સવ િશ ા અ ભયાન –

ુ રાત
જ

ક યા િશ ણ – ક. .બી.વી.
ૃિ

િુ નટ

કલે ડર ર017 - ર018
ૃિ વાર આયોજન

માસ


ક બીવીમાં ક યાઓના નામાંકન માટ ક બીવી ટાફ

ુ ાિયક અ ભ ેરણ
વારા સા દ

અ ભયાન

એિપ્રલ-ર૦૧૭

ક્ષમતા માપન કસોટીનું આયોજન, તબક્કા-2 ના પરીણામનુ ં િવ લેષણ અને તારણ, સી
અને ડી ગ્રેડની ક યાઓને પેિશયલ તાલીમ



ઓનલાઇન ક બીવી ટાફની ભરતી આયોજન



નવી મોડેલ-3 પ્રકારની ૧૧ કેજીબીવી (ધો.6 થી 8) માટે િનવાસી ય થા શરુ કરવા
માટે િજ લાઓ સાથે હે ડ હો ડીંગ



મદદનીશ િજ લા કો.ઓ. – ગ સર્ એ યુકેશન અને વોડર્ ન કમ હેડ ટીચર રી યુ ં િમિટંગ



“ડોર ટુ ડોર” સવેર્

વારા કે જીબીવી ગાઇડલાઇન મુજબની ક યાઓનું કેજીબીવીમાં

નામાંકન કરવુ.


ધોરણ-૮ ની ક યાઓનુ ં ધોરણ-૯ મા નામાંકન નક્કી કરવું



નવી મોડેલ-3 પ્રકારની ૧૧ કેજીબીવી (ધો.6 થી 8) માં િનવાસી ય થા શરુ કરવા
અંગેની ફોલોઅપ િમિટંગ

મે- ર૦૧૭



ક બીવીના વોડન,

ૂણસમય અને ખંડસમયના િશ કોની ભરતી માટ રા યક ાએથી

હરાત


નવી કેજીબીવી શરુ કરવા માટે રા ય કક્ષાએ મદદનીશ િજ લા કો. ઓ.-ગ સર્
એ યુકેશન અને કેજીબીવી સીઆરસી કો. ઓ. - રીફ્રેશર રી યુ કમ મીટીંગ



મીના રે િડયો કાયર્ક્રમના અમલીકરણ માટે ન ુ આગામીઆયોજન



રા યકક્ષાએથી કેજીબીવી િત્ર - માિસક અંકના ટીમની પુન:રચના



કેજીબીવી વાિષર્ક અહેવાલ લેખન



કેજીબીવીમાં નવી નામાંિકત થનાર ક યાઓ માટે પ્રવેશો સવ



કેજીબીવી

કક્ષાએ

નવા

ગણવેશ/ ટેશનરી/અ ય

વ ત ુઓ

/પાઠયપુ તકો/

ટી.એલ.એમ. ની જોગવાઇ


ટાઇપે ડ

આપવા

માટે

નવી

નામાંિકત

કે જીબીવી

ક યાઓના

બેંકમા

ખાતા

ખોલાવવાની પ્રિક્રયા

જુન- ર૦૧૭

ક યા પેિશિફક તાલીમ આયોજન

વી કે, િપ્ર-વોકેશનલ તાલીમ, વ-રક્ષણ તાલીમ,

રમત-ગમત તાલીમનુ ં િવગતવાર આયોજન


ધો.-૭ અને ૮ ની ક યાઓ માટે સિટર્િફકેટ કોષર્ન ુ ં આયોજન



કેજીબીવીની ખાલી જગ્યાઓની ભરતીના અનુસધ
ં ાનમાં રા ય કક્ષાએ િવષય વાર
મેરીટ તૈયાર કરવુ ં



જ લા ક ાએ ક બીવીની ખાલી જ યાઓની ભરતી (30/06/17)



કેજીબીવીના નાણાંકીય ધોરણો, િનયમો, બ ટનુ ં આયોજન અને ઊપયોગ માટે
કેજીબીવી સીઆરસી કો.ઓ.ની તાલીમ કમ વકર્ શોપ - પ્રથમ કવાર્ટર અંિતત



