ. બાબભુાઇ પી. પરમાર અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન માડંલ િાલકુાની ડઢાિા પે.સે. પ્રાથર્મક શાળા અને 

ગિુરાિી કન્યા શાળા માડંલમા ંહાથ ધરાયેલ નવિર શૈક્ષણિક 

પ્રયોર્ોનો અભ્યાસ.  

 

3000/- 

4 ડો. કોમલબેન એસ. વ્યાસ 

ડો. ડી.વાય.ર્િવારી  
બી.એડ. િાલીમાથીઓના રસ અને રૂચી પ્રત્યેના વલિનો અભ્યાસ   5000/- 

5 ડો. કોમલબેન એસ. વ્યાસ અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન ર્વરમર્ામ િાલકુાની થલેુટા અને નાનીકુમાર 
પ્રાથર્મક શાળામા ંહાથ ધરાયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ોનો 
અભ્યાસ.  

 

3000/- 
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6 ડૉ. લીનાબેન જી. ઉપાધ્યાય 

શ્રી સીમાબેન કશ્યપ  

બી.એડ. િાલીમાથીઓનો જીવન કૌશલ્ય ર્શક્ષિ પ્રત્યેનુ ંજાગરૃ્િ 

અંરે્નો અભ્યાસ.  

 

5000/- 

7 ડૉ. લીનાબેન જી. ઉપાધ્યાય અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ દક્ષીિ 
ઝોનની શાળાઓમા ંથયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો કેસ 
સ્ટડી. 

 

3000/- 

8 શ્રી. િયેશ  એલ. પટેલ 

ડો. આઇ.ડી.વોરા  

ર્શક્ષકોને આપવામા ંઆવેલ યોર્ િાલીમની અસરકારકિાનો 
અભ્યાસ. 

 

5000/- 

9 શ્રી. િયેશ  એલ. પટેલ અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ ઓઢવ 
ગિુરાિી શાળા ન.ં ૧ અને ગિુરાિી શાળા ન.ં ૩ મા ંથયેલ 
નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો કેસ સ્ટડી 
 

3000/- 

10 શ્રી સીમાબેન વી. કશ્યપ અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ વટવા 
ગિુરાિી શાળા ન ં: ૪ અને નારિપરુા શાળાન:ં૪ શાળાઓમા ં
થયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો કેસ સ્ટડી 

3000/- 

11 શ્રી ધમેન્રભાઈ જે. ચાવડા 
શ્રી એન.જી.સોલકંી  

આટગ એન્ડ ડ્રોઈંર્મા ંબી.એડ. િાલીમાથીઓની રુણચનો અભ્યાસ 5000/- 

12 શ્રી ધમેન્રભાઈ જે. ચાવડા અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ કુબેરનર્ર 

આંબાવાડી ગિુરાિી શાળા ન.ં ૨ અને કુબેરનર્ર અંગે્રજી શાળા 
ન.ં૧ મા ંનવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો કેસ સ્ટડી 
 

3000/- 

13 ડો. ડી.વાય.ર્િવારી  અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ ઉત્તર  
ઝોનની શાળાઓમા ંથયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો કેસ 
સ્ટડી. 

3000/- 

14 શ્રી આર.એ.રાવલ  અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન ર્વરમર્ામ િાલકુાની થલેુટા અને નાનીકુમાર 
પ્રાથર્મક શાળામા ંહાથ ધરાયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ોનો 
અભ્યાસ.  

3000/- 
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15 શ્રી જે.કે. દેસાઇ  અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન દેત્રોિ િાલકુામા ંથયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો 
અંરે્નો કેસ સ્ટડી 

3000/- 

16 શ્રી એન.જી.સોલકંી  અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ પર્િમ   
ઝોનની શાળાઓમા ંથયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો કેસ 
સ્ટડી. 

3000/- 

17 શ્રી એન.સી.પટેલ  અમદાવાદ શહરે ડાયેટમા ંકોવીડ-૧૯ને કારિે થયેલ લોકડાઉન 

દરર્મયાન નર્ર પ્રાથર્મક ર્શક્ષિ સર્મર્િ સચંાણલિ પવૂગ    
ઝોનની શાળાઓમા ંથયેલ નવિર શૈક્ષણિક પ્રયોર્ો અંરે્નો કેસ 
સ્ટડી. 

3000/- 
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હરસોસગ એન્ડ ડોકયમેુન્ટેશનઃ- 
1  ડોક્યમેુન્ટનુ ંનામ           પી.એસ.ટી.ઇ. શાખા અહવેાલ 

 કોપી સખં્યા     3 

 ખચગ   0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ વાર્ષિક આયોિનને ધ્યાને લઇ પી.એસ.ટી.ઇ. શાખા દ્વારા યોિનામા ંઆવિા ંવર્ોનો 
સમગ્ર અહવેાલ િૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંહતે,ુ િિજ્ઞ, સમયપત્રક, ખચગની 
ર્વર્િ, ફોટોગ્રાફ વરે્રેનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.આ અહવેાલમા ંજે િે વર્ગ 
ર્વશેની માહહિી સહલેાઇથી મળી જાય િે હતેસુર િૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.વષગ 
ર૦૧૯-૨૦ આ અહવેાલમા ંવષગ 20 – 21 દરમ્યાન  B થી I  ફોમેટમા ંકરવામા ંઆવેલ 

િાલીમ કાયગક્રમો અને પ્રવરૃ્ત્તઓનો સમાવેશ કરવામા ં આવેલ છે આ ઉપરાિં 

પી.એસ.ટી.ઇ. શાખા દ્વારા વષગ દરમ્યાન કરવામાઆંવેલ કામર્ીરી દશાગવવામા ંઆવેલ 

છે. 
2 ડોક્યમેુન્ટનુ ંનામ           ર્વજ્ઞાન ર્ણિિ પ્રદશગન અહવેાલ 

 કોપી સખં્યા     5 

 ખચગ   0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ સી.આર.સી. કક્ષા, બી.આર.સી. કક્ષા, એસ.વી.એસ. કક્ષા,  જિલ્લા કક્ષા ( કોપોરેશન 

કક્ષા ) િેમિ અમદાવાદ શહરે કક્ષાના િમામ ર્વજ્ઞાન ર્ણિિ પ્રદશગનની ર્વર્િવાર 

માહહિી. 
 3 ડોક્યમેુન્ટનુ ંનામ           યોર્ હદવસ અને યોર્ ર્શણબર અહવેાલ 

 કોપી સખં્યા     3 

 ખચગ   0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ પી.એસ.ટી.ઇ. શાખાના બી.એઙ ના બનેં વષગના િાલીમાથીઓને અને અમદાવાદ 
કોપોરેશન અને ત્રિ િાલકુા માડંલ, દેત્રોિ અને ર્વરમર્ામના ર્શક્ષકોને આપેલ 
યોર્ જાગરૃ્િ અંરે્ની માહહિી.  
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ટે્રર્નિંર્ પ્રોગ્રામ ફોર ટીચસગ, બીઆરસી, સીઆરસી, સીઆરજી વરે્રે……….2020-21 

1. િાલીમનુ ંનામ એસસીઇ સધુારાત્મક બાબિોની કાયગશાળા 
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03 

 િાલીમાથીની સખં્યા 31 

 થયેલ ખચગ             રૂા.  22625 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  15-07-20 થી 17-07-20 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે યોજાયેલ 

એસસીઈ સધુારાત્મક બાબિોની કાયગશાળા યોજાઈ.  િેમા ં પત્રક A થી G 

સધુીના પત્રકો ર્વશે ચચાગ કરવામા ં આવી. િેનો અહવેાલ GCERT ખાિે 

મોકલવામા ંઆવ્યો.  
2. િાલીમનુ ંનામ ઇન્સપાયર એવાડગ  માનક ૨૦૨૦-૨૧ બેઠક 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 20 

 થયેલ ખચગ             રૂા.  2960  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  15-09-20 ના રોિ ડીઈઓ કચેરી, અમદાવાદ શહરે ખાિે ઇન્સપાયર 

એવાડગ  માનક ૨૦૨૦-૨૧ બેઠક યોજાઈ.  િેમા ંઈંસ્પાયર એવોડગ  માટે ર્વદ્યાથી 
રજીસ્ટે્રશન ર્વશે ચચાગ કરવામા ંઆવી.  
 ઇન્સ્પાયર એવોડ-ૅ માનાકની માહહિી એસ.વી.એસ. કો-ઓહડિનેટર િેમિ 

ર્વજ્ઞાન ર્શક્ષકોને આપવામા ંઆવી. 
 ઓનલાઇન એન્ટ્રી કેવી રીિે કરવી િેની પિ માહહિી આપવામા ંઆવી. 

3. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૩ ર્ણિિ સ્વ અધ્યયન પોથીનુ ંડીટીપી વકગ   
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 0 

 થયેલ ખચગ             રૂા.  3510  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  20-07-20 ના રોિ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે ધોરિ ૩ ર્ણિિ સ્વ 

અધ્યયન પોથીનુ ંડીટીપી વકગ  કાયગશાળા યોજાઈ.  િેમા ંિાલીમાથીઓ દ્વારા 
સચૂવેલા સધુારાનુ ંડીટીપી વકગ  કરવામા ંઆવ્યુ.ં િેનો અહવેાલ GCERT ખાિે 

મોકલવામા ંઆવ્યો. 
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4. િાલીમનુ ંનામ સામાર્યક કસોટી સરંચના ભાષાિંર કાયગર્શણબર  

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02 

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  12000  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  21-09-20 થી 22-09-20 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે ધો.૩ થી 
૮ ના ર્વદ્યાથીઓ માટે અઠવાહડક એકમ કસોટીનુ ંર્નમાગિ. અન્ય માધ્યમો માટે 

કસોટી ર્નમાગિ િથા ભાષાિંર કરીને કસોટીપત્રો પહોંચાડવામા ં આવ્યા.ં 
જીસીઈઆરટી દ્વારા સરંણચિ ગિુરાિી માધ્યમના ધોરિ-૩ થી ૮ ના 
ધોરિ અને ર્વર્વધ ર્વષયોના પ્રશ્નપત્રોના ઉપયોર્થી િર્મલ અને ઉરૂ્ગ  
માધ્યમના સમાન કસોટી પત્રોનુ ં ભાષાિંર અને નર્વન સરંચના 
કરવામા ં આવી. પ્રશ્નોપત્રોનુ ં કાયગ સપંન્ન કરીને જીસીઈઆરટીમા ં
મોકલાવવામા ંઆવ્યુ.ં 

5. િાલીમનુ ંનામ પયાગવરિ સ્વઅધ્યયનપોથી કાયગશાળા 
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 11  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  18906  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  02-09-20 થી 04-09-20 સધુી GCERT ખાિે પયાગવરિ 

સ્વઅધ્યયનપોથી કાયગશાળા યોજાઈ. સ્વ- અધ્યયન પોથીમા ંમકુવાનુ ંસાહહત્ય 

િૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
6. િાલીમનુ ંનામ ઓનલાઇન ફોટોગ્રાફી સ્પધાગ ર્નિાગયક કાયગશાળા (એન.ઇ.પી અંિર્ગિ) 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 15  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  19703  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  26-10-20 થી 27-10-20 સધુી GCERT ખાિે ઓનલાઇન ફોટોગ્રાફી 
સ્પધાગ ર્નિાગયક કાયગશાળા (એન.ઇ.પી અંિર્ગિ) યોજાઈ.  

