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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. 

તાલીમ
નો 
 મોડ 

1 

 

 

IFIC જિલ્લા સંકલનબેઠક 

સંકલનબેઠકથી
જિજિધપ્રિજૃિઓન ં
યોગ્યરીતેસમન્િય
સંકલનથાય. 

માજસક 

તાલ કામથકે
અને 
ડાયટ 

સજમજતના
સભ્યો 

8 1 200 - 50000 

દિઝીકલ
/ 

દડજીટલ 

2 

 

 

P & M 

 વાષિક આયોજન 
જાણકારી કાયયષિષિર    

2020-21 

ષનયત આયોજન 
મુજિ િકૈ્ષષણક 

કાયયક્રમો કામગીરી 
પૂણય કરવા. 

એષિલ 

જિ.જિ.અને
તા.ભિન, 
પાલનપ ર 

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

1 1 20    2 10000  દડજીટલ 

3 

 

 

P & M 
કામગીરી અહેવાલ 2019-

20 

 િૈક્ષષણક  થયેલ 
કાયયક્રમોની ષવગત 

મેળવી િકાય. 
િ લાઇ 

જિ.જિ.અને
તા.ભિન,પા
લનપ ર 

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

1 1 20 2 10000 દડજીટલ 

ત્તજલ્ લા ત્તશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, પાલનપ ર દ્વારા રીવાઇઝ વાત્તષયક આર્ોજન સન ે2020-21 
ના વષય િરમ્ ર્ાન શાખાિીઠ  ર્ોજાનાર કાર્યક્રમોની ત્તવર્ત 
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CMDE 
દિકતાલ કાિૈક્ષજિક
ગ િિિાઅજભિજૃધધ

કાયયક્રમ 

દિકતાલ કાઓની
િૈક્ષજિકગ િિિામાં

સ ધારોથાય. 
ઓકટો. તાલ કામથકે 

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

12 1 300 12 50000 દડજીટલ 

5 

 

   

P & M 

િાળાજિકાસઆયોિન

કાયયજિજબર 

િૈક્ષજિકકાયયક્રમોન ં
અસરકારકરીતે
અમલીકરિથાય. 

ઓકટો. 

જિ.જિ.અને

તા.ભિન,પા

લનપ ર 

મ .જિ. 4 2 100 4 5000 દડજીટલ 

6 DRU 

પૂિયપ્રાથજમકિાળા
આનંદદાયીઅધયયન

કાયયિાળા 

બાળમનોજિજ્ઞાન, 

આનંદમયજિક્ષિની
જાિકારીમેળિ.ે 

ઓકટો. તાલ કામથકે 
આંગિિાડી
કાયયકર 

8 2 200 8 50000 દડજીટલ 

7 WE 
બાલમેળાઅનેલાઇફસ્કીલ

બેઠક 

બાલમેળાઅને

લાઇફસ્કીલની

જિજિધપ્રિજૃિજિિે

જાિકારીમેળિ.ે 

ઓકટો. ડાયટ 
પાલનપુર 

ટી.પી.ઇ.ઓ/
િી.આર.સી./
સી.આર.સી. 

2 1 40 2 10000 દિઝીકલ 

8 IFIC 
બેસ્ટપે્રકટીિમાટેનીઇ-

મેગેઝીનકાયયજિજબર 

જિલ્લાનીશ્રષે્ઠ

િાળાઓજિિે

મેગેઝીનતૈયાર

કરિ ં.. 

નિેમ્બર તાલ કામથકે 
ઇનોિેટીિ

જિક્ષકો 
4 3 100 4 60000 દડજીટલ 

9 DRU જિકલાંગજિક્ષકતાલીમ 
સંકજલતજિક્ષિને

િેગઆપિો. 

 

નિેમ્બર તાલ કામથકે જિક્ષકો 2 2 50 4 10000 દડજીટલ 
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10 CMDE 

ગજિતજિષયનીજનમ્ન
અધયયનજનષ્પજિસ ધાર

િકયિોપ 

ગજિતજિષયની
જનમ્નઅધયયન
જનષ્પજિસ ધારો

કરિો. 