પ્રાથિમક શાળામાં જ ેંડર ઓિડટ માટે ની રુપરે ખા માટે િજ લાને જણાવવુ ં

ૃિ વાર આયોજન

માસ


કેજીબીવી મુખ્યરસોઇયા અને વોડર્ નની તાલીમ



કેજીબીવી િશક્ષકો

વારા પાઠયપુ તકમાનાં કિઠનિબંદુ આધારે અને પેિશયલ ટ્રે િનંગ

અંતગર્ત (બ્રીજ કોષર્) તાલીમ - ઝોનલ કક્ષાએ – પ્રથમ સત્ર


૩ િદવસીય મીના કોર ટીમ િવિવધ સાિહ ય (એિપસોડ માગર્દિશર્કા,કેલડ
ેં ર) િનમાર્ણ
વકર્ શોપ



મીનાની દુિનયા કાયર્ક્રમના અમલીકરણ માટે એક િદવસીય મા ટર ટ્રે નર તાલીમ



મીનાની દુિનયા કાયર્ક્રમના અમલીકરણ માટે નક્કી કરે લ તાલુકા કક્ષાએ પ્રાથિમક
શાળાના િશક્ષકોની એક િદવસીય તાલીમ

જુ લાઇ- ર૦૧૭



કેજીબીવી િશક્ષકોને સેવાકાલીન તાલીમમાં આવરી લેવા



ક યાઓના મુ યાંકન માટે ક્ષમતા માપન કસોટી તબક્કા-૧ નુ ં આયોજન



રા યની તમામ પ્રાથિમક શાળાઓમાં ઓલ ઇ ડીયા રે િડયોથી પ્રસારણ



મીનાની દુિનયા કાયર્ક્રમ અંતગર્ત એિપસોડ માગર્દિશર્કા,કેલડ
ેં ર અને અ ય સાિહ યનુ
િપ્રંિટંગ

ઓગ ટ- ર૦૧૭



કેજીબીવી વોડર્ ન કમ હેડ ટીચરની મેંટરીંગ પર તાલીમ



કેજીબીવી ક્ યાઓની કેસ ટડીનુ ં દ તાવેજીકરણ અને િપ્રંિટંગ (ગુજરાતી અને અંગ્રેજી)



કેજીબીવીમાં ક યાઓના નામાંકન માટે થતા સફળ પ્રય નોનું દ તાવેજીકરણ અને
િપ્રંિટંગ



કેજીબીવી વહીવટ અને સંચાલન અંગે તેમજ અગાઉની તાલીમનું ફોલોઅપ રા ય
કક્ષાએ કેજીબીવી સીઆરસી કો. ઓ. - વકર્ શોપ કમ તાલીમ - બીજુ કવાર્ટર

સ ટે બર- ર૦૧૭



કેજીબીવી િશક્ષકો

વારા પાઠયપુ તકમાનાં કિઠનિબંદુ આધારે અને પેિશયલ ટ્રે િનંગ

અંતગર્ત (બ્રીજ કોષર્) તાલીમ - ઝોનલ કક્ષાએ – બીજુ સત્ર


કેજીબીવી “ગુ ર લાડલી” મેગઝ
ે ીન િનમાર્ણ અને િપ્ર ટીંગ (પ્રથમ અંક – ૨૦૧૭-૧૮)



કેજીબીવીના તમામ િશક્ષકોની CFSS & Child centric approach & Life Skill પરની
તાલીમ

ઓકટોબર- ર૦૧૭

નવે બર- ર૦૧૭

િડસે બર- ર૦૧૭

જા યુઆરી- ર0૧૮



તમામ પ્રાથિમક શાળાઓ અને કેજીબીવીમાં ૧૧, ઓક્ટોબર ના રોજ ઇ ટરનેશનલ ગલર્
ચાઇ ડ ડે (િવ

બાળ ક યા િદન) ની ઉજવણી



કેજીબીવી ક્ યાઓની કેસ ટડીનુ ં િપ્રંિટંગ (ગુજરાતી અને અંગ્રેજી)



