
 

 

 

તા. ૧૬ અને ૧૯-૦૨-૨૦૨૨, ૨૨-૦૨-૨૦૨૨ થી ૨૫-૦૨-૨૦૨૨,  

૨૮-૦૨-૨૦૨૨ થી ૦૩-૦૩-૨૦૨૨  

સમગ્ર રાજ્યમાાં મેજર રીસર્ચ અંતર્ચત ધોરણ ૨ થી ૮ માાં વાાંર્ન ઝડપ અને 
અથચગ્રહણ સાંશોધન હાથ ધરવાન ાં થત  ાં હોઈ જી.સી.ઈ.આર.ટી. ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા આ માટે 
જજલ્લાની એક્સ, વાય અને ઝેડ કેટેર્રીની શાળાઓની સરૂ્ી અતે્ર આપવામાાં આવી. જેમાાં 
દરેક ધોરણવાર ૧૦ શાળાઓની પસાંદર્ી કરેલ હતી. આમ જજલ્લાની ક લ ૭૦ શાળાઓ આ 
સવે માટે પસાંદ થયેલ હતી.  

આ સવે પવેૂ ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીરે્ટસચ તરીકે એસ.આર.જી./ શશક્ષકોને તાલીમ આપવાન ાં 
સરૂ્વવામાાં આવ્ ાં હત  ાં. તા. ૧૬/૦૨/૨૨ ના રોજ  ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીરે્ટસચ માર્ચદશચન તાલીમ 
યોજવામાાં આવી, જેમાાં જી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા ઓનલાઈન તાલીમ આપવામાાં આવી. પ નઃ 
આ તાલીમ તા. ૨૨/૨/૨૨ ના રોજ યોજવામાાં આવી. જેમાાં શવર્તે ડૉ. દશરથ ઓઝા દ્વારા 
માર્ચદશચન આપવામાાં આવ્ ાં. જેમાાં શાળાઓમાાં જનાર ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીરે્ટસચ શમત્રોને સવરે 
માટેના ફરમાઓ, મલૂ્યાાંકન પત્રકો સોંપવામાાં આવયા. ત્યારબાદ આ ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીરે્ટસચ 
શમત્રોને તા. ૨૩ અને ૨૪/૨/૨૨ ના રોજ ફફલ્ડમાાં મોકલવામાાં આવયા, ત્યાાં તેઓએ સોંપાયેલ 
ધોરણ અને શાળામાાં જઈ દસ બાળકોની માર્ચદશશિકામાાં અપાયેલ પદ્ધશત અન સાર પસાંદર્ી 
કરી વાાંર્ન ઝડપ અને અથચગ્રહણ કરાવી ઓફડયો રેકોડચ કરવાન ાં હત  ાં. ત્યારબાદ તેઓને તા. 
૨૫/૨/૨૨ ના રોજ ડાયટ ખાતે બોલાવી આ ઓફડયો સાાંભળી મલૂ્યાાંકન કાયચ કરાવવામાાં 
આવ્ ાં અને સમગ્ર સાફહત્ય અતે્ર જમા લેવામાાં આવ્ ાં. તા. ૨૮/૨/૨૨ થી ૦૩/૦૩/૨૨ 
દરશમયાન આ તમામ મલૂ્યાાંકન શીટ્સ આધારે જી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા મોકલવામાાં આવેલ 
એકે્ષલ શીટમાાં ડેટા એન્રી કરવામાાં આવી. અને શનયત ફોરમેટમાાં જી.સી.ઈ.આર.ટી.ને 
ઇમેલથી માફહતી મોકલવામાાં આવી. આ સમગ્ર પ્રફિયા માટે જી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા એક 
લાખ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી હતી. સદર સવે માટેની સમગ્ર કામર્ીરી ડૉ. દશરથ 
ઓઝાએ સાંભાળી હતી. 

વાાંચન ઝડપ અને અથથગ્રહણ સાંશોધન અંતર્થત ફીલ્ડ 
ઇન્વેસ્ટીરે્ટસથ તાલીમ, સવે અને ડેટા એન્રી  



ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીરે્ટસચ દ્વારા ફીલ્ડ નોટમાાં નોંધાયેલા દરેક ધોરણ મ જબના અભભપ્રાયો 
અને અવલોકનોન ાં એકાંદરી કરવામાાં આવ્ ાં, ઓફડયો ફાઈલોની ડી.વી.ડી. બનાવવામાાં 
આવી. જે બાળકો અક્ષર વાર્ક છે તેઓની મલૂ્યાાંકન શીટ્સ સહીત તમામ સાફહત્ય તા. 
૧૪/૦૩/૨૨ ના રોજ જી.સી.ઈ.આર.ટી.ને રૂબરૂ જમા કરાવવામાાં આવી. 

 

 

        


