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ಕರ .ಸಂ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು 
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ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ , 

ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ 

ವಿಭಾಗ 

(ಡಿ ಇ ಎಲ್ ಎಂ ಪಿ) 

1.ಜಿಲೆ್ಲಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದತ್ತ ಂಶಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ. 

2. ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತ್ತ್ಸ ಮಾನ ವಂದದ, ಸಿ ಆರ್    

    ಪಿ/ಬಿ ಆರ್್ ಪಿ/ ಬಿ ಆರ್್ ಸಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತ್ತತ   ಅಗತ್ಯ  ತ್ರಬೇತಿಗಳ   

    ಆಯೋಜನೆ. 

3. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು  ಆಧಾರಿಸಿ, ವಾರ್ಷವಕ ಕ್ರರ ಯಾ ಯೋಜನೆ   

      ಸಿದದ ಪಡಿಸುವುದು. 

4. ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಿೋರ್ನ ಕೌಶಲ ತ್ರಬೇತಿ    

    ಆಯೋಜನೆ. 

5. ಶಾಲಾ ಸಿದಿ್ಧ  ಕಾಯವಕರ ಮದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ (ಒಟ್ಟು  114 ಸ.ಕ್ರ.ಪ್ರರ / ಹಿ.ಪ/   

     ಪ್ರರ ಢಕಾಲ್ಲಗಳಲೆ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). 

6. ನೂತ್ನ ಪದವಿೋಧರ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬುನಾದ್ಧ   

      ತ್ರಬೇತಿ(ಇಂಡಕ್ಷನ್). 

7. ತ್ರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತತ  ಸಂಘಟನೆ. 

8. NAS, CSAS ಫಲ್ಲತ್ಂಶಗಳ ವಿಶೆ್ೋಷಣೆ ಆಧರಿಸಿ, ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್   

   ತ್ರಬೇತಿಗಳ ಆಯೋಜನೆ. 

9. ಇತ್ರೆ ಪರಿೋಕೆ್ಷ ಗಳನ್ನು (ವಾಣಿಜಯ ,ಗಣಕ ಯಂತ್ರ , ಸಂಗಿೋತ್,ನೃತ್ಯ    

    ಇತ್ಯ ದ್ಧ)ಡೆಸುವುದು. 

02 
ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ವಿಭಾಗ(ಟಿ.ಇ) 

1.     ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಾರಿಕ್ಷ ಮತ್ತತ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ. 

2.      ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯವಕರ ಮಗಳು, ಚಟ್ಟರ್ಟಿಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತತ    

          ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಇತ್ರೆ ವಿಭಾಗಗಳಂದ್ಧಗೆ ಸಮನವ ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು. 

3.     ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ. 

4.     ತ್ರಗತಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮತ್ತತ ಕಲ್ಲಕ್ಷಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವಿನಯ ತೆ, ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲಗಳ   

        ಪರ ಸುತ ತ್ತೆ ಮತ್ತತ  ಮಹತ್ವ  ಇತ್ಯ ದ್ಧಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಿ ಆರ್್ ಪಿ/ ಬಿ ಆರ್್ ಪಿ ಮತ್ತತ     

        ಶಿಕ್ಷಕರಲೆ್ಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

5.     ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಯ ಯನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 

6.     ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ರಚನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತತ  ಉನು ತಿೋಕರಣ. 

03 ಭಾಷ್ಠ ವಿಭಾಗ 

1.     ಭಾಷ್ಠ ಪರ ಯೋಗಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ 

2.     ಭಾಷ್ಠ ವಿಷಯದಲೆ್ಲಸಂಪನೂೂ ಲ ರ್ಯ ಕ್ರತ ಗಳ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ (ಇ.ಎಂ.ಟಿ.ಐ.ಪಿ 1   

          ಮತ್ತತ  2, ಎಲ್.ಕ್ಷ.ಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೇತಿ) 

3.     ಇಂಗೆಿ ೋಷ್ ನಲ್ಲ-ಕಲ್ಲ ಕೆಾಸ್-01 ತ್ರಬೇತಿ. 

4.     ಭಾಷ್ಠ ವಿಷಯದಲೆ್ಲ  ಪಠ್ಯ ಂಶ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಾಂಶ ಆಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೇತಿ. 

5.     ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾ -1 ಮತ್ತತ  2 ತ್ರಬೇತಿ. 

6.     8ನೇ ತ್ರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ  ಗಣಿತ್ ಎನ್್ ಸಿ ಇ ಆರ್್ ಟಿ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ತ್ರಬೇತಿ. 