 

 

7. િાલીમનુ ંનામ English Medium English Sub-Digital Material deveopment 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 07  
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 િાલીમાથીની સખં્યા 16  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  50000  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  06-10-20 થી 14-10-20 સધુી GCERT ખાિે English Medium 

English Sub-Digital Material development કાયગશાળા યોજાઈ અને 

DIKSHA PORTAL પર મકુવાનુ ંસાહહત્ય િૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં   
8. િાલીમનુ ંનામ English Medium English Sub-Digital Material deveopment 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 10  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  50000  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  15-10-20 થી 28-10-20 સધુી GCERT ખાિે English Medium 

English Sub-Digital Material development કાયગશાળા યોજાઈ અને 

DIKSHA PORTAL પર મકુવાનુ ંસાહહત્ય િૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
  

9. િાલીમનુ ંનામ English Medium English Sub-Digital Material deveopment 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 05  

 િાલીમાથીની સખં્યા 18  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  33850  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  14-12-20 થી 18-12-20 સધુી GCERT ખાિે English Medium 

English Sub-Digital Material development કાયગશાળા યોજાઈ અને 

DIKSHA PORTAL પર મકુવાનુ ંસાહહત્ય િૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં   
10. િાલીમનુ ંનામ English Medium English Sub-Digital Material deveopment 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 20  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  66150  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  29-10-20 થી 01-12-20 સધુી GCERT ખાિે English Medium 

English Sub-Digital Material development કાયગશાળા યોજાઈ અને 

DIKSHA PORTAL પર મકુવાનુ ંસાહહત્ય િૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં   
11. િાલીમનુ ંનામ સામર્યક કસોટી પ્રશ્નપત્ર સરંચના કાયગર્શણબર 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  
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 થયેલ ખચગ             રૂા.  12970  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  21-12-20 થી 22-12-20 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે ધો.૩ થી 
૮ ના ર્વદ્યાથીઓ માટે અઠવાહડક એકમ કસોટીનુ ંર્નમાગિ. અન્ય માધ્યમો માટે 

કસોટી ર્નમાગિ િથા ભાષાિંર કરીને કસોટીપત્રો પહોંચાડવામા ંઆવ્યા.ં  
12. િાલીમનુ ંનામ ય.ુઆર.સી -બી.આર.સી સકંલન બેઠક 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 18  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  6270  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  22-12-20 ના રોિ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે ય.ુઆર.સી -

બી.આર.સી સકંલન બેઠક યોજાઈ.  િેમા ંઆર્ામી શૈક્ષણિક આયોિન કરવામા ં
આવ્યુ.ં  

13. િાલીમનુ ંનામ સરં્ીિ ઓનલાઇન કોષગ 
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 14  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  13658  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  17-12-20 થી 20-12-20 સધુી સરર્મ એકેડમી, કડી ખાિે  સરં્ીિ 

ઓનલાઇન કોષગ યોજાયો. િેમા ંધો-1થી8 મા ં સરં્ીિ ર્શક્ષક આવ્રરુ્િમા ં ર્ાઇ 

શકાય િેવા ર્ીિો ભિન, પ્રાથગના, ર્ીિો વરે્રે નુ ં  ર્ાયન, િાલ,  

રાર્,ઢાળ,લય વરે્રેનુ ં  જુથવાર રજુઆિ  કરવામા ં  આવી. સરં્ીિ 

ઓનલાઈન કોષગ િૈયાર કરવાનુ ં કાયગ કરવામા ં આવ્યુ ં જેમા ં ર્વષય સાથે 

અનબુધંવાળા ર્ીિો ભિન પસદં કરી િેનો રાર્ ઢાળની ર્વભાર્વાર આલર્ 

અલર્ ગ્રપૃમા ંરેકોહડિર્ માટે પે્રતટીસ કરી િૈયાર કરવામા ંઆવ્યા. 

14. િાલીમનુ ંનામ ધો.૫ પયાગવરિ ઓનલાઇન િાલીમ 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  7380  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  21-01-21 થી 22-01-21 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ  ખાિે  ધો.૫ 

પયાગવરિ ઓનલાઇન િાલીમ યોજાઈ. િેમા ંધો-5 પયાગવરિના ર્શક્ષકો સાથે 

વચ્યુગઅલ ચચાગ  કરવામા ં આવી. 
15. િાલીમનુ ંનામ ર્નદાન કસોટી સરંચના કાયગર્શણબર 
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 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 05  

 િાલીમાથીની સખં્યા 09  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  20360  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િા.11-01-21 થી 16-01-21 સધુી  ના રોિ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ 

ભવન,અમદાવાદ શહરે ખાિે ર્નદાન કસોટી સરંચના કાયગર્શણબરનુ ં આયોિન 

કરવામા ં આવ્યુ ં હતુ.ં જેમા ં ર્નદાન કસોટીની સરંચના કરવામા ં આવી. 
જીસીઈઆરટી દ્વારા સરંણચિ ગિુરાિી માધ્યમના ધોરિ-૩ થી ૮ ના 
ધોરિ અને ર્વર્વધ ર્વષયોના પ્રશ્નપત્રોના ઉપયોર્થી િર્મલ અને ઉરૂ્ગ  
માધ્યમના સમાન કસોટી પત્રોનુ ં ભાષાિંર અને સરંચના કરવામા ં
આવી. કાયગ સપંન્ન કરી જીસીઈઆરટીમા ંમોકલવામા ંઆવ્યુ.ં 

16. િાલીમનુ ંનામ ર્વજ્ઞાન પ્રદશગન માર્ગદર્શિકાનુ ંગિુરાિીમા ંભાષાિંર     

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 08  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  8018  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િા.11-01-21 થી 12-01-21 સધુી  ના રોિ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ 

ભવન,અમદાવાદ શહરે ખાિે ર્વજ્ઞાન પ્રદશગન માર્ગદર્શિકાનુ ં ગિુરાિીમા ં
ભાષાિંર કાયગર્શણબર નુ ં  આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જેમા ંમાર્ગદર્શિકાનુ ં
ગિુરાિીમા ંભાષાિંર કરી અહવેાલ GCERT ખાિે મોકલવામા ંઆવ્યો. 

17. િાલીમનુ ંનામ ર્પ્ર સ્કુલ સાહહત્ય સમીક્ષા કાયગ ર્શણબર(અંગે્રજી માધ્યમ) 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02 

 િાલીમાથીની સખં્યા 20  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  27990  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િા.04-01-21 થી 05-01-21 સધુી જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ 

ભવન,અમદાવાદ શહરે ખાિે ર્પ્ર સ્કુલ સાહહત્ય સમીક્ષા કાયગ ર્શણબર(અંગે્રજી 

માધ્યમ) કાયગર્શણબર નુ ં આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જેમા ંઅંગે્રજી માધ્યમ 

ર્પ્ર સ્કુલ સાહહત્યની સમીક્ષા કરવામા ં આવી. નર્ર ર્શક્ષિ સર્મર્િ, 

અમદાવાદ દ્વારા ર્પ્રસ્કલૂ સાહહત્ય િૈયાર કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ.ં િેની 
જીસીઈઆરટીના િિજ્ઞો દ્વારા સમીક્ષા કરવામા ંઆવી. િેમા ંઘિા ંબધા 
સધુારા-વધારા કરવા માટે સાહહત્ય માટે સચૂનો કરવામા ં આવ્યા. 
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સમાપનના અંિે નર્ર ર્શક્ષિ સર્મર્િનેિે પ્રિ સધુારા કરવા માટે પરિ 

કરવામા ંઆવી.  
18. િાલીમનુ ંનામઃ પ્રાદેર્શક ભાષા (અન્ય માધ્યમ) પ્રશ્નપત્ર સરંચના ર્શણબર 

 િાલીમની સખં્યાઃ 01 

 િાલીમના હદવસોઃ 02  

 િાલીમાથીની સખં્યાઃ 10  

 થયેલ ખચગઃ 10200  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િા.18-01-21 થી 19-01-21 સધુી  ના રોિ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ 

ભવન,અમદાવાદ શહરે ખાિે પ્રાદેર્શક ભાષા (અન્ય માધ્યમ) પ્રશ્નપત્ર 

સરંચના ર્શણબર નુ ં આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જેમા ંપ્રાદેર્શક ભાષા (અન્ય 

માધ્યમ) પ્રશ્નપત્ર સરંચના કરવામા ં આવી. ગિુરાિી ર્સવાયના અન્ય 

માધ્યમ માટે પ્રાદેર્શક ભાષાના ં(ગિુરાિી) પ્રશ્નપત્રોના ર્નમાગિનો કાયગ 
ર્શણબર યોિવામા ંઆવ્યો. ધો.૩ થી ૮ ના ર્વર્વધ માધ્યમના પ્રાદેર્શક 

ભાષાના પ્રશ્નપત્રોની સરંચના કરી જીસીઈઆરટીમા ંસબમીટ કરવામા ં
આવ્યુ.ં 

19. િાલીમનુ ંનામ સામર્યક કસોટી  સરંચના કાયગર્શણબર 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02 

 િાલીમાથીની સખં્યા 12  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  12280  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િા.20-01-21 થી 21-01-21 સધુી  ના રોિ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ 

ભવન,અમદાવાદ શહરે ખાિે સામર્યક કસોટી  સરંચના કાયગર્શણબર નુ ં 
આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જેમા ંધો. 3 થી 8 ની  સામર્યક કસોટી  સરંચના 
કરવામા ં આવી. જીસીઈઆરટી દ્વારા સરંણચિ ગિુરાિી માધ્યમના 
ધોરિ-૩ થી ૮ ના ધોરિ અને ર્વર્વધ ર્વષયોના પ્રશ્નપત્રોના 
ઉપયોર્થી િર્મલ અને ઉરૂ્ગ  માધ્યમના સમાન કસોટી પત્રોનુ ંભાષાિંર 

અને નર્વન સરંચના કરવામા ં આવી. પ્રશ્નોપત્રોનુ ં કાયગ સપંન્ન કરીને 

જીસીઈઆરટીમા ંમોકલાવવામા ંઆવ્યુ.ં 
 

20. િાલીમનુ ંનામ ઈ.આઇ.  પ્રશ્નબેન્ક સમીક્ષા કાયગર્શણબર 
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 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 19  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  11286  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િા.29-12-20 ના રોિ  GCERT ખાિે ઈ.આઇ.  પ્રશ્નબેન્ક સમીક્ષા કાયગર્શણબર નુ ં 
આયોિન કરવામા ં આવ્યુ ં હતુ.ં જેમા ં ઈ.આઇ.  પ્રશ્નબેન્ક સમીક્ષા કરવામા ં
આવી. ઇ.આઇ દ્વારા ર્નર્મિિ ધોરિ ૩ થી ૮ ના ધોરિોના ર્વર્વધ 

ર્વષયોને અનલુક્ષીને પ્રશ્નબેંક બનાવવામા ંઆવી હિી. િે પ્રશ્નબેંકની 
જીસીઈઆરટીના િિજ્ઞ દ્વારા સમક્ષી કરવામા ં આવી િેમા ં કેટલાક 

સધુાર સચૂવવામા ંઆવ્યા અને ઇ.આઇ.ને સપુ્રિ કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
 

 21. િાલીમનુ ંનામ સરં્ીિ ઓનલાઇન કોષગ રેકોડીંર્ એડીટીંર્ 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 05  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  5248  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  21-12-20 થી 23-12-20 સધુી સરર્મ એકેડમી, કડી ખાિે  સરં્ીિ 

