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 તાલીમ કાર્યક્રમો અને પ્રવૃત્તિઓ 

 

ક્રમ શાખાન ું નામ  કાર્યક્રમન ું નામ હેત ઓ 
સુંભત્તવ
ત માસ 

સ્ થળ 
લાભાથી   

જૂથ 

તાલીમ 
વર્યની 
સુંખ્ ર્ા 

તાલીમ
ના 

દિવસો 

લાભાથી
ની સુંખ્ ર્ા 

તજ
જ્ઞ 
સું
ખ્ ર્ા 

અુંિાત્તજત 
ખર્ય રૂ. 

1 

 

 

IFIC જિલ્લા સંકલનબેઠક 

સંકલનબેઠકથી
જિજિધપ્રિજૃિઓન ં
યોગ્યરીતે
સમન્િયસંકલન
થાય. 

માજસક 

તાલ કામથકે
અને 
ડાયટ 

સજમજતના
સભ્યો 

12 1 200 - 40000 

2 

 

 

P & M 

 વાષિક આયોજન 
જાણકારી કાયયષિષિર   

2019-20 

ષનયત આયોજન 
મુજિ િકૈ્ષષણક 

કાયયક્રમો કામગીરી 
પૂણય કરવા. 

એષિલ 

જિ.જિ.અને
તા.ભિન,પા
લનપ ર 

લેકરચરર
ટી.પી.ઇ.ઓ.
બી.આર.સી. 
સી.આર.સી 

1 1 50 

 

 

3 5000 

ત્તજલ્ લા ત્તશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપ ર દ્વારા સને 2019-20 ના વર્ય િરમ્ ર્ાન 
શાખાિીઠ  ર્ોજાનાર કાર્યક્રમોની ત્તવર્ત 
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3 

 

CMDE 
દિકતાલ કાિૈક્ષજિક
ગ િિિાઅજભિજૃધધ

કાયયક્રમ 

દિકતાલ કાઓની
િૈક્ષજિક

ગ િિિામાંસ ધારો
થાય. 

મ ે તાલ કામથકે 

લેકરચરર
ટી.પી.ઇ.ઓ.
બી.આર.સી. 
સી.આર.સી. 

2 1 100 4 10000 
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IFIC 

સી.આર.સી.
િૈક્ષજિક

સિકકતકરિતાલીમ 

સી.આર.સી.ને
નૂતનપ્રિાહથી
િાકેફથાય. 

 

 

મે 

 

તાલ કામથકે સી.આર.સી.

કો. 
7 2 278 14 100000 
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P & M 
કામગીરી અહેવાલ 

2018-19 

 િૈક્ષષણક  થયેલ 
કાયયક્રમોની ષવગત 

મેળવી િકાય. 
મ ે

જિ.જિ.અને
તા.ભિન,પા
લનપ ર 

લેકરચરર
ટી.પી.ઇ.ઓ.
બી.આર.સી. 
સી.આર.સી. 

1 1 50 

 

 

3 5000 

6 DRU 
આંગિિાડીકાયયકર 

તાલીમ 

બાળમનોજિજ્ઞાન, 

આનંદમય
જિક્ષિનીજાિકારી

મેળિે. 

િ ન તાલ કામથકે 
આંગિિાડી
કાયયકર 

4 2 200 8 75000 
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IFIC 

િાળાતત્પરતા
તાલીમ 

ધો.1/2નાજિક્ષકો  
નેનૂતનપ્રિાહથી
િાકેફથાય. 

 

િ ન 

 

તાલ કામથકે 
ધો.1/2ના
જિક્ષકો  
. 

40 1 1600 80 300000 
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CMDE 

દિકતાલ કાિૈક્ષજિક
ગ િિિાઅજભિજૃધધ
માટેમ ખ્યજિક્ષકની

કાયયિાળા 

દિકતાલ કાનાં
મ .જિ.નીિૈક્ષજિક
ગ િિિામાંસ ધારો

થાય. 

િ ન તાલ કામથકે મ ખ્યજિક્ષકો 2 1 110 6 40000 
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9 ET 

િગ નપોટયલપર
બેસ્ટપ્રેકટીસ

અપલોડકાયયિાળા 

ડાયટનીઅને
જિલ્લાનીબેસ્ટ

પે્રકટીસોપોટયલપર
અપલોડકરતાં

થાય. 

િ ન 
ડાયટ 

પાલનપુર 
 નવાચાર કરતાાં   
િાળાના ષિક્ષક 

1 3 50 2 30000 
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CMDE 

દિકતાલ કાિૈક્ષજિક
ગ િિિાઅજભિજૃધધ

માટેજિક્ષકો
કાયયિાળા 

દિકતાલ કાનાં
જિક્ષકોનીિૈક્ષજિક
ગ િિિામાંસ ધારો

થાય. 

િ લાઇ તાલ કામથકે જિક્ષકો 6 1 400 12 90000 

11 

 

   

P & M 
િાળાજિકાસ

આયોિનકાયયજિજબર 

િૈક્ષજિકકાયયક્રમોન ં
અસરકારકરીતે
અમલીકરિથાય. 

