ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ತರಬೇತಿ
ತರಬೇತಿ ಪರ್ಗತಿ 2013-14
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

ಸದಸಯ್ರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 2 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನುನ್

ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ರ
ಲ್ ುವ ಒಟುಟ್ 44,672 ಶಾಲೆಗಳ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ
ಸಮಿತಿಯ 6 ಜನ ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಯ ಗುರಿ 2,68,032 ಸದಸಯ್ರಾಗಿದುದ್ ಒಟುಟ್
2,51,054 ಸದಸಯ್ರು ತರಬೇತಿಯ ಪರ್
ಈ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

ೕಜನ ಪಡೆದಿರುತಾತ್ರೆ. ಪಿಎಬಿಯ ಲ್ 442.61 ಲಕಷ್ಗಳು ಖಚಾರ್ಗಿರುತತ್ವೆ.

ತರಬೇತಿಯ ಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತರಬೇತಿ ಸಾ ತಯ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಸಂಗಮ
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಳ ದದ್ ಸಾ ತಯ್ ಪುಸತ್ಕ ‘ಸಂಗಮ’ ವನುನ್ ಈ ಸಾ ನ ಲ್

ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನಕಾಕ್ಗಿ

ಈ ಸಂಗಮ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿಯನುನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗಮ ತರಬೇತಿ ಕೈಪಿಡಿಯನುನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರ್ತಿ

ಂದು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಯು ಶಾಲೆಯ

ಮತುತ್

ಸಮುದಾಯವನುನ್

ಈ

ಥ್ತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೇನು ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ

ಪೂರೈಸು ಕೆ

ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್

ಹೇಗೆ

ತೊಡಗಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು

ಎಂಬುದನುನ್

ತಿ ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಎನುನ್ವುದೇ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಉದೆದ್ೕಶ. ಈ ದೃ ಟ್ಯ ಲ್ ಸಂಗಮ ಸಾ ತಯ್ವನುನ್ ರಚಿ ದುದ್, ಬಹಳ
ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಪರ್ತಿ

ಂದು ಶಾಲೆಯು ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಇರುವ ಸೂಚಕಗಳು

ಮತುತ್ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆ

ವರವಾಗಿ ಚಚಿರ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಚಚಿರ್ ರುವ

ದಧ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಈ ಸಾ ತಯ್ದ ಲ್

ಪರ್ಮುಖಾಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
1. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಂತದ ಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ, ಅಥರ್, ಸವ್ರೂಪ ಮತುತ್ ಅವಕಾಶ.
2. ಆರ್.ಟಿ.ಇ ಕಾಯಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು.
3. ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಉದೆದ್ೕಶ, ರಚನೆಯ
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕತರ್ವಯ್ಗಳು, ಸಭೆ ನಡೆಸುವ

ಧಿ

ಧಿ

ಧಾನಗಳು,

ಧಾನಗಳು, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕಯರ್ ಸಮಿತಿಯ ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಮತುತ್ ಪಾತರ್.
4. ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್
ಅಭಿವೃದಿಧ್

ೕಜನೆಯ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ, ಉದೆದ್ೕಶಗಳು, ಮಹತವ್, ಪರ್ಮುಖ ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಶಾಲೆಯ

ೇತರ್ಗಳು, ಸೂಚಕಗಳು, ಕಾಯರ್ತಂತರ್ ಮತುತ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಕಿರ್ಯಾ

ತಯಾರಿ, ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸೂಚಕಗಳು.

ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅನುಬಂಧಗಳು ಮತುತ್

ೕಜನೆಯ

ೕಜನೆಗೆ ಗುರುತಿ ರುವ

2. ಸಮದ ರ್
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

ಮತುತ್

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಈ

.ಎ.

ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ಉಪ
ಮತುತ್

.ಎ.

ೕಗವಾಗುವ ಸಾ ತಯ್ವನುನ್ ಸಮದ ರ್

ೕಲಡ್ರ್ ನ ಲ್

ಸದಸಯ್ರ ಕತರ್ವಯ್ಗಳು, ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ೕಲಡ್ರ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ.

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಸದಸಯ್ರ ತರಬೇತಿ ಪರ್ಗತಿ 2013-14 (ಭೌತಿಕ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಪರ್ಗತಿ)
ಗುರಿ

ತರಬೇತಿ

ಪರ್ಗತಿ

ಭೌತಿಕ

ಆಥಿರ್ಕ(ಲಕಷ್ಗಳ ಲ್)

ಭೌತಿಕ

ಆಥಿರ್ಕ(ಲಕಷ್ಗಳ ಲ್)

ಸನಿವಾಸ

268032
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ಒಟುಟ್

268032

536.06

251054

442.61
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ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ ಕಲ್ಸಟ್ರ್, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ SDMC ತರಬೇತಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಾಲ್ಕ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಡೆದ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ತರಬೇತಿ

.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮುಟೂಟ್ರು ತಾ. ಬಾಯ್ಡಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ SDMC ತರಬೇತಿ

ಬೋಲಾರ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಆ

ೕಜಿ ರುವ SDMC ತರಬೇತಿ