 

નિેમ્બર 
તાલ કામથકે ગષણત ષિક્ષકો 20 2 500 20 150000 દડજીટલ 

11 WE 
સી.સી.આર.ટી.ટરેનર

કાયયિાળા 

સી.સી.આર.ટી.ની

જિજિધપ્રિજૃિજિિે

જાિકારીમેળિ.ે 

નિેમ્બર તાલ કામથકે જિક્ષકો 2 1 50 2 5000 દડજીટલ 

12 

 

CMDE 

 

દિકતાલ કારીવ્ય બેઠક  
દિકતાલ કાની

િૈક્ષજિકજસજિનો
સ ધારજાિિો 

નિેમ્બર તાલ કામથકે 
સી.આર.સી. 
અનેઆચાયો  

6 1 150 6 50000 દડજીટલ 

13 CMDE 

 

ધોરિ-6નાગજિત
જિષયમાંH.O.T.પ્રશ્નો
માટેનીકાયયજિજબર 

ધોરિ-6નાગજિત
જિષયમાંH.O.T.
પ્રશ્નોમાટેનીપ્રશ્નબેંક

તૈયારકરિી. 

નિેમ્બર 
ડાયટ 

પાલનપુર 
 ગષણત ષિક્ષકો 52 2 1300 52 130000 દડજીટલ 

14 ET 
કોમ્પ્યુટરનાાં ષવષવધ  

સોફટવેર અવરનેિ તાલીમ  

ષિક્ષકો કોમ્પ્યુટર 
સોફટવેર પર કામ 

કરતાાં થાય. 
 

નિેમ્બર 
િે.કે.િાળા
નાાં  ષિક્ષકો  

 ષિક્ષકો 8 2 200 8  50000 

દડજીટલ
/ 

બ્લેન્ડેડ 

15 

 

 

WE 

 

પયાયિરિપ્રયોગિાળા

જનમાયિિકયિોપ 

પ્રાથજમક
િાળાઓમાં
પયાયિરિ

પ્રયોગિાળાન ં
જનમાયિકરિ  ં

સપ્ટે. 
ડાયટ 

પાલનપુર 
 પયાયવરણ  

ષિક્ષકો 
12 2 300 12 150000 દડજીટલ 
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16 DRU 
િને્ડરઇકકિટીએન્ડ

સેંસેટીિીટીતાલીમ 

મકિલા

સિકતીકરિનિેેગ

આપિો. 

નિેમ્બર તાલ કામથકે મકિલાજિક્ષકો 4 2 100 4 10000 દડજીટલ 

17 

 

 

WE 

 

સ્કીલડેિલપમેન્ટિકયિોપ

પ્રાથજમકિાળાના

જિક્ષકોદ્વારા

જિદ્યાથીઓમાંસ્કીલ

ડેિલપમેન્ટથાય 

 

નિેમ્બર 

 

તાલ કા મથકે 

અને ડાયટે  

 

 

 જિક્ષકો  
2 2 50 2 50000 દિઝીકલ 

18 CMDE 
કદવ્યબનાસિાળા

પ્રોિકેટ 

જિલ્લામાંશ્રષે્ઠ
િાળાઓન ંજનમાિય

કરિ . 

ડીસેમ્બ

ર 
તાલ કામથકે મ .જિ. 20 1 500 20 100000 દડજીટલ 

19 P & M 

કાયયક્રમસલાિકારસજમજત
બેઠક 

(PAC) 

જિલ્લાનીિરૂકરયાત
મ િબનાકાયયક્રમો
કરીિકાય. 

ડીસેમ્બ
ર 

કલેકટર

કચેરી,અને

ડાયટ 

સજમજતના

સભ્યો 
1 1 50 - 10000 દિઝીકલ 

20 SM 

ષવજ્ઞાનલેિ, ઇનસ્પાયર 
એવોડય ,અને ષવજ્ઞાન મેળા 
માટે કૃષત ષનમાણય તાલીમ 

સમગ્ર ષજલ્લામાાં 
ષવજ્ઞાન ષવિે 

જાગૃતતાનો ફેલાવો 
કરવો. 