િ લાઇ 

જિ.જિ.અને

તા.ભિન,પા

લનપ ર 

મ .જિ. 2 2 100 6 45000 
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IFIC 

મ ખ્યજિક્ષકિૈક્ષજિક
સિકકતકરિતાલીમ 

મ ખ્યજિક્ષકને
નૂતનપ્રિાહોથી
િાકેફથાય. 

 

િ લાઇ 

 

તાલ કામથકે મ ખ્યજિક્ષક 5 2 221 10 110000 

13 ET 

કોમ્પ્યુટરનાાં ષવષવધ  
સોફટવેર અવરનેિ 

તાલીમ  

ષિક્ષકો કોમ્પ્યુટર 
સોફટવેર પર કામ 

કરતાાં થાય. 
 

િ લાઇ  
િે.કે.િાળા
નાાં  ષિક્ષકો  

 ષિક્ષકો 1 2 50 2 30000 
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14 

 

 

IFIC 

ધો.- 6 ના સામાષજક 
ષવજ્ઞાન ષવિયની 
ષિક્ષક તાલીમ 

 

ધો.- 6 ના 
સામાષજક ષવજ્ઞાન 
ષવિયનાાં ષિક્ષકો
નૂતનપ્રિાહોથી
િાકેફથાય. 

 

 

િ લાઇ 

 

 

તાલ કામથકે મ ખ્યજિક્ષક 25 2 1000 50 410000 

15 CMDE 
આકદિાસીબોલી

િબ્દભંડોળતાલીમ 

આકદિાસી

બોલીના

િબ્દભંડોળથી

માકહતગારથાય. 

ઓગષ્ટ 

દાંતા/

અમીરગઢ

તાલ કો 

જિક્ષકો 4 2 200 8 100000 

16 CMDE 
અન પમિાળા

મૂલ્યાંકનકાયયજિજબર 

અન પમિાળાઓન ં

જનમાયિકરિ .ં 
ઓગષ્ટ. 

ચંડીસર

પ્રા.િાળા 
જિક્ષકો 1 2 40 2 20000 

17 CMDE 

અન પમિાળા

મૂલ્યાંકનધો.-4થી8

પ્રશ્નપ્રત્રજનમાયિ

કાયયજિજબર 

પ્રશ્નપત્રજનમાયિ

કરતાંિીખે. 
ઓગષ્ટ. 

ચંડીસર

પ્રા.િાળા 
જિક્ષકો 1 2 50 2 30000 

18 CMDE મારિાડીબોલીતાલીમ 
મારિાડીબોલીથી

માકહતગારથાય. 
સપ્ટે. તાલ કામથકે જિક્ષકો 6 2 300 12 150000 
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19 CMDE 

માજસકઆયોિનઅને

ડેટ ડેઆયોિન

જનમાયિકાયયજિજબર 

જિક્ષકોઅનેિાળા

માજસકઆયોિન

અનેડેટ ડે

આયોિનકરતાં

િીખે. 

સપ્ટે. તાલ કામથકે 

જિક્ષકો 

અને

પ્રા.િાળાઓ 

75 1 3000 - 60000 

20 

 

 

P & M 

કાયયક્રમસલાહકાર

સજમજતબેઠક 

(PAC) 

જિલ્લાની

િરૂકરયાતમ િબના

કાયયક્રમોકરી

િકાય. 

નિેમ્બર

/માચય 

કલેકટર

કચેરી,અને

ડાયટ 

સજમજતના

સભ્યો 
1 1 40 - 10000 

21 

 

 

DRU 
એસ.એમ.સી.સભ્યો

સિકકતકરિતાલીમ 

એસ.એમ.સી.

સભ્યોન ં

સિકકતકરિ

થાય. 

નિેમ્બર તાલ કામથકે 
એસ.એમ.સી.

સભ્યો 
2 1 100 4 30000 

22 IFIC 

ધો.-3નાંઅંગ્રેજી

પ્રત્યાયનઅનેપ્લેગેમ

કાયયજિજબર 

ધો.- 3નાંઅંગ્રેજી

પ્રત્યાયનઅનેપ્લે

ગેમદ્વારાજિધાથી

િૈક્ષજિકજસજધધમાં

સ ધારોથાય. 

નિેમ્બર તાલ કામથકે ધો.-3જિક્ષકો 2 2 100 6 50000 



  6 

23 

 

 

 

All Branch 

જિલ્લાનીિૈક્ષજિક

ગ િિિાસ ધારિામાટે

િરૂકરયાતમ િબનાં

કાયયક્રમો 

િાળામાગયદિન

અનેમ લાકાતદ્વારા

િાળાનીિૈક્ષજિક

જસધધીમાંિધારો

કરિો. 

માજસક તાલ કામથકે 

વ્યાખ્યાતા, 

ટી.પી.ઇ.ઓ., 

કે.જન.,બી.આર

.સી.,સી.આર.

