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�मर टोली  

• ट�काराल काक� साझा िशका ा-जाट� सानेजा लिलतजरु 

• सनदेश जााक साझा िशका ा-जाट� सानेजा लिलतजरु 

 

�मरको  �ेशय 

यस �मरका �मखु  �ेशय �ी सरसवती नममना  उचमामयिमक �व�ालय लनकजरुधाममा �ब�ालयमा 
आधा�रत तािलमको रजमा ा -जाट� एक�कृत िशकर ग�रररेका िशककररको ककािशकर अवलोकन तता 
ज�ृजोषर  जलवध गरा नकुा सातै NEXC अजडेट गनुर ररेको ितयो   
 

�बसततृ �ववरर 

• यस �ब�ालयमा �बगतमा ा -जाट� एक�कृत िशकर िसकाक तािलम िलएका िशककर्को ा -जाट� 
एक�कृत िशकरको कका अवलोकन ग�र आवशयक ज�ृजोषर  जलवध गराकएको ितयो   
िशककररले िलएको ककाको �ववरर यसअनसुार ररेको ितयो   

 

िशकक    कका   �वषय   ा -जाा 
o सिुनता मी�   कका २  नेजाली   घाँघर�को जोलटो  

o रमा �रमाल   कका ४  ग�रत   ामलासखंयाररको ोाग  

o गीता �रमाल   कका ६  अ�ेंली   Preposition 

o शकंरकुमार दास  कका ३  ग�रत   लोर �वलोर सखंया  

o गाय�ी मललीक  कका ४  अ�ेंली   How many How much 

 

• ज�ृजोषर- कका अवलोकनको ोममा ा -जाट� एक�कृत िशकर गनग सब ैिशककररको सरोागीता 
ररेको ितयो   माित  लले�खत िशककररको कका अवलोकन जलाoत ्साम�ुरक ज�ृजोषरको िलने 
�दने काम ोएको ितयो   यस अवसतामा �दकएका के�र ज�ृजोषर यस अनसुार ितए – 

 

o ा-जाट� एक�कृत िशकर गनुरजवुर िशककले राकर� तयार� गनुर लरर�र    

o ा-जााररको आवाल र समय वयवसताजनमा मयान �दएको ोए  जयउु रुने ितयो   
o  उचारर गनुरजनग श दरर �व�ातवरर आहैले ा-जाट�वाट सनेुर  उचारर गनर लगाएको ोए 

राको रुने ितयो   



o �ब�ातवररलाा चररबब िनदगशन �दएको खखडमा अलमिलने समोावना कम रुनर   
o सब ै�व�ातवररलाा ा-जाट� �योग गनग  यवसता िमलाएको ोए राको रुने ितयो   
o ककाकोााको �ोयाकलाजमा �ब�ातवररलाा ब�  सरोागी गरा ँदा �ोावकार� रुनर   

• �ब�ालयमा ोएको NEXC अजडेट ग�रयो   
 

अनय, 

• कुनजैिन ककाका �ब�ातवररका लागी जा यजसुतकरर �वतरर ो ैनसकेको रँुदा �व�ातवररले 
जा यजसुतक �योग गनर जाएनन ्  

• �व�ातवररलाा ा -जाट� गत हागनु चै�मा सामानय रजमा �योग गनर �दकएको तर यस श�ैकक 
श�मा नयाँ ा-जाट� िशकर गनग ककाकोाा वयवसताजन गर�सकेजिर मा� ा -जाट� एक�कृत िशकर 
गनग सोच अनसुार हिनरचर तयार� रँुदै गरेकाले �ब�ातवररले जयारा मा�ामा ा -जाट� �योग गनर 
नजाएका ररेरन ्  

• �ब�ालय �शासन ा-जाट� लगायतका  जकररररको सरुकामा व � चनाखो ररेकाले ा -जाट�रर अझै 
जिन सटुकेशमा र ककाकोाामा लडान ग�रएका रा टररर िनकालेर कायारलयमा रा�खएको जाकयो   

• यताशकय चाँडो हिनरचर तयार ग�र एक�कृत िशकर रुने कोाा वयवसताजन गरेर ा -जाट� एक�कृत 
िशकर िनरनतर रजमा सञचालन गनर �धानामयाजकलाा लानकार� गराकएको   

 


