
 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆ2 /ಡಯಕ ೋ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/ ತ/2021-22                                         ದಿನ ಂಕ : 03-01-2022  

 ಜ್ಞ ಪನ   

           ವಿಷಯ : 2021-22ನೋ ಸ ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ ೆ ಸರ್ ಾರಿ ಪ್ ಾಥಮಿಕ  ಮತತು  ಪ್ರಾಢ 

                       ಶ ಲ್ಲಗಳಲಿೆನ ಶ ಲ್  ಅಭಿವೃದಿಿ ಹ ಗ  ಮೋಲತಸತುವ ರಿ ಸಮಿತಿ ( ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸದಸೆರ 

   ಮತತು ಪ ೋಷಕರ ಸಭೆಗಳನತು ಹಮಿಿಕ ಳತುವ ಬಗೆೆ  

           ಉಲ್ಲೆೋಖ : ರ ಜ್ೆ ಯೋಜ್ನ  ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೆರಿ ಸ.ಶಿ.ಕ, ಬಂಗಳ ರತರವರ ಪತಾ ಸಂಖ್ಯೆ :     

      14137/ಸ.ಶಿ.ಕ/ತ/ಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ/2021-22ದಿನ ಂಕ: 27.12.2021  

           ವಿಷಯ ಮತತು ಉಲ್ಲೆೋಖಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2021-22ನೋ ಸ ಲಿನಲಿೆ ಜ್ಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ ೆ ಸರ್ ಾರಿ 

ಪ್ ಾಥಮಿಕ ಹ ಗ  ಪ್ರಾಢ ಶ ಲ್ಲಗಳಲಿೆನ ಎಸ್. ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸೆರತಗಳಿಗೆ ಮತತು ಪ ೋಷಕರಿಗೆ ನ ಲತೆ(04) 

ಸಭೆಗಳನತು ಹಮಿಿಕ ಳುಬೋರ್ ಗಿರತತುರ್. ಈ ನ ಲತೆ ಸಭೆಗಳಲಿೆ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸೆರತಗಳಿಗೆ ಹ ಗ  ಪ ೋಷಕರಿಗೆ 

ಮತಖೆವ ಗಿ ಎಸ್. ಡಿ.ಡಂ.ಸಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನ, ರ್ ಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿದ್ ೆರ್ಥಾಗಳ ಕಲಿಕ, ಅವರ ಸತರಕ್ಷತೆ, ಶ ಲ್  

ಹಂತದಲಿೆ  ಮ ಸಿಕ ಸಭೆಗಳನತುಹಮಿಿಕ ಳತುವ ವಿಧ ನ, ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನತು ದ್ ಖಲಿಸತವ ಕಾಮ, ಶ ಲ್ಲಯಲಿೆನ 

ಮ ಲಭ ತ ಸರಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ಗಿ ಶ ಲ್  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜ್ನ ತಯ ರಿಸತವುದತ ಹ ಗ  ಅದರನವಯ 

ಅನತಷ್ ಾನ ಕೈಗೆ ಳತುವುದತ, ರ ಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ-2020 (NEP-2020), ಬತನ ದಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞ ನ ಮತತು 

ಸಂಖ್ ೆಜ್ಞ ನ ( Foundational Literacy and Numeracy-) ಹ ಗ  ಶ ಲ್ಲ ಬಿಟ್ಾ ಮಕೆಳನತು ಶ ಲ್ಲಗೆ ಮರತ 

ದ್ ಖಲಿಸತವ ಬಗೆೆ ಅರಿವನತು ಮ ಡಿಸಬೋರ್ ಗಿರತತುರ್.  

         ಉಲ್ಲೆೋಖ ಪತಾದ ರಿೋತ್ ೆ ಜಿಲ್ ೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರತ (ಆಡಳಿತ) ಹ ಗ  ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರತ (ಅಭಿವೃದಿಿ) ರವರ 

ಮ ಗಾದಶಾನರ್ ಂದಿಗೆ ಬಿ.ಇ.ಓ ಹ ಗ  ಬಿ.ಆರ್.ಸಿಗಳ ನೋತೃತವದಲಿೆ “ಶ ಲ್  ಹಂತದಲಿೆ  ಮ ರತ ಸಭೆಗಳನತು  

ಹ ಗ  ಕೆಸಾರ್ ಹಂತದಲಿೆ  ಒಂದತ ಸಭೆಯನತು  ಹಮಿಿಕ ಳುಬೋರ್ ಗಿರತತುರ್.” ಇದತ ಡಿ.ಎಸ್. ಆರ್.ಟಿ ರವರತ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸದ ವೋಳ ಪಟಿಾಯಂತೆ  ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಭೆಗಳನತು ನಡೆಸತವುದತ. 

ಪಾತಿ ಸಭೆಯ ಕತರಿತತ ಮ ನೆ ರ ಜ್ೆ ಯೋಜ್ನ  ನಿರ್ೋಾಶಕರತ ಸಭೆಯತ ಮತಗಿದ ನಂತರ ಸಂಜೆಯೋ ಪುನರ್ 

ಅವಲ್ಲ ೋಕನವನತು ಮ ಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಆ ದಿನದ ಸಭೆಯತ ಮತಗಿದ ದಿನವೋ ಉತುಮ ಗತಣಮಟ್ಾದ 

ಪ ೋಟ ೋಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡ ಬ್ ೆಕ್ ಹಂತದ ವರದಿಯನತು ಸಿದದಪಡಿಸಿ ಇಲ್ ಖ್  ವಬ್ ಸೈಟ್

www.schooleducation.kar.in  ನಲಿೆ ಅಳವಡಿಸಿರತವ ̓ಸಮ ಹ ಸಮನವಯ  ‘SAMUHA SAMANVYA’ 



ತಂತ್ ಾಂಶದಲಿೆ  ಅಪ್ ಲ್ಲ ೋಡ್ ಮ ಡತವುದತ. ಶ ಲ್ಲ , ಕೆಸಾರ್ ಹ ಗ  ಬ್ ೆಕ್ ಹಂತದ ವರದಿಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳತ 

ತಂತ್ ಾಂಶದಲಿೆ  ತ್ ಳೆಯ ಗತವಂತಿರಬೋಕತ. ಯಥ  ಪಾತಿಯನತು ಡಯಟ್ ಮೋಲ್ ಗೆ ಕಳತಹಿಸತವುದತ.   

ಇದಕೆ ಲಗತಿುಸಿರತವ ಪತಾದಂತೆ ಕಾಮಕ ಗೆ ಳತುವುದತ.  

                                                                                                              ಸಹಿ/- 

                                                                                     ( ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರತ (ಅಭಿವೃದಿಿ) ಹ ಗ  (ಆಡಳಿತ)  

                                                                                                ಜಿಲ್ ೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತತು ತರಬೋತಿ ಸಂಸೆ 

ಪಾತಿಯನತು                                                                                                  ಕ ೋಲ್ ರ 

1.ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರತ (ಆಡಳಿತ)ಸ .ಶಿ.ಇ ರವರಿಗೆ ಮ ಹಿತಿಗ ಗಿ 

2.ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ ೆ ಕ್ಷೋತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಿರ್ ರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ಕಾಮರ್ ೆಗಿ 

3.ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ ೆ ಕ್ಷೋತಾ ಸಮನವಯ ಧಿರ್ ರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತೆ ಕಾಮರ್ ೆಗಿ 

4.ಕಛೆರಿ ಪಾತಿ 

            