ઓનલાઇન કોષગ રેકોડીંર્ એડીટીંર્ વકગશોપ  યોજાયો. િેમા ં ધો-1થી8 મા ં 
સરં્ીિ ર્શક્ષક આવ્રરુ્િમા ં ર્ાઇ શકાય િેવા ર્ીિો ભિન, પ્રાથગના, ર્ીિો વરે્રે 

નુ ં ર્ાયન, િાલ,  રાર્,ઢાળ,લય વરે્રેનુ ં જુથવાર ર્વહડયોનુ ંરેકોડીંર્ એડીટીંર્ 

કરી િેનો અહવેાલ GCERT ખાિે મોકલવામા ંઆવ્યો. 
22. િાલીમનુ ંનામ બી આર સી કો. - સી આર સી કો સકંલન બેઠક 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 13  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  6375  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  02-12-20 ના રોિ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે ય.ુઆર.સી -

બી.આર.સી સકંલન બેઠક યોજાઈ.  િેમા ંઆર્ામી શૈક્ષણિક આયોિન કરવામા ં
આવ્યુ.ં  
 

23. િાલીમનુ ંનામ ઓનલાઇન હડઝીટલ કોસગ ડવેલપમેન્ટ વકગશોપ 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  
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 િાલીમાથીની સખં્યા 16  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  11610  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  02-12-20 થી 03-12-20 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે   

ઓનલાઇન હડઝીટલ કોસગ ડેવલપમેન્ટ વકગશોપ યોજાયો. િેમા ં ઓનલાઇન 

હડઝીટલ કોસગ ડવેલપમેન્ટ કરવામા ંઆવ્યો.  
24. િાલીમનુ ંનામ સકંલન બેઠક (ટોય ફેર અન્વયે) 

 િાલીમની સખં્યા   01 

 િાલીમના હદવસો   01  

 િાલીમાથીની સખં્યા   27  

 થયેલ ખચગ             રૂા.    6780  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  16-01-21 ના રોિ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે ટોય ફેર અન્વયે 

સકંલન બેઠક યોજાઈ.  િેમા ંઆર્ામી ટોય ફેર આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
25. િાલીમનુ ંનામ સામર્યક કસોટી ર્નમાગિ/ભાષાિંર ર્શણબર 

 િાલીમની સખં્યા    01 

 િાલીમના હદવસો    01 

 િાલીમાથીની સખં્યા    05  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  2820  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િા.18-02-21 ના રોિ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન,અમદાવાદ શહરે 

ખાિે સામર્યક કસોટી  સરંચના કાયગર્શણબર નુ ં આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં 
જેમા ંધો. 3 થી 8 ની  સામર્યક કસોટી  સરંચના કરી અહવેાલ GCERT ખાિે 

મોકલવામા ંઆવ્યો.કરવામા ંઆવી.  
26. િાલીમનુ ંનામ AWP&B AND MHRD સાહહત્ય ર્નમાગિ 

 િાલીમની સખં્યા     - 

 િાલીમના હદવસો       - 

 િાલીમાથીની સખં્યા      - 

 થયેલ ખચગ             રૂા.     5170  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન,અમદાવાદ શહરે ખાિે AWP&B AND 

MHRD સાહહત્ય ર્નમાગિ કાયગર્શણબર નુ ં આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જેમા ં
AWP&B AND MHRD સાહહત્ય ર્નમાગિ કરવામા ંઆવ્યુ.ં  

27. િાલીમનુ ંનામ AWP&B AND ગિુરાિી સાહહત્ય ર્નમાગિ 
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 િાલીમની સખં્યા -  

 િાલીમના હદવસો -  

 િાલીમાથીની સખં્યા -  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  6180  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન,અમદાવાદ શહરે ખાિે AWP&B AND 

ગિુરાિી સાહહત્ય ર્નમાગિ કાયગર્શણબર નુ ં આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં જેમા ં
AWP&B AND ગિુરાિી સાહહત્ય ર્નમાગિ કરવામા ંઆવ્યુ.ં  

28. િાલીમનુ ંનામ સમાવેશી ર્શક્ષિ શાળા સશંોધન વકગશોપ 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 29  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  9960  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િા.08-03-21 ના રોિ જિલ્લા ર્શક્ષિ અને િાલીમ ભવન,અમદાવાદ શહરે 

ખાિે સમાવેશી ર્શક્ષિ શાળા સશંોધન વકગશોપ નુ ં આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ ં
હતુ.ં જેમા ંસ્કલૂ ઈંસપેતટર દ્વારા લેવાનાર શાળાઓની યાદી િૈયાર કરવામા ં
આવી.  

29. િાલીમનુ ંનામ આટગ  ઇન્ટીગે્રટેડ લનીર્ કાયગશાળા 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 35  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  26895  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  03-02-21 થી 04-02-21 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે   આટગ  
ઇન્ટીગે્રટેડ લનીર્ કાયગશાળા યોજાઈ. િેમા ંઆટગ  ઇન્ટીગે્રટેડ લનીર્ ર્વશે ચચાગ 
કરી આટગ  ઇન્ટીગે્રટેડનુ ંસાહહત્ય િૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં  

 

 

 

 

30. િાલીમનુ ંનામ Eng.Med. Eng. Sub. E-content development workshop 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 10  

 િાલીમાથીની સખં્યા 12  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  50000  
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  21-12-20 થી 18-01-21 સધુી GIET, અમદાવાદ ખાિે  Eng.Med. 

Eng. Sub. E-content development workshop યોજાયો. િેમા ંEng.Med. 

Eng. Sub. E-content ર્વહડયો ર્નમાગિ કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
31. િાલીમનુ ંનામ ધો.૭ ગિુરાિી ક્ય.ુઆર. કોડ (ઇટીબી) સમીક્ષા કાયગર્શણબર  

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 04  

 િાલીમાથીની સખં્યા 11  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  22986  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  02-02-21 થી 05-02-21 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે  ધો.૭ 

ગિુરાિી ક્ય.ુઆર. કોડ (ઇટીબી) સમીક્ષા કાયગર્શણબર યોજાઈ. િેમા ં ધો.૭ 

ગિુરાિી ક્ય.ુઆર. કોડ (ઇટીબી) સમીક્ષા કરી િેનો અહવેાલ GCERT ખાિે 

મોકલવામા ંઆવ્યો.કરવામા ંઆવી. 
32. િાલીમનુ ંનામ હદક્ષા પોટગલ સદંભે પ્રચાર પ્રસાર 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 15  

 િાલીમાથીની સખં્યા 07  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  6602  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ જાન્યઆુરી થી માચગ – 2021 દરર્મયાન ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા 
િાલકુાની ઝોન શાળાઓમા ં હદક્ષા પોટગલ ઓનલાઈન િાલીમના પ્રચાર અને 

પ્રસાર માટે માર્ગદશગન મલુાકાિ યોિવામા ંઆવી. 
33. િાલીમનુ ંનામ રાજ્ય કક્ષાની કાવ્યસ્પધાગન ુ ંમલુ્યાકંન 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02 

 િાલીમાથીની સખં્યા 12  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  13951  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  25-03-21 થી 26-03-21 સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે  રાજ્ય 

કક્ષાની કાવ્યસ્પધાગન ુ ં મલુ્યાકંન કાયગર્શણબર યોજાઈ. િેમા ં રાજ્ય કક્ષાની 
કાવ્યસ્પધાગન ુ ંમલુ્યાકંન કરી િેનો અહવેાલ GCERT ખાિે મોકલવામા ંઆવ્યો. 

34. િાલીમનુ ંનામ પ્રજ્ઞા ર્શક્ષક િાલીમ 

 િાલીમની સખં્યા 06  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 233 
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 થયેલ ખચગ             રૂા.  99918 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ  23-03-21 થી 24-03-21 સધુી હાસંલપરુ પ્રા. શાળા  ખાિે  પ્રજ્ઞા ર્શક્ષક 

િાલીમ યોજાઈ. િેમા ંધો. 1 અને 2 ના પ્રજ્ઞા ર્શક્ષકોને િજ્જ્ઞો દ્વારા િાલીમ 

આપવામા ંઆવી.  

 
35. િાલીમનુ ંનામ Educational Innovation Related Workshop 

 િાલીમની સખં્યા 1  

 િાલીમના હદવસો 1  

 િાલીમાથીની સખં્યા 80  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  0  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 02-12-20 ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Educational 

Innovation Related Workshop યોજાયો. િેમા ંBRC CRC સાથે ચચાગ કરવામા ં
આવી. 

  
36. િાલીમનુ ંનામ Annual work project sharing workshop 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 56  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  0  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 09 -12-20 અને 07-01-21 ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા 
Annual work project sharing workshop યોજાયો. િેમા ંBRC CRC સાથે ચચાગ 
કરી પ્રર્િભાવો મેળવવામા ંઆવ્યા.ં  

37. િાલીમનુ ંનામઃ H5P Online Quiz Creation  

 િાલીમની સખં્યાઃ 01 

 િાલીમના હદવસોઃ 01 

 િાલીમાથીની સખં્યાઃ 35  

 થયેલ ખચગઃ 0  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 24-04-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા H5P Online Quiz 

Creation workshop યોજાયો. િેમા ં ર્શક્ષકોને H5P Online Quiz Creation 

workshop અંિર્ગિ િાલીમ આપવામા ંઆવી.  

 ર્શક્ષકોને ઓનલાઇન ઇ કન્ટેન્ટ બનાવવા ઉપયોર્ી થશે. 
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 આ ઉપરાિં િોડકા બનાવવા, ખરા ખોટા,ં ફકરામાથંી સાચા શબ્દો 
શોધવા, યાદશહકિની રમિ ર્વરે્રેના ર્નમાગિ માટે આ િાલીમ ખબૂ 

ઉપયોર્ી બની રહશેે. 

38. િાલીમનુ ંનામઃ My Google Map & H5P Online Quiz Creation 

 િાલીમની સખં્યાઃ 01 

 િાલીમના હદવસોઃ 02  

 િાલીમાથીની સખં્યાઃ 73  

 થયેલ ખચગઃ 0  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 25-04-20 અને 26-04-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા My 

Google Map & H5P Online Quiz Creation workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો 
સાથે ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

 ર્શક્ષકોને લોકેશન અને ભરૂ્ોળ આધાહરિ નકશા અને સ્થળ શોધવા 
બાબિે ખબૂ ઉપયોર્ી થશે.  

 ર્શક્ષકોને ઓનલાઇન ઇ કન્ટેન્ટ બનાવવા ઉપયોર્ી થશે. 

 આ ઉપરાિં િોડકા બનાવવા, ખરા ખોટા,ં ફકરામાથંી સાચા શબ્દો 
શોધવા, યાદશહકિની રમિ ર્વરે્રેના ર્નમાગિ માટે આ િાલીમ ખબૂ 

ઉપયોર્ી બની રહશેે.     

 39. િાલીમનુ ંનામ  Offline Quiz Application for Mobile 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 40  

 થયેલ ખચગ 0  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 27-04-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Offline Quiz 

Application for Mobile workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો સાથે ચચાગ કરી િેનો 
અહવેાલ GCERT ખાિે મોકલવામા ંઆવ્યો. 

40. િાલીમનુ ંનામ  Online Course by DIKSHA Application 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 41  

 થયેલ ખચગ 0  
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 28-04-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Online Course by 

DIKSHA Application workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો સાથે ચચાગ કરવામા ં
આવી.  