કેજીબીવીના નાણાંકીય ધોરણો, િનયમો, બ ટનુ ં આયોજન અને ઊપયોગ માટે
કેજીબીવી સીઆરસી કો.ઓ.ની તાલીમ કમ વકર્ શોપ - ત્રીજા કવાર્ટર અંિતત



કેજીબીવી સીપીએડ િશક્ષકો પોટર્ સ ઓથોરીટી ઓફ ઇ ડીયા વારા િવશેષ તાલીમ



જુ દા જુ દા િવષયો પર િપ્ર - વોકેશનલ તાલીમ અંગે એ.ટી.ડી. િશક્ષકોની તાલીમ



કેજીબીવીની માિહતી પુિ તકાનુ ં દ તાવેજીકરણ અને િપ્રંિટંગ (ગુજરાતી અને અંગ્રેજી)



જ ેંડર ઓિડટ ચેકલી ટને આધારે રીપોટર્ તૈયાર કરવો



વષર્ ર૦૧૭-18 નુ ં આયોજન – ગુજરાત સરકારના ભંડોળથી



કેજીબીવી “ગુ ર લાડલી” મેગઝ
ે ીન િનમાર્ણ અને િપ્ર ટીંગ (બીજો અંક – ૨૦૧૭-૧૮)



વોકેશનલ િશક્ષણ અ વયે ક યાઓ ારા િવજ્ઞાનના નમ ૂનાઓ, આટ ક સનુ ં િડ લે બોડર્

ૃિ વાર આયોજન

માસ
પર પ્રદશર્ન

ુ રી- ર0૧૮
ફે આ
માચર્- ર0૧૮

એિપ્રલ- ર0૧૮સ

દરરોજની પ્રવ ૃિ
િનયિમત પ્રવ ૃિ



શૈક્ષિણક પ્રવાસનુ આયોજન



વષર્ ર૦૧૭-૧૮નુ ં આયોજન



કેજીબીવી વાિષર્કો સવની ઉજવણી



કેજીબીવી “ગુ ર લાડલી” મેગઝ
ે ીન િનમાર્ણ અને િપ્ર ટીંગ (ત્રીજો અંક – ૨૦૧૭-૧૮)



ક્ષમતા માપન કસોટી તબક્કા-ર નુ ં આયોજન



વાિષર્ક પરીક્ષા



બાલસભા, વોકેશનલ/સહ-અ યાિસક પ્રવ ૃિ , િકચન ગાડર્ નની જાળવણી, યોગાકસરત, શાળા સફાઇ અને અ ય પ્રવ ૃિ

-

અઠવાડીક



જી લા કક્ષાએથી અસરકારક અને સઘન મોિનટરીંગ



કેજીબીવી િશક્ષકોને શૈક્ષિણક સપોટર્



માસવાર પ્રવ ૃિ

ટેટ મોિનટરીંગ ટીમ િર યુ અને ફોલોઅપ



હે થ ચેકઅપ્ અને કે.એમ.સી. સ યોની િમિટંગ



માિસક કસોટી/ પ્રોગ્રેસ િરપોટર્



માિસક એક્ષપોઝર િવઝીટ



કેજીબીવીના સી.આર.સી કો. ઓ. અને જી લા એકાઉ ટ ટથી કેજીબીવીના તમામ
એકાઉ ટની અને સંબિં ધત રે કોડર્ ની ચકાસણી

િત્રમાિસક પ્રવ ૃિ

કેજીબીવીની
પ્રવ ૃિ

અ ય



િત્રમાિસક/ છ માિસક અને વાિષર્ક પરીક્ષા/પ્રોગ્રેસ િરપોટર્



કેજીબીવીનું ફરજીયાત મોિનટરીંગ



પી.ટી.એ. ફંકશનની પ્રવ ૃિ ઓ



કેજીબીવી સો ટવેરને િનયિમત અપડેટ કરવુ ં



ખેલ મહાકુંભમાં ભાગીદારી



શાળા/ક્લ ટર/તાલુકા/જી લા/રા ય કક્ષાએ રમતો સવમાં ભાગીદારી



શાળા/ક્લ ટર/તાલુકા/જી લા/રા ય કક્ષાએ ગિણત-િવજ્ઞાનના પ્રદશર્નમાં ભાગીદારી