7.     ಭಾಷ್ಠ ಕಲ್ಲಕ್ಷಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು   

          ಮಾಡುವುದು. 

8.     ಸಿ ಆರ್್ ಪಿ/ ಬಿ ಆರ್್ ಪಿಗಳ ಆಯೆೆ  ಪರಿೋಕೆ್ಷ  ನಡೆಸುವುದು. 

9.     ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ  ಗಣಿತ್ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದು. 
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ಗಣಿತ್, ಭೌತ್ ಶಾಸತ ರ 

ಮತ್ತತ  ಜಿೋರ್ಶಾಸತ ರ 

ವಿಭಾಗ (ಇ.ಟಿ) 

1. ಸಕಾವರಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಗಳ ಎಲೆಾ  ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟ್ಯಯ ಲಪ ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ರಿಫ್ರ ೋಷರ್್ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್್ ತ್ರಬೇತಿ. 

2.  ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಇ-ಕಂಟಂಟ್ ಪ್ರಠ್ಗಳ ರಚನೆ. 

3. ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಯು-ಟ್ಯಯ ಬ್ ಪ್ರಠ್ಗಳ ರಚನೆ. 

4. 63 ಸಕಾವರಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ, ದ್ಧೋಕೆಾ ,ಖಾನ್್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಮೃತ್ ವಿಶವ   

     ವಿದ್ಯಯ ಪಿೋಠ್, ಟಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್್, ಎಜುಸಾಯ ಟ್ ಮುಂತ್ದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಇ-   

     ಸಂಪನೂೂ ಲಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

5. ಟ್ಯಯ ಲಪ ್ ಆಲ್-ಇನ್್-ಒನ್್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್್ ಅಳರ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಗಳಲೆ್ಲ   

     ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಮತ್ತತ  ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ್ದಲೆ್ಲ  ಇಂಟರ್್ ನೆಟ್    

     ಬಳಕ್ಷಯ ಬಗೆೆ  ಟ್ಯರ ಯ ಕ್ರಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. 

6. ಶಾಲ್ಲಗಳಲೆ್ಲ  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ ಅಳರ್ಡಿಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು     

    ಕೈಗೊಳುು ವುದು. 

  

05 ಸೆ ಳಿೋಯ ವಿಭಾಗ 

1. ಎನ್್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತತ  ಎನ್್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪರಿೋಕೆ್ಷ ಗಳನ್ನು   

ನಡೆಸುವುದು. 

 

2. ಇನ್್ ಸ್ಥಪ ೈರ್್ ಅವಾರ್್ವ – ಶಾಲ್ಲಗಳ ಭಾಗರ್ಹಿಸುವಿಕ್ಷ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು         

       ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತತ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅರಿವು     

       ಮೂಡಿಸುರ್  ಕಾಯವರ್ನ್ನು  ಮಾಡುವುದು. 

3.     ಸಪ ಧಾವತ್ೂ ಕ ಪರಿೋಕೆಾ  ಸಂಬಂಧ ತ್ರಬೇತಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದು. 

4.     ಜಿಲೆಾ  ಸಂಪನೂೂ ಲ ಕೇಂದರ ಗಳ ಸೆಾಪನೆ ಮತ್ತತ  ನಿರ್ವಹಣೆ. 

5.     ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಯ ಯನರ್ನ್ನು  ಕೈಗೊಳುು ವುದು. 

6.     ಎಸ.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ತ್ರಬೇತಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದು. 

06 ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗ 

1. ಸೇವಾ ಪ್ಯರ್ವ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದ ಕಾಯವಗಳ 

ನಿರ್ವಹಣೆ(ಡಿ.ಎಲ.ಇ.ಡಿ) 

 

2. ಪಿ.ಎಸ.ಟಿ.ಇ ವಿಭಾಗದ ಗರ ಂಥಾಲಯ, ಕಾಯಾವನ್ನಭರ್, ಮನೋವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಪರ ಯೋಗಾಲಯ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ರರ ೋಡಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪಕರಣಗಳು, 

ಹಾಸು ಲ ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 

3.     ರಾರ್ಷು ರೋಯ ಹಬಬ ಗಳ ಆಯೋಜನೆ. 

4.     ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಪ ರ್ಧವಗಳ ಆಯೋಜನೆ. 

5.     ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೇತಿಗಳ ಆಯೋಜನೆ. 

  

 