 ર્શક્ષકો મોબાઇલના ઉપયોર્થી આસાનીથી Quiz નુ ંર્નમાગિ કરી 
ર્વદ્યાથીઓને Whatsapp, Bluetooth, E Mail ના માધ્યમથી Quiz 

મોકલી શકશે.  

 ર્શક્ષકો વડગ , એકસેલ, નોટપેડમા ં ર્વકલ્પો િૈયાર કરી શકશે. આ િાલીમ 

ખબૂ ઉપયોર્ી બની રહશેે. 

41. િાલીમનુ ંનામ Google Classroom 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 42  

 ખચગ ૦  

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 29-04-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Google Classroom 

workshop યોજાયો 

 ર્શક્ષકોને Google Classroom શુ ંછે અને િેનો શાળામા ંબાળકો માટે શુ ં
ઉપયોર્ થઇ શકે િેની જાિકારી આપવામા ંઆવી. 

 શાળાના ર્વર્વધ ધોરિના બાળકો માટે ર્વદ્યાથીઓને એડ કરી સ્વાધ્યાય 

અને લર્નિંર્ મટીરીયલ શીડયલૂ સેટ કરવા માટેજી જાિકારી આપવામા ં
આવી. 

 ર્વદ્યાથીઓ દ્વારા એસાઇનમેન્ટના િવાબો અને િેને ચેક કરી ર્વદ્યાથીઓ 

દ્વારા િ િેનુ ં સ્વ મલૂ્યાકંન કેવી રીિે થઇ શકે િે માટેની જાિકારી 
આપવામા ંઆવી. 

42. િાલીમનુ ંનામ Power Point Animation 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 45  

 ખચગ 0  
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 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 30-04-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Power Point 

Animation workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો સાથે ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

 ર્શક્ષકોને Power Point Animation અન્વયે News animation, 

Triggered animation અને  Morph animation  ર્વરે્રે પ્રકારના ર્વર્વધ 

એનીમેશનની સમિ અને િેનો શાળામા ંબાળકો માટે શુ ંઉપયોર્ થઇ શકે 

િેની જાિકારી આપવામા ંઆવી. 
 43. િાલીમનુ ંનામ Video Editing tutorial – Video Editor Software 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 49  

 ખચગ 0  

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 01-05-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Video Editing 

tutorial – Video Editor Software workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો સાથે ચચાગ 
કરવામા ંઆવી.  

 ર્શક્ષકોને Open Source Video Editing tutorial – Video Editor 

Software 

ર્વશેની ર્વસ્તિૃ જાિકારી આપવામા ંઆવી શાળામા ં ર્વર્વધ પ્રવરૃ્ત્તઓને 

ર્વડીયો બનાવી બાળકો માટે િેનો ર્શક્ષિમા ંકેવી રીિે ઉપયોર્ થઇ શકે 

િેની ચચાગ કરવામા ંઆવી. 
 

 

 

 

 

 

44. િાલીમનુ ંનામ KBC Type Quiz Creation 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 51  

 ખચગ 0  

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 02-05-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા KBC Type Quiz 

Creation workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો સાથે ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

 ર્શક્ષકોને offline Question જેવા કે True or False, Multiple Choice ( 

Single Answer ), Multiple Response ( Multiple Answer ),  Fill in 

the Blank, Matching, Sequence, Word Bank, Click Map, Short 

Essay ર્વરે્રેનો ઉપયોર્ કરી ર્વર્વધ પ્રકારની કવીઝ િૈયાર કરવા માટેની 
ર્વસ્તિૃ જાિકારી આપવામા ંઆવી. શાળામા ંબાળકો માટે િેનો ર્શક્ષિમા ં
કેવી રીિે ઉપયોર્ થઇ શકે િેની ચચાગ કરવામા ંઆવી. 

 
45. િાલીમનુ ંનામ Use of Mobile Screen in Projector, PC, Laptop and Best classroom board 
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 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 54  

 ખચગ 0  

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 03-05-20 અને 06-05-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Use of 

Mobile Screen in Projector, PC, Laptop and Best classroom board 

workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો સાથે ચચાગ કરવામા ંઆવી.ર્શક્ષકોને Mobile 

Application નો ઉપયોર્ કરીને મોબાઇલ સ્ક્રીનનો કઇ રીિે પ્રોજેકટર, ટી.વી., 
કોમ્પ્યટૂર અને લેપટોપમા ંઉપયોર્ કરી શકાય અને મોબાઇલને માઉસ અને 

કી બોડગથી કેવી રીિે ઓપરેટ કરી શકાય િેની જાિકારી િથા કોમ્પ્યટૂર અને 

લેપટોપની સ્ક્રીનને મોબાઇલમા ં કેવી રીિે િોઇ શકાય િેની પે્રકટીકલી 
જાિકારી આપવામા ંઆવી.  

 
46. િાલીમનુ ંનામ Educational VR Application 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 54  

 ખચગ 0  

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 08-05-20  ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Educational VR 

Application workshop યોજાયો. િેમા ંર્શક્ષકો સાથે ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

 ર્શક્ષકોને ર્વર્વધ પ્રકારના શૈક્ષણિક મદુ્દા જેવા કે માનવશરીર, 

ઇન્ટરનેશનલ અવકાશ સ્ટેશન ર્વરે્રેને VR Application ની મદદથી 
નોમગલ LCD or LED મા ં3D View મા ંકેવી રીિે િોઇ શકાય િથા િેના 
360 Degree ફોટોગ્રાફસ પિ કેવી રીિે લઇ શકાય િે માટેની રસપ્રદ 

જાિકારી આપવામા ંઆવી.   
 

47. િાલીમનુ ંનામ Basic Computer Training 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 78  

 ખચગ 0  

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 07-12-20 થી  09-12-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Basic 

Computer Training workshop યોજાયો. િેમા ં CRG સાથે કોમ્પ્યટુર સદંભે 

ર્વસ્તિૃ ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

48. િાલીમનુ ંનામ Use of ICT in Primary Education 

 િાલીમની સખં્યા 01 
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 િાલીમના હદવસો 04  

 િાલીમાથીની સખં્યા 105  

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 14-12-20 થી  17-12-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Basic 

Computer Training workshop યોજાયો. િેમા ંપ્રાથર્મક કક્ષાએ આઇસીટીનો 
કયા-કયા ઉપયોર્ થઇ શકે િેની ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

49. િાલીમનુ ંનામ Script Writing Workshop 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02   

 િાલીમાથીની સખં્યા 82  

 ખચગ   0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 23-12-20 થી  24-12-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Script 

Writing Workshop  યોજાયો. િેમા ં CRG સાથે સ્ક્રીપ્ટ લેખન સદંભે ચચાગ 
કરવામા ંઆવી.  

50. િાલીમનુ ંનામ Training of Psychology  Lab 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03   

 િાલીમાથીની સખં્યા 25   

 ખચગ   0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ વકગશોપ દરર્મયાન બી.એડ.ના F.Y. ના િાલીમાથીઓને મનોર્વજ્ઞાન    
ર્વષયથી પહરણચિ કરવામ ંઆવ્યા. સસં્થામા ંઆવેલ સાયકોલેબના દરેક 
સાધનોથી અને િેમના ઉપયોણર્િાથી પહરણચિ કરવામા ંઆવ્યા.સસં્થામા ં
આવેલ સાયકોલેબમા ંવસાવેલ દરેક મનોર્વજ્ઞાનની કસોટીથી પહરણચિ 
કરવામા ંઆવ્યા. 

 
51. િાલીમનુ ંનામ Best Classroom Board 

 િાલીમની સખં્યા 1 

 િાલીમના હદવસો 1 

 િાલીમાથીની સખં્યા 38 

 ખચગ    0 
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 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Best Classroom Board workshop યોજાયો. 
િેમા ંCRG સાથે ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

 ર્શક્ષકોને Best Classroom Board ના ઉપયોર્ અંરે્ની જાિકારી 
આપવામા ંઆવી.  

 જ્ઞાનકંુિ બોડગ  અંરે્ની સમિ આપવામા ંઆવી. 
 મોબાઇલ, ટેબલેટ, પીસી વડ ેબોડગ  પરની માહહિી ર્નમાગિ કરી િેને બીજા 

િોડ ેSharing માટેની સમિ આપવામા ંઆવી. 
 Multiple Board Work by Multiple Users માટેની સમિ આપવામા ં

આવી. 
 Auto Store your Borad Work Online માટેની જાિકારી આપવામા ંઆવી.   
 

 
52. િાલીમનુ ંનામ Summative Assessment Workshop for Std 3 to 8 

 
 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 35  

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 19-10-20 થી  20-10-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા 
Summative Assessment Workshop for Std 3 to 8workshop યોજાયો.  

53.  િાલીમનુ ંનામ CCRT kit introduction 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 23  

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 04-12-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા CCRT kit 

introduction Workshop  યોજાયો. િેમા ં CRG સાથે સીસીઆટીના કીટનુ ં
પે્રજેનટેશન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  

54. િાલીમનુ ંનામ Green School Visit 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 16  

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 08-12-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Green School Visit 

workshop યોજાયો. િેમા ંજિલ્લાની સારી શાળાની મલુાકાિ કરાવવામા ંઆવી.  
55. િાલીમનુ ંનામ Clean School Visit 
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 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 16  

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 09-12-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Clean School Visit 

workshop યોજાયો. િેમા ંજિલ્લાની સારી શાળાની મલુાકાિ કરાવવામા ંઆવી. 
56. િાલીમનુ ંનામ Yoga  Education Workshop 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02   

 િાલીમાથીની સખં્યા 32   

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 20-06-20 થી  21-06-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Yoga  

Education Workshop યોજાયો. િેમા ં બી.એડ િાલીમાથીઓ  સાથે ચચાગ 
કરવામા ંઆવી.  

57.  િાલીમનુ ંનામ Language Games 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02   

 િાલીમાથીની સખં્યા 50   

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 26-11-20 થી  27-11-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા 
Language Games Workshop યોજાયો. િેમા ં બી.એડ િાલીમાથીઓ  સાથે 

ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

 
58. િાલીમનુ ંનામ Sanskrit Conversation 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 20  

 ખચગ   0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 04-12-20ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Sanskrit 

Conversation workshop યોજાયો. િેમા ં બી.એડ િાલીમાથીઓ સાથે ચચાગ 
કરવામા ંઆવી.  

59. િાલીમનુ ંનામ evs teachers training 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  
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 િાલીમાથીની સખં્યા 180   

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 20-01-21 થી  21-01-21 ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા evs 

teachers training Workshop યોજાયો. િેમા ં ધો-૫ ના ર્શક્ષકો સાથે ચચાગ 
કરવામા ંઆવી.  

60. િાલીમનુ ંનામ SCE awareness Training 

 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 95   

 ખચગ   0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 09-02-21 થી  10-02-21 ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા SCE 

awareness Training Workshop યોજાયો. િેમા ં  ર્શક્ષકો સાથે ચચાગ કરવામા ં
આવી.  

61. િાલીમનુ ંનામ Craft Training 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 31    

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 05-02-21 ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા Craft Training 

Workshop યોજાયો. િેમા ં બી.એડ િાલીમાથીઓ સાથે ક્રાફટ સાથે ચચાગ 
કરવામા ંઆવી.  