ડીસેમ્બ
ર 

ડાયટ 
પાલનપુર 

િી.આર.સી./
એસ.વી.એસ 

52 1 1300 52 100000 દડજીટલ 

21 CMDE 
આકદિાસીબોલી

િબ્દભંડોળતાલીમ 

આકદિાસીબોલીના

િબ્દભંડોળથી

માકિતગારથાય. 

ડીસેમ્બ

ર 

દાંતા/

અમીરગઢ

તાલ કો 

જિક્ષકો 20 2 500 20 200000 દડજીટલ 
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22 WE 

ઇકોકલબ 

સેમીનાર,દાતંીિાડાકૃજષ

ય જનિજસયટીકે્ષજિય

મ લાકાત 

ઇકોકલબનીજિજિધ

પ્રિૃજિજિિે

જાિકારીમેળિ.ે 

ડીસેમ્બ

ર 
તાલ કામથકે જિક્ષકો 4 2 100 4 55000 દડજીટલ 

23 IFIC 
મ .જિ.માટેપ્રજ્ઞાઅજભગમ

તાલીમ 

પ્રજ્ઞાઅજભગમનાં

િતયમાનપ્રિાિથી

િાકેફકરિાં. 

ડીસેમ્બ

ર 
તાલ કામથકે જિક્ષકો 6 2 150 6 50000 

દડજીટલ
/ 

બ્લેન્ડેડ 

24 

 

PSTE 
D.EL.Ed/B.Ed. સ્ટાફ

સભ્યોસિકકતકરિ
તાલીમ 

D.EL.Ed/B.Ed. 

સ્ટાફસભ્યોન ં
સિકકતકરિથાય. 

ડીસેમ્બ

ર 
તાલ કામથકે 

D.EL.Ed/B

.Ed. સ્ટાફ 
1 2 20 1 10000 દિઝીકલ 

25 DRU કલાઉત્સિબેઠક 

જિલ્લામાંકલા

ઉત્સિસંદભય

એક્સૂિતાિળિાય. 

ડીસેમ્બ
ર તાલ કામથકે 

િી.આર.સી./

એસ.વી.એસ/

ક્યુ.ડી.સી.  

2 1 50 2 10000 દિઝીકલ 

26 DRU 

પોસ્કોએકટઅનેતંદ રસ્ત

કન્યાસ રજક્ષતકન્યા

તાલીમ 

કન્યાસ રક્ષાઅને

કન્યાતંદ રસ્તીને

િેગઆપિો. 

 

ડીસેમ્બ
ર 

તાલ કામથકે મકિલાજિક્ષકો 8 2 200 8 100000 દડજીટલ 

27 WE 
આટય એન્ડક્રાફટ

કાયયિાળા 

આટય એન્ડક્રાફટની

જિજિધપ્રિજૃિજિિે

જાિકારીમેળિ.ે 

ડીસેમ્બ

ર 
તાલ કામથકે જિક્ષકો 2 3 50 2 5000 દડજીટલ 
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28 SM 
ષવજ્ઞાનમેળા આયોજન 

િેઠક  

સમગ્ર ષજલ્લામાાં 
ષવજ્ઞાનમેળાનુાં  

આયોજન એકસુત્રતા 
જાળવાય  

ડીસેમ્બ
ર 

ડાયટ 
પાલનપુર 

િી.આર.સી./
એસ.વી.એસ 

2 1 50 2  10000 દિઝીકલ 

29 

 

 

 

All 

Branch 

િાળામ લાકાત,માગયદિન
અનેિરૂકરયાતમ િ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 

40 2 1000 40 500000 

દિજીકલ
/ 

બ્લેન્ડેડ/ 

 દડજીટલ 

 ક લ      306 48 7650 301 2000000 
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 સશંોધન પ્રવતૃ્તિ અન ેકાર્યક્રમો 
 

ક્રમ 

શાખાન ું નામ 

સુંશોધકન ું 
નામ 

સુંશોધનન ું શીર્ષક હેત ઓ સુંશોધનન ું લક્ષ્ ય જૂથ 

સુંશોધન 
માટેનો 
નમૂનો 

(સુંખ્યા) 

ખર્ષ રૂ. 
તાલીમનો 
 મોડ 

1 CMDE 

ક્રક્રયાત્મક સાંિોધન સેમીનાર 
િાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચતર િાળાઓ માટે. 

