તારીખ:- ૨૧/૧૦/૨૦૧૫.
સમય:- ૯:૦૦ થી ૫:૦૦ કલાક.
સ્થળ:- શ્રી ખીલચંદ લક્ષ્મીચંદ બહેરા મગ
ં ા શાળા, નવદ્યા ગર,ભાવ ગર.
તાલીમ આપ ાર:- પલકબે

પંડ્યા,GSCPS - ગાંધી ગર.

સૌપ્રથમ તાલીમ ી શરૂઆતમાં એકબીજા ો પરરચય તેમજ તાલીમાથીઓનું  ં રસ્સ્ટ્રેશ
કરવામાં આવેલ તેમાં GSCPS અનધકારીશ્રીઓનુ, DCPU સ્ટાફ-ભાવ ગર & અમરે લી, JJB,CWC,CCI

ાં

ઓનુપરે ટર તેમજ અધીક્ષક મળી ે કલ તાલીમાથીઓનુ ી સંખ્યા ૨૯ હતી. ત્યારબાદ તાલીમકાર દ્વારા પ્રથમ
સેશ

ી શરૂઆત કરવામાં આવેલ જેમાં તેઓનુ દ્વ્રારા ચાઈલ્ડ્ ટ્રેરકિંગ નસસ્ટમં  ં પ્રેજેન્ટેશ

દ્વારા નસસ્ટમ ી

શરૂઆત સામાન્ય જાણકારી, CTS નસસ્ટમ ો ઉપયોગ અ ે તે ા મહત્વ નવશે સમજતી આપવામાં આવેલ.
જજલ્લામાં ક્ાં સ્તરે કયા ફોમમ ી એન્ટ્રી ી કામગીરી કરવા ી હોય તે ા નવશે સમજતી આપવામાં આવેલ.
ત્યાર પછી બીજા સેશ માં CTS નસસ્ટમમાં એન્ટ્રી માટે ભ ૂનમકા અ ે જવાબદારી ી CTS
રહતધારકોમાં રાષ્ટ્ટ્રીય સ્તરે , રાજ્ય સ્તરે , જજલ્લા સ્તરે , તાલકા/પોલીસ સ્ટેશ

ાં

સ્તરે તેમજ અન્ય સ્તરે

રહતધારકો નવશે નવગતે સમજતી આપવામાં આવેલ. તેમજ જજલ્લા સ્તરે કાયમરત તંરો ો દ્વ્રારા CTS નસસ્ટમમાં
ન યનમત અ ે સાચી એન્ટ્રી થાય તે બાબતે જરૂરી મો ીટરીંગ કેમ કરવ ં તે ા નવશે સમજાવેલ. JJB તેમજ
CWC કનમટીમાં આવતા બાળકો ી નવગતે એન્ટ્રી કરવા માટે સમજતી આપવામાં આવેલ. તેમજ CARINGS
નસસ્ટમમાં કઈ રીતે રસ્સ્ટેશ

કરવ,ં બાળકો ી નવગતો તેમજ રરપોટમ અ ે એડ્ોપ્શ

ગાઈડ્લાઈડ્ મજબ

ત્યજાયેલા બાળક નવશે ટંકમાં સમજતી આપવામાં આવેલ.
ત્યારપછી રો ીજા સેશ માં CTS નસસ્ટમમાં કરવામાં આવતી એન્ટ્રી માટે જજલ્લા સ્તરે (DCPU)
લોગી

કરી ે બાળકો ાં ફોમમ, રરપોટટમ સ તેમજ જજલ્લા સ્તરે કરવામાં આવતા બાળકો ાં કાયમક્રમ, મીટીંગ,

પ્રસાર પ્રચાર ી પ્રવ ૃનતઓનુ વગેરે રરપોટટમ સ કઈ રીતે અપલોડ્ કરવા તે ા નવશે સમજતી આપવામાં
CTS ટ્રેન િંગ અહેવાલ
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આવેલ. JJB અ ે CWC
લોગી

ાં લોગી

દ્વ્રારા ફોમમ:- ૨૦ અ ે ૨૧

દ્વ્રારા ફોમમ:- I & J

ી એન્ટ્રી નવગતવાર સં ૂણમ મારહતી તેમજ CCI

ાં

ી એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી તે ા નવશે સમજતી આપવામાં આવેલ.

ત્યારબાદ પ્રોગ્રામ મે ેજર,GSCPS દ્વ્રારા ચાઈલ્ડ્ પ્રોટેક્શ

તેમજ CTS નસસ્ટમમાં કરવામાં

આવતી એન્ટ્રી માટે બં ે સ્લ્લાઓનુ ાં DCPU દ્વ્રારા ન યનમત મો ીટરીંગ અ ે એન્ટ્રી થાય તે ા નવશે
સચ ો આપવામાં આવેલ.
અંતમાં DCPU

ાં સંસ્થાકીય સંભાળ અનધકારી દ્વ્રારા ઉપસ્સ્થત તમામ સ્ટેટ લેવલ ા

GSCPS ાં અનધકારીશ્રીઓનુ, જજલ્લા સમાજ સરક્ષા અનધકારીશ્રી, બં ે સ્લ્લા ા DCPU
CWC

ાં ઓનુપરે ટર, CCI

ાં અધીક્ષક, કમમચારીઓનુ તેમજ તાલીમ બાબતે વ્યવસ્થા

ખી.લી. બહેરા મ ંગા શાળા ો આભાર મા ી ટ્રન િંગ

ાં કમમચારીઓનુ, JJB,
રી પાડ્ ાર શ્રી

ૂણમ કરવામાં આવેલ.

ફોટો ગેલરી

CTS ટ્રેન િંગ અહેવાલ
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DCPU-ભાવ ગર, અમરે લી, JJB, CWC તેમજ CCI ાં તાલીમાથીઓનુ ે CTS નસસ્ટમ ી
તાલીમ આપી રહેલ પલકબે

CTS ટ્રેન િંગ અહેવાલ

પંડ્યા, આસી /કોમ્પપ્યટર ઓનુપરે ટર,GSCPS-ગાંધી ગર.
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