62. િાલીમનુ ંનામ WE activities workshop 

 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 28     

 ખચગ    0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ િારીખ 22-01-21 થી  23-01-21 ના રોિ  ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે દ્વારા WE 

activities workshop યોજાયો. િેમા ં WE શાખા અંિર્ગિ થિી પ્રવરૃ્ત્તઓ ર્વશે 

ચચાગ કરવામા ંઆવી.  

63. િાલીમનુ ંનામ ટી.એલ.એમ ઓનલાઈન ર્વઝીટ િાલીમ કાયગક્રમ 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01 
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 િાલીમાથીની સખં્યા 23 

 ખચગ 0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ ટી.એલ.એમ  ઓનલાઈન ર્વઝીટ િાલીમ કાયગક્રમ જેમા ંઘોરિવાર 

ર્વષયનાઆંલર્ અલર્ ટી.એલ.એમ  કરવામા ંઆવેલ છે િેનુ ંમાર્ગદશગન 

આપવામા ંઆવ્યુ.ં 

64.  િાલીમનુ ંનામ Inspire- Manak 2020-21 

 િાલીમની સખં્યા 1 

 િાલીમના હદવસો 1 

 િાલીમાથીની સખં્યા 40 

 ખચગ 00 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ ઇન્સ્પાયર એવોડ-ૅ માનાકની માહહિી યઆુરસી, બીઆરસી, સીઆરસી . કો-
ઓહડિનેટર િેમિ ર્વજ્ઞાન ર્શક્ષકોને આપવામા ંઆવી. 

 ઓનલાઇન એન્ટ્રી કેવી રીિે કરવી િેની પિ માહહિી આપવામા ંઆવી. 
 65.  િાલીમનુ ંનામ Rashtriya Aavishkaar Saptah 2020 

 િાલીમની સખં્યા 1 

 િાલીમના હદવસો 1 

 િાલીમાથીની સખં્યા 20 

 ખચગ 0 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ  ર્શક્ષકોને Rashtriya Aavishkaar Saptah 2020 ની માર્ગદર્શિકાની 
ર્વસ્તિૃ માહહિી આપવામા ંઆવી. 

 ર્શક્ષકોને ઓનલાઇન એન્ટ્રી કેવી રીિે મોકલાવવી િેની માહહિી 
આપવામા ંઆવી.  

 66.  િાલીમનુ ંનામ ર્વજ્ઞાન- ર્ણિિ-પયાગવરિ પ્રદશગન૨૦૨૦-૨૧ 

 િાલીમની સખં્યા 02 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 65 

 ખચગ 00 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ  ર્વજ્ઞાન- ર્ણિિ-પયાગવરિ પ્રદશગન૨૦૨૦-૨૧ અન્વયે ર્નયિ કરેલ પાચં 

ર્વભાર્ો –પેટા ર્વભાર્ોની ર્વસ્તિૃ સમિ યઆુરસી, બીઆરસી, 
સીઆરસી કો-ઓહડિનેટર િેમિ ર્વજ્ઞાન ર્શક્ષકોને આપવામા ંઆવી. 

 ર્વદ્યાથીઓ પાસે કેવી રીિે મોડલે બનાવવા િેની પિ માહહિી આપવામા ં
આવી.  

67.  િાલીમનુ ંનામ ર્વજ્ઞાન- ર્ણિિ-પયાગવરિ પ્રદશગન૨૦૨૦-૨૧ 
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 િાલીમની સખં્યા 03 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 65 

 ખચગ 11000 

 સણંક્ષપ્િ ર્વર્િઃ  સીઆરસી કક્ષાના પ્રદશગનના મલૂ્યાકંનના અંિે આવેલ ર્વભાર્ દીઠ 

શે્રષ્ટ્ઠ પાચં પાચં કૃર્િઓના બાળકો અને ર્શક્ષકો સાથે ઓનલાઇન 

મોડમા ં િાલકુા(બ્લોક ) કક્ષાનુ ં ર્વજ્ઞાન ર્ણિિ અને પયાવરિ 

પ્રદશગન૨૦૨૦-૨૧ નુ ં આયોિન કરવામા ં આવ્યુ ં હતુ.ં બીઆરસી 
કક્ષાએ ર્નિાયંકોને બોલાવી મલૂ્યાકંનની કામર્ીરી પિૂગ કરવામા ં
આવી હિી. 

 ર્વભાર્ દીઠ ઉત્તમ કૃર્ત્તને જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવામા ંઆવી હિી.  
 

 

EDN-9 એપેન્ડીક્ષ-1 િાલીમ કાયગક્રમો  

1. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૩ થી ૫ પયાગવરિ સાહહત્ય ર્નમાગિ વર્ગ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 15 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  25000 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 15/06/20 થી 17/06/20 સધુી GCERT ખાિે ધોરિ ૩ થી ૫ પયાગવરિ 

સાહહત્ય ર્નમાગિ વર્ગ યોજાયો. િેમા ંધો-૩ થી ૫ ના પયાગવરિ ના સાહહત્યનુ ં
ર્નમાગિ કરવામા ંઆવ્યુ.ં  

2. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૩ થી ૪ ર્ણિિ ઇ-કન્ટેન્ટ ર્નમાગિ કાયગશાળા  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 07  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  4544  
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 18/06/20 ના રોિ GCERT ખાિે ધોરિ ૩ થી ૪ ર્ણિિ ઇ-કન્ટેન્ટ 

ર્નમાગિ કાયગશાળા વર્ગ યોજાયો. િેમા ં ધો-૩ થી ૪ના ર્ણિિના ઇ-કન્ટેન્ટ  

સાહહત્યનુ ંર્નમાગિ કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
3. િાલીમનુ ંનામ મરાઠી માધ્યમ ધો. ૨ ગિુરાિી પાઠયપસુ્િક સમીક્ષા  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03 

 િાલીમાથીની સખં્યા 09  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  15500  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 11/06/20 થી 13/06/20 સધુી ડાયેટ ખાિે મરાઠી માધ્યમ ધો. ૨ 

ગિુરાિી પાઠયપસુ્િક સમીક્ષા વર્ગ યોજાયો. િેમા ં મરાઠી માધ્યમ ધો. ૨ 

ગિુરાિી પાઠયપસુ્િક સમીક્ષા કરવામા ંઆવી.  
4. િાલીમનુ ંનામ ધો. ૩થી ૬ પયાગવરિ સ્વઅધ્યયન પોથી સમીક્ષા કાયગ ર્શણબર   

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 22  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  38854  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 08/07/20 થી 10/07/20 સધુી GCERT ખાિે ધો. ૩થી ૬ પયાગવરિ 

સ્વઅધ્યયન પોથી સમીક્ષા કાયગ ર્શણબર વર્ગ યોજાયો. િેમા ં ધો. ૩થી ૬ 

પયાગવરિ સ્વઅધ્યયન પોથીની  સમીક્ષા કરવામા ંઆવી.  
5. િાલીમનુ ંનામ સામર્યક કસોટી ર્નમાગિ કાયગર્શણબર ઉરૂ્ગ  િાલીમ રાિયકક્ષા  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 11  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  14551  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 23/07/20 થી 24/07/20 સધુી ડાયેટ ખાિે સામર્યક કસોટી ર્નમાગિ 

કાયગર્શણબર ઉરૂ્ગ  િાલીમ રાિયકક્ષાનો  વર્ગ યોજાયો. િેમા ંસામર્યક કસોટી 
ર્નમાગિ કરવામા ંઆવી.  

6. િાલીમનુ ંનામ ડાયટ ઇકોતલબ પ્રવરૃ્ત્ત  



48 
 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા -  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  25000  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 01/07/20ના રોિ  ડાયેટ ખાિે ઇકોતલબ પ્રવરૃ્ત્તનુ ંઆયોિન કયુગ. િેનો  
અહવેાલ GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 

7. િાલીમનુ ંનામ સામર્યક કસોટી સરંચના /ભાષાિંર વર્ગ ( ઉરૂ્ગ  અને િર્મલ)  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  11670  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 19/08/20 થી 20/08/20 સધુી ડાયેટ ખાિે સામર્યક કસોટી સરંચના 
/ભાષાિંર વર્ગ ( ઉરૂ્ગ  અને િર્મલ)  યોજાયો. િેમા ંસામર્યક કસોટી ર્નમાગિ 

કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
8. િાલીમનુ ંનામ ગિુરાિી સ્વઅધ્યયનપોથી કાયગશાળા  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 08  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  8738  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 02/09/20 થી 04/09/20 સધુી GCERT ખાિે ગિુરાિી 
સ્વઅધ્યયનપોથી કાયગશાળા વર્ગ યોજાયો. િેમા ંગિુરાિી સ્વઅધ્યયનપોથી 
ર્નમાગિ  કરી GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 

9. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૬ થી ૮ સસં્કિૂ  સ્વઅધ્યયનપોથી કાયગશાળા  
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 11  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  25802  
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 30/07/20 થી 31/07/20 સધુી GCERT ખાિે ધોરિ ૬ થી ૮ સસં્કિૂ  

સ્વઅધ્યયનપોથી કાયગશાળા વર્ગ યોજાયો. િેમા ં ધોરિ ૬ થી ૮ સસં્કિૂ  

સ્વઅધ્યયનપોથી  ર્નમાગિ  કરવામા ંઆવી.  
10. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૩ ર્ણિિ સ્વાધ્યાય પોથી  
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02 

 િાલીમાથીની સખં્યા 09  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  9115  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 16/07/20 થી 17/07/20 સધુી ડાયેટ ખાિે ધોરિ ૩ ર્ણિિ સ્વાધ્યાય 

પોથી વર્ગ યોજાયો. િેમા ંધોરિ ૩ ર્ણિિ સ્વાધ્યાય પોથી ર્નમાગિ કરવામા ં
આવ્યુ.ં  

11. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૪ ર્ણિિ સ્વાધ્યાય પોથી  સમીક્ષા  
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 05  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  9875  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 06/08/20 થી 07/08/20 સધુી ડાયેટ ખાિે ધોરિ ૪  ર્ણિિ સ્વાધ્યાય 

પોથી સમીક્ષા વર્ગ યોજાયો. િેમા ંધોરિ ૪  ર્ણિિ સ્વાધ્યાય પોથી સમીક્ષા 
કરવામા ંઆવી.  

12. િાલીમનુ ંનામ ર્નષ્ટ્ઠા મોડયલુ ૬ નુ ંભાવાનવુાદ (AIL) 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 04  

 િાલીમાથીની સખં્યા 37  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  39214  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 19/09/20 , 21/09/20, 22/09/20 અને 28/09/20 ના રોિ  ડાયેટ ખાિે 

ર્નષ્ટ્ઠા મોડયલુ ૬ નુ ં ભાવાનવુાદ વર્ગ યોજાયો. િેમા ં ર્નષ્ટ્ઠા મોડયલુ ૬ નુ ં 
ર્નમાગિ કરી અહવેાલ GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 

13. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૩ થી ૮ ર્ણિિ સ્વઅધ્યયનપોથી ફોમેટ સમીક્ષા કાયગર્શણબર 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 

 

િાલીમાથીની સખં્યા 06  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  4020  
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 09/09/20 ના રોિ  GCERT ખાિે ધોરિ ૩ થી ૮ ર્ણિિ 

સ્વઅધ્યયનપોથી ફોમેટ સમીક્ષા કાયગર્શણબર વર્ગ યોજાયો. િેમા ંધોરિ ૩ થી 
૮ ર્ણિિ સ્વઅધ્યયનપોથી ફોમેટ સમીક્ષા કરવામા ંઆવી.  

