
 

 

 એન.સી.ઈ.આર.ટી., નવી દિલ્હી દ્વારા સમગ્ર િેશમાાં ધોરણ-૩ માાં તા. ૧૧, ૧૨ અને 
૧૪ માર્ચ, ૨૦૨૨ િરમમયાન ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટસચ તાલીમ અને તા.૧૫/૩/૨૦૨૨ ના રોજ 
એફ.એલ.એન. ડ્રાય રન અને ૨૩ અને ૨૪ માર્ચ ૨૦૨૨ િરમમયાન મેઈન સવે હાથ ધરવાન ાં 
આયોજન કરવામાાં આવ્ ાં હત  ાં. 

 FLN NAS ના સવેની ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટસચ તાલીમ શરૂઆત તારીખ ૧૧/૩/૨૨ ના રોજ 
થઈ. જે અંતગચત ૧૧/૩/૨૨ ના દિવસે બપોરે 3-૦૦ વાગ્યે ડૉ. િશરથભાઈ ઓઝા અને ડૉ. 
મહશેભાઈ સોલાંકી દ્વારા  FLN NAS  સવે શ ાં છે? તેની માદહતીથી વાકેફ કરવામાાં આવયા. 
ત્યારબાિ તેને લગત ાં તમામ સાદહત્ય આપવામાાં આવ્ ાં અને પછી તે મટીરીયલ મવષે 
મવગતે સમજાવવામાાં આવ્ ાં. ટે્રમનિંગના બીજા દિવસે જી.સી.ઈ.આર.ટી દ્વારા આયોજજત 
સવારે ૧૦-૦૦ વાગ્યાની મવડીયો કોન્ફરન્સ મીટીંગમાાં સવે જોડાયા હતા. જેમાાં પ્રાર્ાયચ, 
ડાયટ ગાાંધીનગર શ્રી દહતેશભાઈ િવે અને મનોજભાઈ કોરડીયા દ્વારા જરૂરી પ્રશ્નોન ાં 
સમાધાન કરવામાાં આવ્ ાં હત  ાં અને આગામી તા. ૧૫/૩/૨૨ ના રોજ થનારા એફ.એલ.એન. 
ડ્રાય રન થી  બધાને વાકેફ  કયાચ. ટે્રમનિંગના ત્રીજા દિવસે તા. ૧૪/૩/૨૨ ના રોજ સવે 
માટેની કીટ ડેવલોપ કરવામાાં આવી. ત્યારબાિ બપોરે ૨-૦૦ વાગે મવડીયો કોન્ફરન્સમાાં 
જોડાયા. જેમાાં આગામી થનાર ડ્રાય રન મવશે મવગતે ર્ર્ાચ કરવામાાં આવી અને પ્રશ્નોન ાં 
મનરાકરણ કરવામાાં આવ્ ાં. ત્યારપછી ડૉ. ઓઝા દ્વારા OMR અને પત્રક ભરતાાં પણ 
શીખવવામાાં આવ્ .  

 તા. ૧૫/૩/૨૨ ના રોજ ડ્રાય રન માટે સરકારી બ મનયાિી મમશ્ર પ્રયોગશાળા, પાટણ 
પસાંિ કરવામાાં આવી હતી. સૌ ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટસચ ડ્રાય રન માટે ૧૧-૦૦ કલાકે શાળામાાં 
પહોંર્ી ગયા. બે-બે એફ.આઈ.ની પેરમાાં ત્રણ બાળકો પર ડ્રાય રન યોજવામાાં આવયો. અને 

૧૩-૩૦ કલાકે ડ્રાય રન પણૂચ કયો હતો. ડૉ. ઓઝા દ્વારા તા. ૨૧/૩/૨૨ ના રોજ 
જી.સી.ઈ.આર.ટી. ખાતેથી રૂબરૂ ફાઈનલ સવે માટેન ાં સાદહત્ય કલેક્ટ કરવામાાં આવ્ ાં. તેના 
આધારે તા. ૨૨/૩/૨૨ ના રોજ ફાઈનલ સવે િરમમયાનના TQ, PQ, SQ તથા  OMR પત્રક 
કેવી રીતે ભરવા તેની માદહતી ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટસચ મમત્રોને ડૉ. િશરથ ઓઝા દ્વારા 
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આપવામાાં આવી હતી. તા. ૨૨/૩/૨૨ ના રોજ ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટસચ દ્વારા ફાઈનલ સવે 
માટેની કીટન ાં મનમાચણ કરવામાાં આવ્ ાં. તારીખ ૨૩ અને ૨૪ માર્ચ, ૨૦૨૨ ના રોજ ફાઈનલ 
એફ.એલ.એન સવે યોજાવાનો હતો. જે અંતગચત કેન્ર કક્ષાએથી પાાંર્ શાળાઓ ફાળવવામાાં 
આવી હતી. 

૧. કે.બી. ઝવેરી પ્રાથમમક શાળા, હારીજ  
૨. ્ .જી.્ . માંડળ ક માર માંદિર-૩, પાટણ  
૩. શ્રી સરસ્વતી મવદ્યાલય, શાંખેશ્વર  
૪. ઉડાન મવદ્યાલય, પાટણ  
૫. કેન્રીય મવદ્યાલય, તા.સરસ્વતી  

 બાંને દિવસ િરમમયાન બી.એડ.ના ૬ તાલીમાથીઓએ ફાઈનલ સવેની ખબૂ જ સ ાંિર 
રીતે કામગીરી મનભાવી હતી. બાળકોન ાં સ  ર્ાર  મલૂ્યાાંકન કરી તમામ સાદહત્ય અને શીટ્સ 
શાખામાાં જમા કરાવવામાાં આવી. જે સાદહત્ય જી.સી.ઇ.આર.ટી. ખાતે તા. ૨૯/૩/૨૨ ના રોજ 
રૂબરૂ સબમમટ કરાવવામાાં આવ્ ાં. ગેરહાજર રહલે મવદ્યાથીઓનો પ નઃ સવે તા. ૦૬/૪/૨૦૨૨ 
ના રોજ આયોજજત કરવામાાં આવયો. આ તમામ સાદહત્ય જી.સી.ઈ.આર.ટી. ખાતે રૂબરૂ તા. 
૧૧/૪/૨૨ ના રોજ જમા કરાવવામાાં આવ્ ાં. 

ફીલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટસચ મમત્રોને તાલીમ અને કીટ મનમાચણ 
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