 િાથષમક માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચતર માધ્યષમક 
િાળાઓનાાં ષિક્ષકોને 
ક્રક્રયાત્મક સાંિોધન ષવિે 
માક્રહતગાર થાય. 

ષિક્ષકો 

 

100 

 

50000 
દિઝીકલ/ 

દડજીટલ 

2 CMDE 

િનાસકાાંઠા ષજલ્લામાાં 
ભાિાદીપ કાયયક્રમની 

અસરકારકતાનો અભ્યાસ 

  િનાસકાાંઠા ષજલ્લામાાં 
ભાિાદીપ કાયયક્રમની 
અસરકારકતા તપાસવી. 

િનાસકાાંઠા ષજલ્લાની િાથષમક િાળાઓ  
 

70 

 

350000 

દિઝીકલ/ 

દડજીટલ 

3 CMDE 
સાંિોધન સારાાંિ િેક્રરાંગ 

કાયયષિષિર. 

  િાથષમક િાળાઓમાાં 
સાંિોધન સારાાંિ િેક્રરાંગ દ્વારા 
માગયદિન આપવુાં. 

િા.િાળાઓ, ષિક્ષકો, ષવદ્યાથીઓ 

 

300 

 

90000 

દિઝીકલ/ 

દડજીટલ 

4 CMDE સાંિોધન સારાાંિ વોલ્યુમ 

 વિય -૨૦૧૯-૨૦ સુધી 
થયેલાાં સાંિોધનોની સારાાંિ 
તૈયાર કરવો. 

લેકચચર/સી.આર.સી./મુ.ષિ/ષિક્ષકો 100 10000 

દિઝીકલ/ 

દડજીટલ 

 ક લ 4   
570 500000  
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FFuunnccttiioonn  

BBrraanncchh  TTrraanniinngg  pprrooggrraammss  RReesseeaarrcchh  aanndd  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  
PPrrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  ffoorr  ffaaccuullttyy  

ooff  DDIIEETT  
TToottaall  

PPrrooggrraamm  

PP  &&  MM 07 0 0 07 

IIFFIICC 18 0 0 18 

CCMMDDEE   130 4 0 134 

WWEE 24 0 0 24 

DDRRUU   24 0 0 24 

EETT 08 0 0 08 

PPSSTTEE   01 0 0 01 

SSMM  54 0 0 54 

AALLLL  BBrraanncchh  40 0 0 40 

TToottaall  306 4 0 310 

FFuunnccttiioonn  

BBrraanncchh  TTrraanniinngg  pprrooggrraammss  
RReesseeaarrcchh  aanndd  aaccttiioonn  

rreesseeaarrcchh  
PPrrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  ffoorr  

ffaaccuullttyy  ooff  DDIIEETT  
TToottaall  PPrrooggrraamm  

PP  &&  MM 35000 0 0 35000 

IIFFIICC 160000 0 0 160000 

CCMMDDEE   680000 500000 0 1180000 

WWEE 275000 0 0 275000 

DDRRUU   180000 0 0 180000 

EETT 50000 0 0 50000 

PPSSTTEE   10000 0 0 10000 

SSMM  110000 0 0 110000 

AALLLL  BBrraanncchh  500000 0 0 500000 

TToottaall  2000000 500000 0 2500000 

ફંકશનવાઇઝ ફંકશનવાઇઝ પ્રોગ્રામ સમરી પ્રોગ્રામ સમરી   

ફંકશનવાઇઝ બજટે સમરીફંકશનવાઇઝ બજટે સમરી  
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