14. િાલીમનુ ંનામ ઈકોતલબ કાયગશાળા વકગશોપ 

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 15  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  12400  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/10/20  અને 15/10/20 ના રોિ  ડાયેટ ખાિે ઈકોતલબ કાયગશાળા 
વકગશોપ યોજાયો. - શાળાતક્ષા એ ઇકોકલબ પ્રવ્રરુ્િ થી વાકેફ થાયિે હતે ુથી  
ઇકોતલબ પ્રવ્રરુ્િ રારા   પ્રકૃર્િ અને પયાગવરિ સરંક્ષિ અને િિનની 
પ્રવ્રરુ્િઓમા ં  ઔષધબાર્ ર્નમાગિ-વર્મિપોસ્ટ-સ્વસ્થ િમીન રચના- 
વ્રકુ્ષારોપિ-કેમ્પસ સફાઈ-જાળવિી-હકચન ગ્રાડગન વરે્રે પ્રવ્રરુ્િ કરવામા 
આવી િેનો પ્રત્યક્ષ અનભુવ કરાવ્યો િેની વીડીયોગ્રાફી કરવામા આવી િથા 
ઇક્કોતલબ પ્રવરૃ્ત્તથી વાકેફ-પયાગવરિ પ્રયોર્શાળાની કામર્ીરીનો રીવ્ય-ુ

હકચનર્ાડગન-ઔષધબાર્-વકૃ્ષારોપિ વરે્રે પ્રવરૃ્ત્તનુ ંમાર્ગદશગન. 

15. િાલીમનુ ંનામ સામર્યક કસોટી સરંચના /ભાષાિંર વર્ગ  
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02 

 િાલીમાથીની સખં્યા 09  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  10106  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 19/10/20  અને 20/10/20 ના રોિ  ડાયેટ ખાિે સામર્યક કસોટી સરંચના 
/ભાષાિંર વર્ગ યોજાયો. જેમા ં સામર્યક કસોટી સરંચના કરવામા ં આવી. 
જીસીઈઆરટી દ્વારા સરંણચિ ગિુરાિી માધ્યમના ધોરિ-૩ થી ૮ ના 
ધોરિ અને ર્વર્વધ ર્વષયોના પ્રશ્નપત્રોના ઉપયોર્થી િર્મલ અને 
ઉરૂ્ગ  માધ્યમના સમાન કસોટી પત્રોનુ ંભાષાિંર અને નર્વન સરંચના 
કરવામા ંઆવી. કાયગ પિૂગ થયે જીસીઈઆરટીને મોકલવવમા ંઆવ્યુ.ં 
 

16. િાલીમનુ ંનામ સસં્કૃિ ધો.૬ થી ૮ (બીજુ સત્ર) સ્વઅધ્યયન પોથીનુ ંટાઇપીંર્ કોમ્પ્યટુરાઇઝ 

કામ 

 િાલીમની સખં્યા -  

 િાલીમના હદવસો -  
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 િાલીમાથીની સખં્યા સસં્કૃિ ધો.૬ થી ૮ (બીજુ સત્ર) સ્વઅધ્યયન પોથીનુ ંટાઇપીંર્ કોમ્પ્યટુરાઇઝ  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  10440  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ સસ્ુિ સ્વઅધ્યન પોથી-ર્નમાગિ -સમીક્ષા લેખન કરવામા આવ્ય ુહતુ ં  િેન ુ

કોપ્યટુરાઇઝ  કરવામા ં આવ્ય ુ  

17. િાલીમનુ ંનામ ધો.૩ ,૪ ર્ણિિ સ્વઅધ્યયનપોથી અંર્િમ સમીક્ષા  
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 06  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  12000  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/10/20 થી 16/10/20  સધુી   ડાયેટ ખાિે ધો.૩ ,૪ ર્ણિિ 

સ્વઅધ્યયનપોથી અંર્િમ સમીક્ષા વર્ગ યોજાયો. િેમા ં ધો.૩ ,૪ ર્ણિિ 

સ્વઅધ્યયનપોથી અંર્િમ સમીક્ષા કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
 

  
18. િાલીમનુ ંનામ સસં્કૃિ સ્વઅધ્યયન પોથી કાયગશાળા 
 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 20 

 થયેલ ખચગ             રૂા.  25802  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/09/20 થી 16/09/20 સધુી GCERT ખાિે સસં્કૃિ સ્વઅધ્યયન પોથી 
કાયગશાળા વર્ગ યોજાયો. િેમા ંસસં્કૃિ સ્વઅધ્યયન પોથી કરવામા ંઆવી.  

19. િાલીમનુ ંનામ વ્યવસાયલક્ષી ર્શક્ષિ સમીક્ષા બેઠક 

 િાલીમની સખં્યા 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 08  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  9733  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 02/11/20 થી 03/11/20  સધુી   ડાયેટ ખાિે વ્યવસાયલક્ષી ર્શક્ષિ 

સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ. િેમા ં વ્યવસાયલક્ષી ર્શક્ષિ સમીક્ષા કરી અહવેાલ 

GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. N.I.O.S નુ ંવ્યવસાયનીર્વર્િો નુ ંઅગે્રજીમા ં 
મોડયલુ  જેનુ ં ગિુરાિી કરાવી િેના આધારે  સ્થાર્નક થઈ શકે િેવા 
વ્યવસાયની ર્વર્િો ર્વભાર્વાર સમીક્ષા કરી િૈયાર કરવામા ંઆવી અને િેનુ ં
લેખન કાયગ કરવામા ંઆવ્યુ ં 

20. િાલીમનુ ંનામ ર્નદાન કસોટી પેપસગ સરંચના/ભાષાિંર ર્શણબર  

 િાલીમના વર્ો 01 
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 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  17000  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 10/02/21 થી 12/02/21  સધુી   ડાયેટ ખાિે ર્નદાન કસોટી પેપસગ 
સરંચના/ભાષાિંર ર્શણબર યોજાઇ. િેમા ં ર્નદાન કસોટી પેપસગ 
સરંચના/ભાષાિંર કરવામા ં આવ્યુ.ં જીસીઈઆરટી, ર્ાધંીનર્ર દ્વારા 
ગિુરાિીના ધો.૩ થી ૮ના ર્વદ્યાથીઓ માટે ર્નદાન કસોટીની સરંચના 
કરવામા ં આવી. આ મિુબ ઉરૂ્ગ  અને િર્મલ માધ્યમ માટે ડાયટ 
અમદાવાદ-શહરે દ્વારા ર્નદાન કસોટીના પ્રશ્નપત્રોની રચના કરવામા ં
આવી. 

 21. િાલીમનુ ંનામ િાલકુા કક્ષા ટોયફેર  

 િાલીમના વર્ો 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 05  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  2195  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 20/01/2021ના રોિ બી.આર.સી ભવન દેત્રોિ ખાિે િાલકુા કક્ષા 
ટોયફેર આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 

22. િાલીમનુ ંનામ ઉત્તર ઝોન (િાલકુા કક્ષા) નો ટોય ફેર (એ એમ સી) 

 િાલીમના વર્ો 01  

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 08 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  5960  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 21/01/2021 થી 22/01/21 ના રોિ ઝોન ઓફીસ ઉત્તર ઝોન ખાિે ઉત્તર 

ઝોન (િાલકુા કક્ષા) નો ટોય ફેર આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
23. િાલીમનુ ંનામ િાલકુા કક્ષાનો ટોય ફેર -માડંલ 

 િાલીમના વર્ો 01  
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 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 08  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  4590  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 20/01/2021ના રોિ ઊઘરોિ પ્રા.શાળા, માડંલ  ખાિે િાલકુા કક્ષા 
ટોયફેર આયોિન કરવામા ં આવ્યુ.ંિેનો અહવેાલ GCERTને મોકલવામા ં
આવ્યો. 

24. િાલીમનુ ંનામ િાલકુા કક્ષાનો ટોય ફેર મલૂ્યાકંન ર્શણબર 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 09  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  4316  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 22/01/2021ના રોિ બી.આર.સી ભવન ર્વરમર્ામ ખાિે િાલકુા કક્ષા 
ટોયફેર મલૂ્યાકંન ર્શણબરનુ ં આયોિન કરવામા ં આવ્યુ.ં િાલકુા કક્ષાનો 
રમકડા મેળો બી.આર.સી. ર્વરમર્ામમા ંઓનલાઇન કરવામા ંઆવ્યો. 
િાલકુાની પ્રાથર્મક અને માધ્યર્મકની કુલ ૩૬ કૃર્િઓ અને ૧૮ 
ર્શક્ષકોએ ભાર્ લીધો હિો. ચાર ર્વભાર્મા ં ચાર કૃર્િઓ પસદં 
કરવામા ંઆવી. િેઓને જિલ્લા રમકડા ંમેળામા ંિેમના પરફોમન્સની 
િક આપવામા ંઆવશે. 

 
25. િાલીમનુ ંનામ િાલકુા કક્ષાનો ટોય ફેર  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 06  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  2650  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 20/01/2021  ના રોિ ઝોન ઓફીસ પવૂગ ઝોન ખાિે પવૂગ ઝોન (િાલકુા 
કક્ષા) નો ટોય ફેર આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
 

 
26. િાલીમનુ ંનામ જિલ્લા કક્ષાનો ટોય ફેર 

 િાલીમની સખં્યા 01 
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 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 20  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  18697  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 29/01/2021  ના રોિ અમદાવાદ ડાયેટ ખાિે જિલ્લા કક્ષાનો ટોય ફેર 

આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ંિેનો અહવેાલ GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 
27. િાલીમનુ ંનામ ઓનલાઇન રમકડા મેળા-પક્સ્ચમ ઝોન  

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 06  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  2220  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 21/01/2021ના રોિ નારિપરુા શાલા ન-ં૬ ખાિે ઓનલાઇન રમકડા 
મેળા-પર્િમ  ઝોન આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  

28. િાલીમનુ ંનામ ઝોન કક્ષાનો ટોય ફેર  

 િાલીમની સખં્યા 01 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10  

 થયેલ ખચગ             રૂા.  5200  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 22/01/2021 થી 23/01/21 ના રોિ  મણિનર્ર શાળા ન-ં1  ખાિે ટોય 

ફેર આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
29. િાલીમનુ ંનામ પ્રારંણભક ભાષા ર્શક્ષિ અને શૈ. સહયોર્ કાયગર્શણબર 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03  

 િાલીમાથીની સખં્યા 32  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  28685  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 18/02/21 થી 20/02/21 સધુી GCERT ખાિે પ્રારંણભક ભાષા ર્શક્ષિ અને 

શૈ. સહયોર્ કાયગર્શણબર વર્ગ યોજાયો.  
30. િાલીમનુ ંનામ જિલ્લા કક્ષાનો ટોય ફેર 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા - 
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 થયેલ ખચગ                રૂા.  40360  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ જાન્યઆુરી દરર્મયાન જિલ્લા કક્ષાનો ટોય ફેર સોવેર્નયર ર્નમાગિ કરી અહવેાલ 

GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 
31. િાલીમનુ ંનામ પ્રજ્ઞા એમ.ટી િાલીમ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 30  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  9150  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 17/03/2021  ના રોિ અમદાવાદ ડાયેટ ખાિે પ્રજ્ઞા એમ.ટી િાલીમ 

આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
32. િાલીમનુ ંનામ પ્રજ્ઞા એમ.ટી િાલીમ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 30  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  11140  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 17/03/2021  ના રોિ અમદાવાદ ડાયેટ ખાિે પ્રજ્ઞા એમ.ટી િાલીમ 

આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
33.  િાલીમનુ ંનામ સમાવેશી ર્શક્ષિ શાળા સશંોધન વકગશોપ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 54   

 થયેલ ખચગ                રૂા.  9798  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 17/03/2021  ના રોિ અમદાવાદ ડાયેટ ખાિે સમાવેશી ર્શક્ષિ શાળા 
સશંોધન વકગશોપ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 

34.  િાલીમનુ ંનામ પયાગવરિ  સ્વઅધ્યનપોથી સમીક્ષા કાયગશાળા 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03 
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 િાલીમાથીની સખં્યા 11 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  18906 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ પયાગવરિ ધો-૩ થી ૫ સ્વઅધ્યયન પોથી ર્નમાગિ-સમીક્ષા-લેખન કામર્ીરી 
કરવામા આવી. 