સી.,બી.આર.

પી.કેઅન્ય 

10 37 444 20 260000 

 ક લ      211 72 8683 254 2000000 
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 સશંોધન પ્રવતૃ્તિ અન ેકાર્યક્રમો 
 

ક્રમ 
શાખાન ું નામ 

સુંશોધકન ું નામ 
સુંશોધનન ું શીર્ષક હેત ઓ 

સુંશોધનન ું લક્ષ્ ય 
જૂથ 

સુંશોધન 
માટેનો નમનૂો 

(સુંખ્યા) 

ખર્ષ રૂ. 

1 
CMDE 

 

ક્રક્રયાત્મક સાંિોધન સેમીનાર િાથષમક 
ષિક્ષક માટે. 

 િાથષમક િાળાઓનાાં ષિક્ષકોને ક્રક્રયાત્મક સાંિોધન 
દ્વારા   ગષણત,ષવજ્ઞાન અને ભાિાના ષવિયના 
કક્રિનષિાંદુઓ આધાક્રરત કાયયક્રમની સાંરચના કરવી. 

િનાસકાાંિા 
ષજલ્ લાની  

િાથષમક િાળા 

 

148 

 

148000 

2 

 

CMDE 
િાથષમક કક્ષાના કલાસરૂમ ષિક્ષણ અને  
િષકયાના લગતાાં ક્રક્રયાત્મક સાંિોધન. 

 િાથષમક કક્ષાના કલાસરૂમ ષિક્ષણ અને  િષકયાના 
પર થયેલી અસર તપાસવી. 

િાથષમક િાળા 
 

140 

 

140000 

3 

 

CMDE સાંિોધન સારાાંિ િેક્રરાંગ કાયયષિષિર. 
  િાથષમક િાળાઓમાાં સાંિોધન સારાાંિ િેક્રરાંગ દ્વારા 

માગયદિન આપવુાં. 

િા.િાળાઓ, 
ષિક્ષકો, 

ષવદ્યાથીઓ 

 

2 

 

92000 

4 

 

CMDE 

આર.ટી.ઇ. અાંતગયત િનાસકાાંિા ષજલ્લામાાં 
એસ.સી.ઇ.ની િવતયમાન પક્રરષથથષતનો 

અભ્યાસ. 

 આર.ટી.ઇ. અાંતગયત િનાસકાાંિા ષજલ્લામાાં 
એસ.સી.ઇ.ની િવતયમાન પક્રરષથથષતનો 
અસરકારકતા તપાસવી. 

અમીરગઢ 

 

1 

 

20000 

5 
CMDE સાંિોધન સારાાંિ વોલ્યુમ  વિય -૨૦૧૮ સુધી થયેલાાં સાંિોધનોની સારાાંિ 

તૈયાર કરવો. 
- 

100 90000 

6 

 

CMDE ધોરણ-૭ના ગષણત ષવિયની 
વાચનક્ષમતાનો અભ્યાસ. 

 ધોરણ-૭ના ગષણત ષવિયની વાચનક્ષમતા 
તપાસવી. 

િનાસકાાંિા 
ષજલ્ લાની ધો.-
૭ની  િાથષમક 

િાળાઓ  

1 100000 

 ક લ 6   
696 500000 
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FFuunnccttiioonn  

  

  

    BBrraanncchh  

RReesseeaarrcchh  aanndd  aaccttiioonn  

rreesseeaarrcchh  
TTrraanniinngg  pprrooggrraammss..  

PPrrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  

ffoorr  ffaaccuullttyy  ooff  DDIIEETT  
TToottaall  

PPrrooggrraamm  

PP  &&  MM - 05 0 05 

IIFFIICC - 91 0 91 

CCMMDDEE   06 97 0 97 

WWEE - 0 0 00 

DDRRUU   - 6 0 06 

EETT - 02 0 05 

PPSSTTEE  --  SSMM - 10 0 10 

TToottaall  06 211 0 217 

FFuunnccttiioonn  

  

  

BBrraanncchh  

RReesseeaarrcchh  aanndd  aaccttiioonn  

rreesseeaarrcchh  
TTrraanniinngg  pprrooggrraammss  

PPrrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  ffoorr  

ffaaccuullttyy  ooff  DDIIEETT  
TToottaall  PPrrooggrraamm  

eexxpp..  

PP  &&  MM - 65000 0 65000 

IIFFIICC - 1010000 0 1010000 

CCMMDDEE   500000 500000 0 1000000 

WWEE - 0 0 0 

DDRRUU   - 105000 0 105000 

EETT - 60000 0 60000 

PPSSTTEE  --  SSMM   - 260000 0 260000 

TToottaall  500000 2000000 0 2500000 

ફંકશનવાઇઝ ફંકશનવાઇઝ પ્રોગ્રામ સમરી પ્રોગ્રામ સમરી   

ફંકશનવાઇઝ બજટે સમરીફંકશનવાઇઝ બજટે સમરી  
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