35.  િાલીમનુ ંનામ રાજ્ય કક્ષાએ કાવ્ય સ્પધાગ ન ંમલૂ્યાકંન કરવાનુ ંકાયગ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03 

 િાલીમાથીની સખં્યા 15 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  8750 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ રાજ્ય કક્ષાએ કાવ્ય સ્પધાગ નુ ંર્વષયવાર ર્નિાગયકોપાસેમલૂ્યાકંન કરવાનુ ંકાયગ 
કરી પાચ શે્રષ્ટ્ઠકૃર્િ પસદ કરી GCERT મોકલવામા ંઆવી 

EDN-9 (16 L)  અંિર્ગિ આયોજિિ િાલીમ કાયગક્રમો  
1. િાલીમનુ ંનામ જિલ્લા કક્ષાનો એજ્યકેુશન ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ 

 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 33 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  14110 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 01/01/2021 ના રોિ અમદાવાદ ડાયેટ ખાિે જિલ્લા કક્ષાનો 
એજ્યકેુશન ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ આયોિન કરવામા ં આવ્યુ.ંિેનો અહવેાલ 

GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 
2. િાલીમનુ ંનામ િાલકુા કક્ષાનો ઇનોવેશન ફેર 

 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 16 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  5780 
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/12/2020  ના રોિ બીઆરસી, ર્વરમર્ામ ખાિે િાલકુા કક્ષાનો 
ઇનોવેશન ફેર આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 

3. િાલીમનુ ંનામ એજ્યકેુશનલ ઇનોવેશન ફેસ્સ્ટવલ -બ્લોક કક્ષા 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 10 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  3000 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/12/2020  ના રોિ યઆુરસી, પવૂગ ઝોન ખાિે એજ્યકેુશનલ 

ઇનોવેશન ફેસ્સ્ટવલ -બ્લોક કક્ષા આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
4. િાલીમનુ ંનામ ઓનલાઇન ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ દેત્રોિ 

 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 14 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  5000 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 15/12/2020  ના રોિ બીઆરસી, દેત્રોિ ખાિે ઓનલાઇન ઇનોવેશન 

ફેસ્ટીવલ  આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
5. િાલીમનુ ંનામ િાલકુા કક્ષાનો ઇનોવેશન ફેર 

 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 18 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  6000 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 17/12/2020  ના રોિ બીઆરસી, માડંલ ખાિે િાલકુા કક્ષાનો 
ઇનોવેશન ફેર આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 

6. િાલીમનુ ંનામ એજ્યકેુશનલ ઇનોવેશન ફેસ્સ્ટવલ -બ્લોક કક્ષા 
 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 
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 િાલીમાથીની સખં્યા 16 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  4800 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/12/2020  ના રોિ યઆુરસી, ઉત્તર  ઝોન ખાિે એજ્યકેુશનલ 

ઇનોવેશન ફેસ્સ્ટવલ -બ્લોક કક્ષા આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 

7. િાલીમનુ ંનામ ય ૂઆર સી કક્ષાનુ ંઇનોવેશન ફેર (દણક્ષિ ઝોન) એ.એમ.સી 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 17 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  5100  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/12/2020  ના રોિ બારે્હફરદોશ ગિુ. શાળા ન ં૧, યઆુરસી, દણક્ષિ 

ઝોન ખાિે ય ૂ આર સી કક્ષાનુ ં ઇનોવેશન ફેર (દણક્ષિ ઝોન) એ.એમ.સી 
આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 

8. િાલીમનુ ંનામ ઝોન કક્ષાનુ ંઇનોવેશન ફેર 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01 

 િાલીમાથીની સખં્યા 07 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  2100 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/12/2020  ના રોિ એણલસણિિ  શાળા ન ં6, યઆુરસી, પર્િમ ઝોન 

ખાિે ઇનોવેશન ફેર  આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
9. િાલીમનુ ંનામ ધોરિ ૭ ગિુરાિી ક્ય ુઆર કોડ (ઇ ટી બી) સમીક્ષા કાયગર્શણબર 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 04 

 િાલીમાથીની સખં્યા 11 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  22986 
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 02/02/2021 થી 05/02/21  સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે ધોરિ 

૭ ગિુરાિી ક્ય ુઆર કોડ (ઇ ટી બી) સમીક્ષા કાયગર્શણબર આયોિન કરવામા ં
આવ્યુ.ં ધોરિ-૭ ગિુરાિી પાઠયપસુ્િકમા ં આપવામા ં આવેલા 
ક્ય.ુઆર.કોડની ઉપયોણર્િા ર્વશેની સમીક્ષા કરવામા ં આવી. 
શાળાઓની રૂબરૂ મલુાકાિ કરી અને ર્શક્ષકો દ્વારા ક્ય.ુઆર.કોડ 
ર્વશેની જાિકારી મેળવવામા ંઆવી. બાળકોને સબરં્ધિ કોડ ર્વશેની 
જાિકારી છે કે નહહ િેની પિ સમીક્ષા કરી. 

 10. િાલીમનુ ંનામ ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ  

 

 િાલીમના વર્ો 01  

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા -  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  34620  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 14/02/2021  ના રોિ ઇનોવેશન ફેસ્ટીવલ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
િેનો અહવેાલ GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 

11. િાલીમનુ ંનામ કેળવિીનો ઇર્િહાસ  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો -  

 િાલીમાથીની સખં્યા -  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  49998  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે કેળવિીનો ઇર્િહાસ ર્વષય પર વર્ગનુ ં 
આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં િેનો અહવેાલ GCERTને મોકલવામા ંઆવ્યો. 

12. િાલીમનુ ંનામ આઇ આઇ ટી ઇ એફીલેશન ફી  

 િાલીમના વર્ો 1 

 િાલીમના હદવસો -  

 િાલીમાથીની સખં્યા -  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  35000  
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે આઇ આઇ ટી ઇ એફીલેશન ફી ભરવામા ંઆવી 
.  

13. િાલીમનુ ંનામ યોર્ ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03 

 િાલીમાથીની સખં્યા 36 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  35840  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 05/03/2021 થી 08/03/21  સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે યોર્ 

ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
14. િાલીમનુ ંનામ યોર્ ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03 

 િાલીમાથીની સખં્યા 36 

 થયેલ ખચગ                રૂા.  35034  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 05/03/2021 થી 08/03/21  સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે યોર્ 

ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
15. િાલીમનુ ંનામ યોર્ ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03 

 િાલીમાથીની સખં્યા 40  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  38221  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 05/03/2021 થી 08/03/21  સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે યોર્ 

ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
16. િાલીમનુ ંનામ યોર્ ર્શક્ષિ એમ.ટી. બેઠક  

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 09  
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 થયેલ ખચગ                રૂા.  3922  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 25/02/2021 ના રોિ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે યોર્ ર્શક્ષિ 

એમ.ટી. બેઠક આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
 

17. િાલીમનુ ંનામ યોર્ ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 03 

 િાલીમાથીની સખં્યા 36  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  51114  

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 05/03/2021 થી 08/03/21  સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે ખાિે યોર્ 

ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
18. િાલીમનુ ંનામ પ્રજ્ઞા ર્શક્ષક િાલીમ 

 િાલીમના વર્ો 34 

 િાલીમના હદવસો 02  

 િાલીમાથીની સખં્યા 705  

 થયેલ ખચગ                રૂા.  167404 

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 25/03/2021 થી 26/03/21  સધુી વાસિા પ્રા. શાળા  ખાિે પ્રજ્ઞા ર્શક્ષક 

િાલીમ વર્ગ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
19.  િાલીમનુ ંનામ સમાવેશી શાળા સશંોધન કાયગ શાળા  
 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01  

 િાલીમાથીની સખં્યા 31    

 થયેલ ખચગ                રૂા.  1330   

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 25/03/2021 ના રોિ ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે  ખાિે સમાવેશી શાળા 
સશંોધન કાયગ શાળા આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  

20.  િાલીમનુ ંનામ સ્પોટગસ મીટ ૨૦૨૧ 

  િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 01   

 િાલીમાથીની સખં્યા 14   

 થયેલ ખચગ                રૂા.  5400  
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 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 13/03/2021 ના રોિ ટ્રાસં સ્ટેહડયમ, કાકંહરયા  ખાિે સ્પોટગસ મીટ 

૨૦૨૧ આયોિન કરવામા ં આવ્યુ.ં િેનો અહવેાલ GCERTને મોકલવામા ં
આવ્યો. 

21.  િાલીમનુ ંનામ બી.એડ સ્પેશીયલ પ્રોઝેકટ 

 

 િાલીમના વર્ો 01 

 િાલીમના હદવસો 18  

 િાલીમાથીની સખં્યા 5    

 થયેલ ખચગ                રૂા.  4151   

 િાલીમની સણંક્ષપ્િ ર્વર્િ િારીખ 01/03/2021 થી 18/03/21  સધુી ડાયેટ, અમદાવાદ શહરે   ખાિે 

બી.એડ સ્પેશીયલ પ્રોઝેકટ આયોિન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  
 

 
 

જિલ્લા ર્શક્ષિ િાલીમ ભવન અમદાવાદ શહરે દ્વારા ઇકોતલબ અંિર્ગિ કરેલ  
પ્રવરૃ્ત્તઓ ની ર્વર્િ 

૧. ઔષધ બાર્  

     ઔષધ બાર્ િારીખ ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ ના રોિ ર્નમાગિ કરવા  ટે્રતટર દ્વારા ખેડ કરીને નકામુ ંર્નિંદામિ 
િથા ઈંટ પથ્થર રોડા િથા અન્ય વસ્તઓુ મેળવીને ખેડલેી િમીનની સફાઈ કરવામા ંઆવી. ત્યાર પછી 
વમી કમ્પોિનુ ંિૈયાર થયેલ ુખાિર નાખીને પાથરીને નાખવામા ંઆવ્ય.ુ ત્યાર પછી પાવડા કોદાળી વડ ે
િમીનને ઉલટ સલુિ કરીને લેવલ કરવામા ંઆવ્યુ.ં િે પછી ચોક્કસ અંિરે ઔષધી વનસ્પર્િને રોપવા 
માટે ખાડા િૈયાર કરવામા ંઆવ્યા. ત્યાર બાદ ખાડા મા ંએરાન્ડીનો ખોળ િથા સ્વસ્થ િમીનનુ ંખાિર 
નાખવામા ંઆવ્યુ.ં અને જુદી જુદી ૫૦ જેટલી ઔષધીય વનસ્પર્િને રોપવામા ંઆવી. અને ર્ોળ ખામિા 
કરી પાિી પીવડાવવામા ંઆવ્યુ.ં ત્યાર પછી સિિ વરસાદી માહોલ રહિેા ઔષધીય વનસ્પર્િને ફરિા 
નકામુ ંઘાસનુ ંર્નિંદામિ સમયાિંરે કરવામા ંઆવ્યુ,ં િથા વ્રકુ્ષો ફરિા ર્ોદ કરીને ખાિર નાખી માવિિ 
કરવામા ંઆવ્યુ.ં ત્યાર બાદ વરસાદ હળવો થિા િેના ઉપર વધારે િાપ અને ર્રમી શરુ થિા િેના ઉપર 
છાયંડાની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી. આજે િારીખ ૧૫/૧૦/૨૦૨૦ સધુીમા ંિમામ ઔષધીય વનસ્પર્િનો 
સારો ર્વકાસ થયેલો છે. સિિ માવિિ કરવામા ંઆવે છે. 

૨. વમી કમ્પોસ્ટ   
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        િારીખ ૧૫/૦૬/૨૦૨૦ ના રોિ કેમ્પસમા ંવકુ્ષના છાયંડા નીચે ૧૫ X ૧૫ / ૨ નો ક્યારો િૈયાર 
કરી િેમા ંલીલા-સખૂા ઘાસના પાદંડાનો થર પાથરીને િેમા ંદેસી ર્ોળનુ ંરાવિ િથા અમિૃપાિી અને 
અળર્સયા નાખી વમી કમ્પોિ િૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં  વમી કમ્પોિન ંખાિર કેમ્પસમા ંનાના મોટા વ્રકુ્ષોને 
િરૂહરયાિ પ્રમાિે સમયાિંરે નાખવામા ંઆવે છે. 

 ૩. સ્વસ્થ િમીન – 

     ૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોિ કેમ્પસમા ં સ્વસ્થ િમીન િૈયાર કરવાનુ ં આયોિન કરવામા ં આવેલ છે. 
ઘટાદાર વ્રકુ્ષો નીચે એક ફૂટ ઊંડી અને ત્રીસ ફૂટ લાબંી ચર બનાવીને કુદરિી રીિે ખરિા પાન િથા 
અન્ય કોહવાય િેવી વનસ્પર્િના પાન િથા માટી, રાખ, ર્ાયના છાિ-મતૂ્રનુ ંરાવિ િથા પાિી ર્મશ્ર 
કરીને િૈયાર થયેલુ ંખાિર વ્રકુ્ષોને  િરૂહરયાિ પ્રમાિે સમયાિંરે નાખવામા ંઆવે છે.  

૪. શાક ભાજીની વાડી  

    કેમ્પસમા ં મેંદાનમા ંવ્રકુ્ષોની આસપાસ િગ્યામા ંશાકભાજીનુ ંવાવેિર કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. િેની સિિ 
માવિિ કરી િૈયાર કેટલીક શાક ભાજી મળે છે.  

૫. પક્ષીઓના ચિ માટેનો ચબિુરો 

   કેમ્પસમા ંઘટાદાર વ્રકુ્ષો નીચે ચબિુરો બનાવેલ છે. િેમા ંજુદા જુદા અનાિને લાવીને ર્નયર્મિ  ચિ 
નાખવામા ંઆવે છે.  

૬. પાિીની પરબ  

 ઘટાદાર વ્રકુ્ષો ની નીચે પક્ષીઓને પાિી પીવા માટે પાિીની પરબ બાધંવામા ંઆવી છે. જેમા ંર્નયર્મિ 
સાફ કરીને પક્ષીઓને પાિી પીવા માટે પાિી ભરવામા ંઆવે છે. 

૭. પક્ષી માળા- 

કેમ્પસમા ંપક્ષીઓને પોિાનુ ંઘર (માળા) બનાવા માટે માટીના િૈયાર માળા બાધંવામા ંઆવેલ છે. િેમા ં
પક્ષીઓએ માળા બનાવ્યા છે.  

૮. સ્વચ્છિા 

ડાયેટ કેમ્પસમા ંિથા ડાયેટ ણબલ્ડીંર્ ફરિા િેમિ સમગ્ર ણબલ્ડીંર્ િથા સેનેટરી બ્લોક, ધાબાની ઉપરની 
છિ િથા દીવાલો, સીલીંર્, ફ્લોરીન્ર્ની ર્નયર્મિ સફાઈ કરવામા ંઆવે છે. 

૯. સેનીટરાઈઝ   
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 ડાયેટ કેમ્પસમા ંકોરોના મહામારીને ધ્યાનમા ંરાખી ણબલ્ડીંર્ ને દવા છાટંવાના પપં થી સમયાિંરે દવાનો 
છંટકાવ કરવામા ંઆવે છે. 

 ૧૦. હાથ ધોવાની સેનીટરાઈિ અને માસ્ક પવૃરૃ્ત્ત 

    ડાયેટના િમામ કમગચારીને હાથને વારંવાર  સેનીટરાઈિ કરવા માટે સેનીટરાઈિ લીતવીડ િથા હાથ 
ધોવા માટે સાબ ુઅને ડટેોલ પરુા પાડવામા ંઆવે છે. સાથે સાથે માસ્ક પિ પરુા પાડવામા ંઆવેલા.   

૧૧. પીવાના પાિીની સરુ્વધા – 

  ડાયેટ ણબલ્ડીંર્ ની અંદર શદુ્ધ પાિી મળે િે માટે બે RO પ્લાન્ટ અને બે વોટર કુલર ની વ્યવસ્થા કરેલ 
છે. જેની સમયાિંરે સફાઈ કરવામા ંઆવે છે. 

 ૧૨. શૌચાલયોની સ્વચ્છિા  

  ણબલ્ડીંર્ મા ંબે સેનીટરી બ્લોક, પ્રાચાયગશ્રીની ઓફીસ, ર્વકલારં્ોનો શૌચાલયની ર્નયર્મિ હાર્પિક અને 
એસીડ હફનાઈલ થી સફાઈ કરવામા ંઆવે છે.  

 

૧૩. જાગરૃ્િ કાયગક્રમ  

   ડાયેટના  કાયગકે્ષત્રની પ્રાથર્મક શાળાઓ મા ંઇકો કલબ અને પયાગવરિ પ્રયોર્શાળા પ્રવરૃ્ત્ત ને વેર્ 
મળે એવો  કાયગક્રમ કરવામા ંઆવે છે.   

ઇકોતલબ અંિર્ગિ કરેલ  પ્રવરૃ્ત્તઓ અને ઔષધ બાર્ અંિર્ગિ ઉત્પાદન ની ર્વર્િ  

 િમામ ઔષધીય વનસ્પર્િનો સારો ર્વકાસ થયેલો છે. સિિ માવિિ કરવામા ંઆવે છે િેનો 

ઉકાળા િરીકે ર્નયમિ પિે  સ્ટાફ ર્િ ઉપયોર્ કરેછે .. 

 કેમ્પસમા ં મેંદાનમા ંવ્રકુ્ષોની આસપાસ િગ્યામા ંશાકભાજીનુ ંવાવેિર કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. િેની 

સિિ માવિિ કરી િૈયાર કેટલીક શાક ભાજી મળે છે. સ્ટાફ ર્િ ઉપયોર્ કરેછે .. 

 વમી કમ્પોિન ંખાિર કેમ્પસમા ંનાના મોટા વ્રકુ્ષોને િરૂહરયાિ પ્રમાિે સમયાિંરે નાખવામા ંઆવે 

છે. અન્ય ખાિર નો ખચગ કરવામા ંઆવિો નથી  

 કોહવાય િેવી વનસ્પર્િના પાન િથા માટી, રાખ, ર્ાયના છાિ-મતૂ્રનુ ંરાવિ િથા પાિી ર્મશ્ર 

કરીને િૈયાર થયેલુ ંખાિર વ્રકુ્ષોને  િરૂહરયાિ પ્રમાિે સમયાિંરે નાખવામા ંઆવે છે. 
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ઑનલાઇન કોસગની ર્વર્િ 
ક્રમ કોસગનુ ંનામ બનાવેલ ર્શક્ષકોનુ ંગ્રપુ   કોસગપિૂગ કરેલ ર્શક્ષકોની સખં્યા 

1.  ગિુ   .ઉચ્ચ.પ્રાથર્મક  18 13 

2.  Certificate course in English language 

Teaching 
ડાયટ અમદાવાદ શહરે અને ગ્રામ્યના થઇને કુલ  186
registration થયેલ છે. 
 3.  ગિુ  .પ્રાથર્મક  78 07 

4.  ગિુ  .ઉચ્ચ.પ્રાથર્મક  18 

5.  ગિુ  .સેકન્ડરી  25 02 

6.  Course for Upper Primary Science for 

Teachers 

77 47 

7.  Course for Primary Maths for Teachers 60 35 

8.  Course for Upper Primary Maths for 

Teachers 

75 43 

9.  સમાજિક ર્વજ્ઞાન   ઉચ્ચ .પ્રાથર્મક  104 57 

10.  સમાજિક ર્વજ્ઞાન   સેકન્ડરી 09 01 

11.  Certificate Course on Maths Science for 

Secondary Teachers  

 

22 17 

12.  એતશન હરસચગ ઓનલાઇન કોસગ 52 18 

13.  ર્પ્રસ્કુલ ઓનલાઈન કોસગ 42 17 

14.  ર્ાધંી જીવન દશગન 39 12 

15.  Online Certificate Course on Content 

Presentation Skill Development  

224 98 

16.  Certificate Course on Basic Educational 

Statistics-Batch 2 

 

224 116 

17.  Course for Upper Primary Science for 

Teachers 

36 -- 

  
  



66 
 

ફોટો રે્લેરી 
 

WE શાખા દ્વારા ઇકોકલબ અને ઔષધ બાર્ અંિર્ગિ કરેલ પ્રવરૃ્ત્તઓ 
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CMDE  શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ િાલીમ વર્ો અને  પ્રવરૃ્ત્તઓ 

 

મલૂ્યાકંન કાયગર્શણબર 
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પ્રર્િભાશાળી ર્શક્ષક મલૂાકાિ અને ઉરુ્ગ  માધ્યમ પેપસગ ર્નમાગિ વર્ગ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 પ્રર્િભાશાળી ર્શક્ષક મલૂાકાિ અને મરાઠી માધ્યમ પસુ્િક સમીક્ષા  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ભાષા ર્શક્ષિ િાલીમ વર્ગ  
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IFIC   શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ િાલીમ વર્ો અને  પ્રવરૃ્ત્તઓ 
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DRU  શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ િાલીમ વર્ો અને  પ્રવરૃ્ત્તઓ 
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ET & PM   શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ િાલીમ વર્ો અને  પ્રવરૃ્ત્તઓ 
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PSTE   શાખા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ િાલીમ વર્ો અને  પ્રવરૃ્ત્તઓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 બધંારિ હદન ઉિવિી                                                                              દાશગર્નક પાઠ 

 

ઑનલાઇન MHRD  સ્વચ્્િા વકગશોપ                                                                          સાયકોલોજી વકગશોપ 
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                           ઓનલાઇન ભાષા વકગશોપ                                                                         IITE ર્નરીક્ષિ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           

                          પ્રર્િભાશાળી ર્શક્ષક ર્નરીક્ષિ                                                         સ્પોટ્સ મીટ પ્રથમ ક્રમ 
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આટગ એન્ડ ક્રાફ્ટ વકગશોપ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ઓન લાઇન પાઠ  

 

 


